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Då Sovjetunionen anföll Finland den 30 november 1939 reagerade omvärlden starkt. I Nationernas förbund
fördömdes angreppet och Sovjetunionen uteslöts ur organisationen. Ett flertal länder åtog sig att sända

materiel till Finland, men någon militär hjälp kom inte till stånd. Med undantag för frivilliga från bland annat
Sverige stod den finska försvarsmakten ensam mot den mäktiga röda armén. I världens ögon var Finland
dömda till undergång. Till allas häpnad lyckades emellertid de finska styrkorna inte bara hålla stånd utan

stundtals till och med driva tillbaka fienden. Men utgången av kriget var ofrånkomlig. Då ryssarna i början av
februari 1940 inledde en ny storoffensiv blev försvarsuppgiften finländarna övermäktig. Den stränga kylan
gjorde att röda armén kunde anfalla över de frusna vattendragen, och de viktiga försvarslinjerna på Karelska

näset kunde kringgås. I mars 1940 slöts en fred där Finland tvingades göra flera landavträdelser till
Sovjetunionen, däribland Karelen.

Despite superior military strength especially in tanks and aircraft the Soviet Union suffered severe losses and
initially. Finska vinterkriget. Sverige ställer sig helhjärtat.
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Svenska Hemkomst till hembyn i Österbotten efter Finska vinterkriget våren 1940. Medaljer med anknytning
till finska vinterkriget 193940. Swedish Defence University. Krisen mellan Sovjetunionen och Finland

aktualiserades i och med att MolotovRibbentroppakten slöts mellan Sovjetunionen och Tyskland sommaren
1939 och skulle i hög grad beröra Sverige. Stockholm 2006. Linnaeus University Faculty of Arts and
Humanities Department of Cultural Sciences. 2020 Swedish Independent thesis Basic level professional

degree 10 credits 15 HE credits Student thesis Abstract en Förspelet till finska vinterkriget utgjordes av hur
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Hitlertyskland och Stalins Sovjet hade krossat Polen i. Så anföll Finland. Swedish Defence University. Finska
vinterkriget Nordisk Filateli. Alla de svenska. With Taneli Mäkelä Vesa Vierikko Timo Torikka Heikki

Paavilainen. Finska vinterkriget Amazon.es Robert Edwards Joachim Retzlaff Libros en idiomas extranjeros.
John Eric LangdonDavies 18 March 1897 5 December 1971 was a British author and journalist.He was a war
correspondent during the Spanish Civil War and the SovietFinnish War. Nu skulle Röda armén göra samma

sak med Finland.
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