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Lcirdag6 september
Kl.08.30
Kl.10.45Ca
Kl. 11.45Ca
Kl.15.00Ca

AvfiirdfrAnHelsingfors,
Mannerheims
ryttarstaty.
Pausvid Rajahovi.
Grdnsformaliteterna
vid Vaalimaa.
Klockornaflyttas en timme framdt.
(Ryssland
Grdnsformaliteterna
i Torfjanovka
)
Ankomst
tillViborg.

Seminariumi Alvar Aaltosbiblioteksom restaureratsoch ny1ppnats
Hdlsningsord:
Carl-JohanHindsberg,utvecklingsdirekt6r
f6r Svensk
utveckling.
"Enblickpit stadenWiborg".MikaelWesterback,
kammarr\d,ordfdrandefor
Handelsgillet
i Wiborg.
"Sommaren1944pA KarelskaNaset".Krigshistorikern
Ari Raunio.
"Tillf6rordnade
statsministern
Ernstvon Borntalarom vapenstillestAndsavtalet.
Radiotalet
frdnden21.9.1944".
"Veteranens hiil snin9". Krig sveteranen Helge Rosas.
"HSlsningfrdn Sverige".Brigadgeneral
BengtNylander
"Nyahot 6verEuropa".MinisterOIeNorrback(forsvarsminister
1987-1990).
Kl.20.00

Checkin DahotellVictoria.
Middagpa restaurant
Labyrint.

Siindag7 september
FrukostpAhotellet.
Kl.09.00 UtfardtillTali-lhantala.
Kransnedldggning.
p6 hotellet.
Kl.13.00 Buffetlunch
Kl. 15.00 Hemresan
borjar.Gamlafinskalutherska
kyrkogArden
i Sorvali.
Kransnedldggning
vid Tienhaara,
Kosackstenen
p€rkvdillen.
AnkomstHelsingfors

Fredsvillkor,avtalet19.9.1944
lfrAgaom omr6desoverlAtelser,
fdljdefdrdrageiMoskvafredens
1940krav.Finlandskulle
overl6taKarelskanaset,Ladogasnorradel,samtSallaomrAdet.
DiirtillkravdeSovjetunionen
att PetsamoskulledverlAtas
samtatt Hangoomridet,
somingitt i Moskvafreden,
skulle
bytasut moten arrendering
av Porkalaomradet
under50 ar. ForutomomrAdeskraven
parti
krevdesFinlandpd 300miljonerdollari krigsskadestend,
att Finlands
kommunistiska
skulletill6tasverka,ochattfascistiska
organisationer
skulleuppldsas
ochde tyskatrupperna
skulleftirdrivas
frAnLappland,
vilketleddetill Lapplandskriget.
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Liljefelt
GerdMattsson-Turku
JanMolin
OleNonback
BengtNylander
FredPackal6n
Yrj0-Pekka
Rautalahti
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Benita
Suomi
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Bo-Eric
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SLAGET VID TALI-IHANTALA

Ägde rum
Plats
Resultat

25 juni - 9 juli 1944
Karelska näset
Finsk avvärjningsseger

Slaget vid Tali-Ihantala var ett slag som utkämpades ca 1 mil öster om Viborg. Slaget har
fått sitt namn efter byarna Tali och Ihantala som från söder (Tali) till norr (Ihantala) utgör
slagets geografiska område. Slaget utkämpades i Fortsättningskrigets slutskede, 25 juni-9 juli
1944. De finska styrkorna (50 000 till antalet) under ledning av general Karl Lennart Oesch
lyckades stoppa de tredubbelt (cirka 150 000 man) så stora sovjetiska styrkorna i vad som
skulle bli Nordens största slag någonsin. Genom en serie motanfall tillsammans med ett
resolut försvar och massiva artillerikoncentrationer, lyckades det finska försvaret bryta udden
av den sovjetiska storoffensiven.
I slaget satte Sovjetunionen in ca 600 stridsvagnar av vilka 300 förstördes av den finska sidan
under slaget. De tyska trupperna i Finland hade en betydande roll i slaget, främst den tyska så
kallade Kuhlmey-flygavdelningen som med cirka 70 flygplan sköt ner 100 sovjetiska flygplan
under slaget. Slaget var som mest intensivt den 29 juni då den finska fronten i Tali brast. De
finska divisionerna retirerade då till Ihantala där de tillsammans med nyanlända finska
förstärkningar lyckades stoppa den sovjetiska offensiven, mycket tack vare att artilleriet under
sin chef, generalen Vilho Petter Nenonen lyckades koncentrera stora delar av det finska
artilleriet med ca 250 artilleripjäser med koncentrerad eldgivning mot de sovjetiska styrkorna
som därvid led mycket stora förluster.
Röda arméns offensiv stannade av den 9 juli, och den 12 juli beordrade Stalin att den
sovjetiska offensiven mot Finland skulle avbrytas, detta på grund av att de sovjetiska
förbanden behövdes i den stora offensiven i Baltikum som inleddes den 17 juli 1944 (PskovOstrov-operationen).
Ryssarnas offensiv i Baltikum och den tyska krisen där ledde till återkallande av tyska trupper
från Karelska näset (bl.a. 122. infanteridivisionen). I juli månad började den ledningen i
Finland att se sig om efter möjligheter att komma ur denna situation, varpå man fann
lösningen i president- och regeringsbytet. Mannerheim tog över som president den 4 augusti.
Rytis privatavtal med Ribbentrop från den 26 juni 1944 ansågs inte längre bindande av det
nytillträdda ledarskapet, som 25 augusti 1944 skickade en fredsförfrågan till Sovjetunionen.
Den finska segern i slaget vid Tali-Ihantala och i flera av de andra vinsterna i
avvärjningsslagen 1944, bland annat slaget vid Tienhaara gjorde att Sovjet släppte villkorslös
kapitulation som fredsvillkor.
Den 4 september slöts en vapenvila mellan Sovjetunionen och Finland, varpå den finsksovjetiska fronten tystnade. Ett fredsfördrag slöts i Moskva den 19 september, i vilket man i
stort sett återgick till 1940 års fredsavtal.

i,p. Lenoce
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Nordens sttirsta slag. Minnesmdrketvid TaliJhantala

Till minnetav stridernavid Tienhaara.Kosackstenen.

MarskenTyrgilsKnutsson,grundadeViborg1293.
(Skulpt6r Ville Wallgren)
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Nflgra ledandefinliindska gestalter1944

Marskalkenav Finland,C G E Mannerheim1867-1951

RubenLagus,marskalkMarurerheim,
EdvinLinkomiesochRistoRlti

Risto Heikki Ryti, ftdd 3 februari 1889i Vittis, ddd 25 oktober 1956 i Helsingfors,var
Finlandsfemte president1940-44.ddd 25 oktober i956 i Helsingfors,r,ar Finlandsfemte
president1940-44.R1.ti,politiker i Framstegspartiet
och riksdagsledamotredan 1919.juris
kandidat1914,etablerade
sig somadvokati Raumo1909och i Helsingfors1914. Tillhctrande
framstegspartietinvaldeshan 61 1919in i riksdagenoch var diir ordftilande dels i lag- och
dels i statsutskottet.
Under Vennolasregeringvar han finansminister1921-22och i I(allios
1922-24.Diirefter fungeradehan som ordfrirandei Finlandsbanksdirektion. Ryti utsigs till
statsministerefter Sovjetunionensanfall pi Finland 1939,och 19 decemberI 940 vald till
republikenspresidentsedanKyristi Kallio blivit varaktigt sjuk. Skev persoriligenunder det sA
kallade Ribbentrop-avtaletdiir Finland i slutet av Fortsiittningskrigetlovade att inte sluta en
separatfied med Sovjetunionenutan Tysklandsmedgivandei utbyte mot krigsmateriel.Med
kligsmaterielenkunde Finland stabiliserafi'ontenoch var i battre stallning att trots allt
fdlhandla en separatfi'ed med Sovjetur.rionen.
pi sovjetisk
Efter slr-rtetav forlsZittningskriget
begiilanddrndsomkrigsansvarig
till 10 Arstukthus.BenAdadp.g.a.sjukdom1949,kalladlili
hedersdoktorvid Helsingforsuniversitetsamma6r som han ar4ed,och fullt rehabilitemdeftcr'
kalla krigets slut. Hans grawArd iter'finns pi Sanduddsbegravningsplats.

RISTO RYTI

SVENBJORKMAN
var 6versteoch pansarkommendcir.
Underfrihetskriget
SvenBjdrkman(23.8.1898-18.9.1981)
var han pi den tavastlZindska
fronten.FIanfirngeradesom Marurerheimsadjutant 1931-1939.
Vid Vinterkrigetsutbrott uts6Lgs
Bjdrkman till Pansarbataljonens
kommenddr5.12.1939.
Enhetenutvidgadestill en Pansarbrigadoch Bjdrkman fungeradesom brigadkommendciri
generalmajor LagusPansardivision frhn 9.3.1942till december1944. Aren 1944-46fungetade
kommenddr.FIanblev kapten 1927, major 1935, dverstekijtnant
han som Pansarbataljonen
1940 och <iverste1943. Efter kriget fungeradeBjcirkmani bolagetMensa 1951-1963.

Vilho Nenonen, fcidd6 mars 1883i Kuopio, ddd 17 februari 1960 i Helsingfors,var general
vid finliindska arlilleriet. Ansesvara den mestbetydandeutvecklarenav det finl2indska
artilleriet, dess"fader". Sin utbildning fick han vid Mihailovs arlilleriakademii Sankt
Petersburgoch blev officer 1902.Nenonendeltog i det ftirsta viirldskriget med de ryska
stykorna och befordrades1915till dverstelcijtnantoch 1916 till regementschef.
I lrohetskriget1918fungerade6versteNenonensom artilleriets inspekttiroch befordrades
1918till dversteInnan vinterkiget utveckladehan ett eldledningskorlsom mZirkbartkom att
underliittaeldledarensarbete.Under forlsettningskrigetutveckladehan en korrigeringstabell
som gjorde att rnankunde avfyra hundratalsarlilleripjiiser i sekvenssi att alla granaterslog
ner i stort sett samtidigt.Detta skulle komma att delvis mdjliggciraundretvid Ihantala.
Det finl2indskaarlilleriet var vid dennatidpunkt ett av de effektivastei viirlden pi grund av sin
precisionoch momentanaeldeffektivitet.Niir man lyckats stoppafiendenvid Tali-Ihantala
sk6t rrransonderde frentliga formationernaen efter en. De stora sovjetiska
mar.rskapsftirlustelna
vid Tali-Ihantalavar till stor del afiilleriets fcirtjiinst.
Ar 1923befordradesNenonentill generalmajoroch 1930till generalltijtnant.Han var 6r
1923 1924fcirsvalsminister
, 1924 1925tillfrirordnad beI)ilhavarefdr krigsmaktenoch fiAn
Nenonen
I 928 altilleriinspektdr. Al 1945tilldeladesgeneralNenonenMaru.relheimkorset.
blev utseddtill hedersdoktorvid Helsingfols universitetAr 1950.Han ligger begravenpA
Sanduddsbegravningsplats.

EDVIN LINKOMIES

NENONI,N
VILHO PETTER
VILHO
PETTEI{ NENONEN

Edwin Johan Hildegartl Linkomies, till 1928Flinck, f<idd22 december1894 i Viborg, d6d
8 september1963i Helsingfors,var en finliindsk vetenskapsmanoch politiker. Linkomies var
statsministerunderforlsiittningskrigetsslutskede,hansregeringtilltriidde i ett ftirsdk att infcjr
fiendemaktemaf<irsiktigtvisa att mari politiskt orienteradesig bort frin Tyskland.Regeringen
var liksom fbregingarenen bred koalition. Hans regeringavgick snad efter att Risto R]'ti
hadeliimnat presidentpostenfcir GustafMarurerheim,av i princip sammaskiil; f<jratt kunna
sluta fied med de allierademiste man fi in en ny statsledning.I krigsansvarighetsprocessen
hansbitterhetciverdetta framkom i de postumtutgivna
1946 dcimdeshan trlit 5 % irs f;inge1se,
memoarema.

LAGUS
Karl Lennart Oesch,fcjdd 8 augusti1892,ddd 28 mars 1978,finliindsk militiir av schweizisk
lriirkomst.Major 1918,dversteldjtnant1921,civerste1925, generalmajor1930,generalldjtnant
1936.Militzir utbildning vid finskaj iigarbataljoneni Tyskland 1915-1918och Franska
och deltog diir i slaget
krigshdgskolan1923-1926.Under frihetskrigetbataljonskommendcir,
1930-1940och 1944.Sornchefpi Karelskaniisetfcirdehan
vid Rantus.Generalstabschef
befiilet vid Slagetvid Tali-lhantala 1944.Riddare av Mannetfieimkorset1944. Hansbok om
stridelnasonrrnaren1944dr fortfarandeen vdrdefull studiedver iimnet.Han blev utniimndtill
hedersdoktorvid Abo universitet1960.
Ernst Ruben Lagus, ftdd den 12 oktober 1896 i Koskis, Tavastehus1Zin,Finland, d<idden 15
jLrli 1959 i Lojo, var en finliindsk generalmajor.Lagusvar en av Finlandsjiigarsoldatersom
utbildats i den fi'ivilliga Kzrngligapreussiska27:ejtigarbatafonen. Under vinlerkriget var han
ansvarigfdr f<irsrirjningenav de finska soldatersom stredpi Karelskaniiset.Under
fortsiittningskrigetvar'han fcirstbefdlhavale6ver Jiigarbrigadenoch senare6ver
Pansardivisionen.FIanblev ryktbar som cheffdr "atdelning Lagus" 1941och 7944.Lagts
rog 1947avskedfi'in arm6noch var diireftertill 1959 vd for byggbolagetLohjan Sato.Ar
1974 ar.tiicktesett rninnesmiirkeciverhonom pi fiidelseorten.Lagusvar den ftirste soldaten
att utnZimnas
till riddareav Mannerheimkorset,som han elhdll den22 jrtli 7941.

ALPO MARTTINEN
infanteriregementetIR 61.
ftir det svenskdsterbottniska
Marttinen var 1.942-22kommenddr
jtni
1944med framgangltirsvaretvid Tienhaaranordviistom Viborg. Ofien
Han ledde i
betecknadessom "Finlandslfls", och har iiven kallats Finland Thermopyle,och segernhejdade
den sovjetiskaframryckningenti1l Helsingfors.Fdr dennaprestationblev han befordradsom
rekordung(35 ar) till <iverste.Fcjrdennaoch andrabedrifter underkriget erhdll Marttinen den
4 december1944som nummer 163 2:a klassensMannerheimkors.

