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      PM 2.10.2020 

      curt.nyman@multi.fi 

 

Tema Lapplandskriget september 1944 – mars 1945 

Arrangör Karleby resebyrå 

Deltagare 24 

 

 

06:00 Bussen startade från Vasa resecenter. Början på resan blev 

stormig. Höststormen Aila härjade på natten och morgonen 

med vindbyar över 30 m/s. 

07:45 Jag steg på i Edsevö. Den värsta stormen hade då redan 

mojnat och regnet hade upphört. 

08:20 Karleby. Resesällskapet fulltaligt. 

09:20-09:50 (ca) Kaffepaus på ABC Hiekkasärkät, Kalajoki 
 64.2301, 23.8154  https://goo.gl/maps/rXuAQpVXMMLaEacRA      *) 
 
 *) Jag har i detta PM angett platserna som nord- och ost-koordinater i WGS84 decimalgrader. I denna form (t.ex. 

ovan nämnda 64.2301, 23.8154) kan koordinaterna direkt kopieras in i sökrutan på t.ex. Google Maps eller någon 

annan motsvarande global karta. Dessutom har jag satt in en direkt länk till satellitbilderna i Google Maps. 

 

13:10-13:50 Lunch på Neste Lapintuuli i Kemi  65.6976, 24.6779  

https://goo.gl/maps/4TgbvxsSSqCX5xek7  

  

 Efter lunchen körde vi gamla landsvägen in till 

Kemi centrum. Finska truppförband (främst 15. 

Brigaden) intog Kemi 7-8.10.1944 efter betydande 

strider. Tyskarna hann förstöra bangården, flygfältet och 

försökte spränga stadshuset, som dock förblev stående. 

 

<- Stadhuset i Kemi, som samtidigt också fungerar som 

vattentorn.  

 

14:30-15:10 Besök i Röyttä hamn i Torneå under ledning av hamnchefen Pekka Harjuoja. Inom hamnområdet 

måste alla ha ansiktsmask på grund av Covid-19 viruset. Vi körde ned till hamnen genom 

Outokumpus anläggningar för tillverkning av ferrokrom och rostfritt stål.1  Vädret var nu soligt och 

fint, ingen storm här. 

 

 Minnesmärket över de finska truppernas landstigning i 

Torneå 1.10.1944 bakom de tyska linjerna2   
 65.7552, 24.1594 https://goo.gl/maps/PR2z6Q5GvPvxftTz6 -> 

 Ett motsvarande minnesmärke finns i Toppila hamn i 

Uleåborg därifrån transportfartygen avgick.  Infanteri-

regementet 11, (Wolff Halsti) var det första förbandet som 

steg i land i Torneå. Följande dag kom fler förband ur 3 

Divisionen (Aaro Pajari). 

 
1 https://www.outokumpu.com/en 
2 https://fi.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6yt%C3%A4n_maihinnousu 

https://goo.gl/maps/rXuAQpVXMMLaEacRA
https://goo.gl/maps/4TgbvxsSSqCX5xek7
https://goo.gl/maps/PR2z6Q5GvPvxftTz6
https://www.outokumpu.com/en
https://fi.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6yt%C3%A4n_maihinnousu
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15:15-15:30 (ca) Kort stopp vid artilleriets (I/KTR 16) minnesmärke. 

Landstigningstrupperna fick artilleristöd först flera dagar efter den 

första trupptransporten till Torneå.  På platsen där minnesmärket 

står sköts de första finska kanonskotten 6.10. under striderna i 

Torneå.  
 65.8148, 24.1997  https://goo.gl/maps/dyMQ4knoHXuU1vXt9  
 

15:40 Vi körde in till Torneå järnvägsstation men steg inte ur bussen 

där. Bakom stationen fanns Torneå Pikku-Berliini där tyskarnas 

depå-område fanns under fortsättningskriget. Strider pågick 

krig stationen under samma dag de finska trupperna landsteg 

och hela företaget fördröjdes av att en betydande del av de 

finska soldaterna söp sig redlöst berusade på tysk sprit man 

hittat i Pikku-Berliini. Vid stationen finns också ett minnesmärke 

över strider i samband med avväpningen av den ryska garnisonen i Torneå 1918.  
 65.8461, 24.1631  https://goo.gl/maps/PwNhaFSocu2wX7ka6  
  

 Major Thure Larjo och hans lilla trupp i Tornå övertog kontrollen av Torneå centrum på västra sidan 

Torne älv strax före landstigningen 1.10. och lyckades kapa 

telefonförbindelserna från Torneå, isolera de fåtaliga tyska 

soldaterna i på västra sidan älven och förhindra att landsvägsbron 

(Hannula bron) sprängdes. 

 

16:00-16:10 (ca) kort stopp vid minnesmärket över striderna vid Kiviranta och 

Keropudas 5-7.10.1944. Dessa strider avslutade den finska 

erövringen av Torneå och var de blodigaste under detta skede av 

Lapplandskriget.   
 65.8710, 24.1662 https://goo.gl/maps/Xv9hAvMiK6ksE47A7  

 

 Texten på minnesmärket: 

 Kivirannan taistelu 6-8.10.1944. Rauhan ja isänmaan vapauden puolesta veljeyden hinnalla.  

 JR 50   I/JR 11  Jääk.K/JR 8   JR 53   I/KTR 16   13.KRH.K. 

 Unseren toten Finnischen und Deutschen Soldaten 6-8. Okt 1944 

 MG-BTL 13   MG-BTL 14   JG-BTL 3   3./JG-BTL 6    III/SS-GAR 6 

 

 Mera om Striderna i Torneå finns bl.a. i Mika Kuilus bok (2012) Tornion 

maihinnousu 1944 som också finns översatt till svenska (2013) av Svenskt 

militärhistoriskt bibliotek:  Landstigningen i Torneå 1944 

 

 En kort sammanfattning av Lapplandskriget i stort finns på svensk i Upplagsverket Finland 

 https://www.uppslagsverket.fi/sv/sok/view-103684-Lapplandskriget 

 

16:10 – 17:50 (ca) Bussfärd från Torneå till Rovaniemi. Inkvartering på Sokos 

hotell Vaakuna. 
 66.5020, 25.7365  https://goo.gl/maps/CZWTCyXMgndp9sJ17 

 

19:00  Middag på hotellet 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/maps/dyMQ4knoHXuU1vXt9
https://goo.gl/maps/PwNhaFSocu2wX7ka6
https://goo.gl/maps/Xv9hAvMiK6ksE47A7
https://www.uppslagsverket.fi/sv/sok/view-103684-Lapplandskriget
https://goo.gl/maps/CZWTCyXMgndp9sJ17
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08:30 Avfärd från hotellet, mulet och lite duggregn. 

 

08:45-09:00 Besök vid kyrkan och hjältegravarna i Rovaniemi där 608 

stupade från Rovaniemi och Rovaniemi landskommun finns 

begravda eller åtminstone fått en minnessten.3  
 66.4951, 25.7279 https://goo.gl/maps/Q1LHVQMMm1U2voJU7  
 

 Den nuvarande kyrkan från 1950 finns på ungefär samma plats 

som den gamla kyrkan4 från 1817 som brann ned i samband med 

ödeläggelsen av Rovaniemi i mitten av oktober 1944. Det har 

skrivits mycket om denna ödeläggelse. En saklig sammanfattning finns bl.a. i Mika Kuilus bok (2013) 

Lapin sota 2013, s. 266-272 och en Internet plats av Tuomo Kallioniemi. 

 https://lapinsota-1944.weebly.com/rovaniemen-tuho.html  

 

 Vi fortsatte sen resan längs Ishavsvägen och körde över den 

tvådäckade Ounaskoskibron (järnväg över och landsväg under) 

och lite senare Suutarinkorva bron. Bägge dessa broar 

sprängdes av tyskarna i oktober 1944. Den lilla 

Saarenpudasbron där vi saktade in lite fram är den enda bron 

längs Ishavsvägen som inte förstördes under Lapplandskriget. 

 Saarenpudas bro 66.5215, 25.7816 https://goo.gl/maps/autsg8jm9jEF76NJ7  

 (bilden är från augusti 2020, det var lite regnigt då vi körde förbi bron 18.9.) 

 

09:20–09:50 Tyska soldatbegravningsplatsen vid Norvajärvi 
66.6279, 25.7851 https://goo.gl/maps/Ake2dtaLwPfiGLK98  

 Platsen inrättades 1963 och där finns 2530 tyska 

soldater begravda. Kvarlevorna tyska soldater som 

fanns begrava på olika platser i norra Finland 

flyttades då hit.5 

 

 Sag wo die Soldaten sind, wo sind sie geblieben…… 

 https://www.youtube.com/watch?v=aLAxbQxyJSQ 

 

 

10:20-10:30 Kort stopp vid minnesmärket över den svenska frivilliga flygflottiljen 

F19. Flottiljens bas under vinterkriget fanns här vid Olkkajärvi ungefär 

17 km nordost om Rovaniemi.6 
 66.5788,26.0132 https://goo.gl/maps/chqV8XcKUCgxYtjA8  
 

11:45-12:15 Kaffepaus på Neste Sodankylä, duggregn  
 67.4318, 26.5749 https://goo.gl/maps/Ke63zskwSkLAKU2K6  

 

 

 

 
3  https://www.rovaniemenseurakunta.fi/hautausmaat/rovaniemen-seurakunnan-hautausmaat/ii-hautausmaa  
https://www.sotasampo.fi/fi/cemeteries/page/h0914_1 
4 https://www.rovaniemenseurakunta.fi/info-ja-asiointi/seurakunta-nyt-ja-eilen 
5 https://www.krigsminnen.se/norvajarvi/der-deutsche-soldatenfriedhof/ 
6 https://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_frivilligflottiljen_i_Finland 

https://goo.gl/maps/Q1LHVQMMm1U2voJU7
https://lapinsota-1944.weebly.com/rovaniemen-tuho.html
https://goo.gl/maps/autsg8jm9jEF76NJ7
https://goo.gl/maps/Ake2dtaLwPfiGLK98
https://www.youtube.com/watch?v=aLAxbQxyJSQ
https://goo.gl/maps/chqV8XcKUCgxYtjA8
https://goo.gl/maps/Ke63zskwSkLAKU2K6
https://www.rovaniemenseurakunta.fi/hautausmaat/rovaniemen-seurakunnan-hautausmaat/ii-hautausmaa
https://www.sotasampo.fi/fi/cemeteries/page/h0914_1
https://www.rovaniemenseurakunta.fi/info-ja-asiointi/seurakunta-nyt-ja-eilen
https://www.krigsminnen.se/norvajarvi/der-deutsche-soldatenfriedhof/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_frivilligflottiljen_i_Finland
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13:20-14:10 Lunch på restaurangen Wanha Waskoolimies i Tankavaara.7 
 68.1806, 27.0994 https://goo.gl/maps/j8bAMbThPbFWhbZDA  
 

14:10-16:00 Besågs sevärdheterna i Tankavaara. Regnet hade nu också 

upphört såsom meteorologerna också utlovat. En del av 

gruppen gick längre eller kortare bit av den vandringsled som 

går mot Pikku Tankavaara och där rester av den tyska 

försvarslinjen Schutzwall8 finns. Strider fördes mellan finska 

(Jägarbrigaden) och tyska trupper fördes här från 27.10. 

fram till 31.10. då tyskarna lämnade försvarsställningen. 

 

 En del av gruppen besåg guldmuseet, som berättar om guld 

och guldvaskning i Tankavaara och på andra ställen.9 

 

                   Försök komma hit om ni vågar. -> 

 Tysk pansarvärnskanon i den restaurerade delen av Schutz-

wall   68.1755,27.1022 https://goo.gl/maps/CxpEefvDq7RtLowQ6  

 

 

16:10-16:25 Kort stopp för att bese en del av resterna av det tyska depå- 

området Kolonnenhof Vuotso.10 Området är ett av de otaliga motsvarande 

tyska depåer som fanns spridda över Lappland under fortsättningskriget och 

skötte underhållet av de tyska trupperna längs fronten mot Sovjetunionen. 

Anläggningarna brändes och sprängdes i samband med att tyskarna drog sig 

bort från Finland på hösten 1944.    
68.0842,27.1060  https://goo.gl/maps/ntrkoBaSpuupT2at9  
 

 

17:30 (ca) Inkvartering för natten på Hotell Sodankylä i Sodankylä, 

middag kl. 19:00 
 67.4188, 26.5879    https://goo.gl/maps/KumYyicSKwS9Xi1S7   

 

 Ruska (höstglöd) i kvällssol längs vägen mot Sodankylä - > 

 

 

 

 19.9.1944 undertecknades vapenstilleståndsavtalet mellan 

Finland och de Socialistiska Rådsrepublikernas förbund 

Sovjetunionen samt det Förenade Konungariket 

Storbritannien och Norra Irland. 

 Det var artikel 2 i detta avtal som föranledde kriget mot 

tyskarna i Lappland. 

 

 

08:30 Avfärd från hotell Sodankylä. 

 

 

 
7 https://www.tankavaara.fi/wanhan-waskoolimiehen-ravintola/ 
8 https://www.krigsminnen.se/tankavaara/schutzwall-ivalo/  https://lapinsota-1944.weebly.com/vetaumlytyminen.html  
9 https://www.kultamuseo.fi/en/front-page/ 
10 https://kalevimikkonen27.blogspot.com/2020/07/kolonnenhof-vuotso-kalevi-mikkonen-2020.html 

https://goo.gl/maps/j8bAMbThPbFWhbZDA
https://goo.gl/maps/CxpEefvDq7RtLowQ6
https://goo.gl/maps/ntrkoBaSpuupT2at9
https://goo.gl/maps/KumYyicSKwS9Xi1S7
https://www.tankavaara.fi/wanhan-waskoolimiehen-ravintola/
https://www.krigsminnen.se/tankavaara/schutzwall-ivalo/
https://lapinsota-1944.weebly.com/vetaumlytyminen.html
https://www.kultamuseo.fi/en/front-page/
https://kalevimikkonen27.blogspot.com/2020/07/kolonnenhof-vuotso-kalevi-mikkonen-2020.html
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På väg från Sodankylä mot Kittilä på morgonen 

19.9. 

 
Rakastan elämää, joka uutena aamussa aukee…. 

https://www.youtube.com/watch?v=wAvr7fcVJBE 

 

 

10:30-11:00 (ca) Kaffepaus på SEO i Muonio. Soligt och fint väder. 
 67.9549, 23.6829  https://goo.gl/maps/s93mYuZuduZEpyRQ6  

 

 

13:00 - 14:25  Sturmbock ställningen i Järämä, Enontekis kommun 
 68.4856, 22.1064 https://goo.gl/maps/bvTf6dk1DmCA9f4u6  
 

 Under det vi avnjöt medhavd fältlunch berättade vår utmärkte lokala guide Reijo Mannela om 

bakgrunden till de tyska befästningarna här och det museum och restaurerade ställningar numera 

finns på platsen. 

 Efter lunchen kunde vi bekanta oss med befästningarna och museet under guidens ledning eller på 

egen hand.11 

 

 

 De finska trupperna nådde fram till denna starkt befästa tyska försvarslinje i slutet av november 

1944. I det skedet bestod de finska förbanden i huvudsak endast av unga beväringar och 

stampersonal. De äldre hade hemförlovats i mitten av november. Inga egentliga försök att bryta 

den tyska linjen gjordes därför. Tyskarna lämnad linjen i januari 1945 men blev kvar längst upp norr 

om Kilpisjärvi fram till april. 27.4.1945 hade dock de sista tyska soldaterna lämnat Finland och kriget 

var slut. Dagen firas sen 1987 som den nationella veterandagen.  

 

Här är president Niinistös hälsning till veteranerna 2020, aktuell fortfarande: 
https://www.presidentti.fi/wp-content/uploads/2020/04/Tervehdys-veteraanipaiva-SV.pdf 

 

 
11 http://jaramanlinnoitus.blogspot.com/  https://fi.wikipedia.org/wiki/Sturmbock 

https://www.youtube.com/watch?v=wAvr7fcVJBE
https://goo.gl/maps/s93mYuZuduZEpyRQ6
https://goo.gl/maps/bvTf6dk1DmCA9f4u6
https://www.presidentti.fi/wp-content/uploads/2020/04/Tervehdys-veteraanipaiva-SV.pdf
http://jaramanlinnoitus.blogspot.com/
https://fi.wikipedia.org/wiki/Sturmbock
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14:35-14:45  Kort stopp i den lilla byn Markkina  
 68.4882, 22.2971 https://goo.gl/maps/TnQPfhsRy9bCfuJj7  

 

 Vid Markkina kullen fanns en del av de finska ställningarna under 

december 1944 -januari 1945. Platsen är en gammal marknadsplats där 

det fanns en kyrka fram till 1826 då den flyttades till Palojoensuu 40 km 

nedströms längs Muonio älv. 

 
   

 

 

 

17:00 (ca) Inkvartering på Sokos hotell Levi, middag kl 19 
 67.8056, 24.8068 https://goo.gl/maps/MDL8orEZyAbH5fPm7  

 

 

 

 

 

8:00 Hemfärden påbörjades från Levi i mulet väder. 

 

9:50-10:20 Kaffepaus på Shell kafé i Pello  
  66.7761, 23.9654 https://goo.gl/maps/ATkXjTtDcywZZAk9A 
 Eero Mäntyranta var hemma från Pello och där står också hans 

staty. 

 

11:10 Kort stopp vid Ylitornio kristliga folkhögskola.  
 66.3064, 23.6660 https://goo.gl/maps/ekyQZhJUkVDcXoYM8 
 Här torde 130. Arbetskompaniet inkvarterats 10.11.1944. Detta 

kompani hade bildats i Dragsvik under sommaren 1944 och 

torde vara det enda svenskspråkiga truppförband som deltog i 

Lapplandskriget. I några strider deltog kompaniet inte och det 

sändes till Lappland endast för en mycket kort tid innan 

mannarna hemförlovades.12  

 

11:45-11:55 Kort stopp vid Kukkolaforsen, regnigt och ruggigt 

  väder. 
  65.9636, 24.0446  https://goo.gl/maps/46MouDU1bV6HH67A8  

 

12:15-13:00 (ca) Lunch på ABC Torneå 
  65.8434, 24.1968  https://goo.gl/maps/xRAX8D1eMbyowQCe9  
 

14:30 (ca) Vi fick köra en omväg kring bron över Kiimikijoki i Haukipudas. Rikliga 

regn hade underminerat en arbetsbro under den tid vi var i Lappland13. 

 

16:00 (ca)  Sista kaffepausen på resan i Kalajoki. Chaufförbyte i Karleby och sen 

kom småningom alla hem. 

 

 Tack alla, ingen nämnd och ingen glömd 

 
12 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=3376057 
13 https://www.lapinkansa.fi/nelostie-on-poikki-oulussa-valiaikainen-tyomaasilt/2896900 

https://goo.gl/maps/TnQPfhsRy9bCfuJj7
https://goo.gl/maps/MDL8orEZyAbH5fPm7
https://goo.gl/maps/ATkXjTtDcywZZAk9A
https://goo.gl/maps/46MouDU1bV6HH67A8
https://goo.gl/maps/xRAX8D1eMbyowQCe9
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=3376057
https://www.lapinkansa.fi/nelostie-on-poikki-oulussa-valiaikainen-tyomaasilt/2896900
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