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Innehållsrikt om Finlands krig

Harry Järvs senaste bok är inne-
hållsrik. Det politiska spelet  
före, under och även efter andra 

världkrigets slut behandlas. Opinionen i 
Finland för och emot krigen belyses. Le-
darskapsproblem tas fram. Stridstekniken 
beskrivs och miljön skildras. Det mesta 
av innehållet är tidigare publicerat i skilda 
böcker, artiklar eller föredrag, en del enbart 
i Finland. 

Boken har redigerats av Jan Linder. 
Några bidrag från hans penna har också ta-
gits med, bl a bidrag ur hans bok Finlands 
fyra krig! (2004).

Recensionen koncentreras till några 
teman.

Ledarskap
Av boken framgår klart att Harry Järv 
aldrig använde den ledarstil som man förr 
vanligen förknippade med militär stil. Han 
säger bl a ”att våra relativa framgångar 
berodde på vanligt sunt förnuft och att detta 
var mer effektivt än formellt beteende...” 
De stridsexempel som han redovisar med 

förberedelser och genomförande visar 
också på andra rutiner än de vanliga vid 
ordergivning m m. Dessa stridsexempel 
visades i filmen ”Framom främsta linjen”. 
Har man sett den finns ändå skäl att läsa om 
dem i denna bok. Då får man större insikt 
och förståelse för det som verkligen hänt.

Företaget mot den ryska stödjepunkten 
Fågeln – i filmen fick man bl a se patrullen 
åla eller krypa under snön mot målet – var 
ett andra försök att knäcka den. Året innan, 
1942, hade två förstärkta kompanier med 
artilleriunderstöd anfallit stödjepunkten. 
Trots fyra försök måste anfallet avbrytas. 
19 man hade man förlorat.

I januari/februari 1943 kallades Järv 
till regementschefen som frågade om inte 
Järv med sin stridsteknik kunde oskadlig-
göra Fågeln. Det var således inte en order 
utan en beredning av en verksamhet. Järv 
åtog sig uppdraget. Av de frivilliga som 
anmälde sig valdes fem man från 9. och 
fyra från 11. kompaniet.

Bataljonchefen ansåg inte att man hade 
råd att förlora tio kulsprutepistoler, endast 
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chefen skulle få en. Men Järv försåg ändå 
alla med detta vapen. Och efter fullgjort 
uppdrag hade samtliga vapen räknats in. 
Företaget tog ca 12 timmar.

Järv diskuterade igenom planen för ge-
nomförandet med hela gruppen där var och 
en fick ge sin syn och sitt förslag. Därmed 
var alla delaktiga.

Från 1942 byggdes all patrullverksamhet 
på frivilligt deltagande. Det fanns aldrig 
någon brist på frivilliga. Så var det inte 
överallt i den finska armén  En svensk 
officer som utsågs till kompanichef för ett 
finlandssvenskt kompani berättar att några 
timmar efter ankomsten till stabskorsun 
erhöll kompaniet ett spaningsuppdrag. 
Stabsfuriren säger: ”Ja det är Stenström 
som ska gå.” ”Men jag kan väl beordra 
vem jag vill,” säger kompanichefen. ”Jo” 
svarar stabsfuriren, ”men det är bara 
Stenström som går.” Så småningom fick 
väl kompanischefen bättre ordning även 
inom detta kompani.

Vad gjorde att andan och den nödvändiga 
disciplinen och ansvarskänslan var så god i 
Järvs korsu och i hans förband? Till stor del 
berodde det sannolikt på att han levde mitt 
ibland sina mannar. Han hade inget särskilt 
bås i korsun. Han umgicks! Detta erinrar 
mig om samtalets betydelse (se Gerry 
Larssons inträdesanförande KKrVAHT, 5. 
häftet 2005).

I boken berättas om en regementschef 
som lurades av sin divisionchef att anfalla 
och ta en by som påstods vara nästan tom. 
Men den var tvärtom starkt befäst. Järv 
har sett en karta med 24 bunkrar inritade 
i anfallsmålet. Det måste divisionchefen 

känt till men anfallsstyrkans chef fick 
inget veta. Järv är övertygad om att rege-
mentschefen blev lurad avsiktligt. Denne 
var känd för att ha goda relationer till sin 
trupp, talade ofta med sina befäl och dis-
kuterade problem med dem innan beslut 
fattades. Divisionchefen var motsatsen, 
hårdför och formell.

Kommentarer till detta handlingssätt går 
inte att formulera anständigt. 

Regementschefen fick nytt regemente i 
en annan division vilket han ledde fram-
gångsrikt. 

Mycket mer information ges som visar 
att någon enhetlig uppfattning om ledar-
skap och ledarstil inte fanns inom armén, 
inte ens bland det aktiva befälet.

Efterkrigsdebatt
En alldeles ovanlig debatt om Finlands krig 
inleddes den 25 oktober 1987 i Vasabladet. 
Författaren Olof Ganholm, Vasa, ansåg i 
en artikel att de som var emot krigen stod 
som vinnare: ”alla fascistiska organisatio-
ner förbjöds”, skyddskåren och lottakåren 
upplöstes, desertörerna fick inte bestraffas, 
krigsförbrytarna (här avses president Ryti 
och sju andra politiker) dömdes. Krigsmot-
ståndarna, d v s segrarna, skulle nu räcka 
fram försoningshanden. 

I artikeln anges att översten Alpo Martti-
nen – regementskommendör för IR 61 samt 
Harry Järv, f d stödjepunktschef och (sam-
tidigt) ledare för stridspatrullverksamheten 
i IR 61, inte ville vara med om att driva ut 
tyskarna ur norra Finland. 

Två dagar senare kom ett svar från Harry 
Järv där han bemötte Granholm. Nu var 
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debatten igång. Den fördes inte enbart i 
Vasabladet utan även i Hufvudstadsbladet. 
Även i svensk press kom några insändare 
som anslöt till denna debatt. Den kom att 
fortgå till den 21  juni 1991. Då hade 199 
personer deltagit i debatten och 584 inlägg 
presenterats varav 45 av nämnde Gran-
holm men 51 av Harry Järv. Den senare 
var den mest flitige deltagaren. 

Här ska klarläggas att översten Alpo  
Marttinen deltog i kriget mot tyskarna 
men Harry Järv var då krigsinvalid och 
hemförlovad.

Debatten var stundom hätsk med fräna 
påhopp, och den ger ett klart belägg för att 
det fanns (och finns) delade meningar om 
den förda politiken. Det råder inte något 
tvivel att den förda politiken stöddes av 
folkflertalet. Debatten är refererad med ett 
antal utdrag i ett särskilt kapitel 8. Debat-
ten som sådan blev en historielektion, tack 
vare Harry Järvs m fl akademikers sakliga 
inlägg. Hela debatten redovisas i Finland 
1939-1944 (två delar) redigerad av Harry 
Järv, utgiven av Vasa krigsveterandistrikt 
1991.

Stämningen i Sverige var också delad, 
främst visavi fortsättningskriget. Orvar 
Nilsson i svenska frivilligkompaniet be-
rättar i sin bok Liten bricka i stort spel 
(Militärhistoriska förlaget 1982) om en 
händelse när han tillsammans med två 
kamrater åt lunch på Mosebacke. De var 
hemma på konvalescentpermission och 
bar finska uniformer. Från ett bord intill 
haglade glåpord och hånfulla tillmälen. 
Man tog sig för att t o m kasta sockerbitar 
på de uniformsklädda. I en kommentar 

säger Orvar Nilsson: ”... i Finland sparade 
frontsoldater sina knappa sockerransoner 
för att ta hem till familjen vid nästa per-
mission”.

I den nämnda tidningsdebatten var det 
en fråga som återkom då och då. Frågan 
var om Finland var i förbund med Tysk-
land eller inte 1941. Det var man inte. På 
ett seminarium vid Sveriges ambassad i 
Helsingfors den 20 april 1999 var historie-
docenten Henrik Meinander opponent,(han 
är numera professor vid Helsingfors uni-
versitet) då boken Det hotade landet och 
det skyddade presenterades. Beträffande 
Järvs artikel säger han att Järv inte är känd 
för att stup i ett ändra åsikt och att Järvs 
argumentering var antikverad. Järv tog 
upp frågan i Hufvudstadsbladet (Artikeln 
återgiven i boken.)

Vad Harry Järv ville komma åt var att 
forskare skall vara metodiskt medvetna 
och inte låta känslomässiga och idehisto-
riska bindningar eller ogrundade meningar 
sätta objektiviteten ur spel, vilket Meinan-
der gjort.

Presidenternas gärning belyses också 
i boken. Presidet Kekkonens agerande 
får inte positivt omdöme bl a var han 
maktfullkomlig i sin gärning inom landet 
och inställsam gentemot Sovjetunionen. 
Det verkar också som om han positivt 
medverkade till den retroaktiva lag som 
var grunden för rättsprocessen mot åtta 
politiker med president Ryti i spetsen.

Stridsteknik
Harry Järv med sitt manskap utförde ett 
stort antal patrulluppdrag på Svirfronten. 
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Förlusterna begränsades till en man. Man 
utvecklade en stridsteknik, som innebar 
att dolt ta sig fram till målet för att över-
raskande i närstrid likvidera eller oskad-
liggöra fienden. I boken finns ingående 
redogörelse för två patrulluppdrag. Båda 
är återgivna i Framom främsta linjen. 

Vad har vi att lära av detta? Militären 
beskylls – ofta med rätt – för att planera 
för nästa krig genom slutsatser från det 
senaste. Man menar då att tillräcklig hän-
syn inte tas till ändrade förutsättningar bl 
a teknisk utveckling.

Erfarenheterna från Järvs patrullverk-
samhet bör därför i första hand leda till 
utvärdering och möjlig tillämpning av 
Järvs ledarfilosofi och -stil

Vidare är det uppenbart att Järvs patrull-
företag präglades av envis beslutsamhet 
och förmåga att se möjligheter. ”Ser man 
möjligheter och är målmedveten finns inga 
”hinder,” tycktes Järv tänka. Detta anser 
jag vara en lärdom för framtiden. Obero-
ende av annan utveckling (förändring).

Vapenstillestånd
När vapenstilleståndet inträdde den 4 sep-
tember 1944 var Harry Järv krigsinvalid till 
femtio procent. Den sista och slutgiltiga 
kirurgiska operationen genomfördes på 
S:t Görans sjukhus i Stockholm. Sedan 
tillbringade han en konvalescentperiod på 
Salsta slott norr om Uppsala. På sensom-
maren 1944 var han åter i IR 61, nu som 
informationsofficer.

 Hösten 1944 organiserade yngre offi-
cerare hemliga vapendepåer. Vapen skulle 

delas ut och användas i ett gerillakrig mot 
Sovjet ifall en ockupation fullföljdes.

Chefen för IR 61 Alpo Marttinen ut-
nämndes sommaren 1944 till överste  en-
dast 35 år gammal för att IR 61 skickligt 
och tåligt avvärjt sovjetiska anfall vid 
Tienhaara. På hösten 1944 blev han även 
Mannerheimriddare. Så småningom blev 
Marttinen ett av finska statspolisen jagat 
villebråd, självklart på uppdrag av sovje-
tiska myndigheter. Han misstänktes för att 
vara delaktig i vapengömmorna.

 Marttinen måste gömma sig i Vasa. Järv 
var då åter i sitt hem utanför Vasa. Martti-
nens fru kontaktade Järv och bad honom 
försöka rädda hennes man ur landet. En 
plutonchef skulle biträda sin regements-
chef. De var goda vänner och respekterade 
varandra. Järv ordnade så att översten en 
natt kunde komma över till Sverige och 
sedermera till USA där han biträdde 
USA:s armé med vinterutbildning.

Liknande episoder fanns det många av.
Även den svenska diplomatin och svens-

ka regeringens agerande belyses i boken.

Harry Järv
Inledningsvis berättas om Järvs uppväxt 
studier och verksamhet. Det är en otro-
lig man, drygt 85 år gammal men med 
obruten ambition och arbetsförmåga och 
ett brett vetenskapligt register. När han 
gick i pension erhöll han 1987 en vänbok. 
Sven Delbanc slutade sitt inlägg med, ”Jag 
hoppas han måtte leva länge, ett moraliskt 
föredöme för våra intellektuella.”


