
 
I djupsnö och hård kyla stred 
unga män för ”Finlands sak” 
 
 
Den 10 januari 1940 klev ett tiotal unga män på tåget vid Karlstads central. De tillhörde 
Svenska Frivilligkåren och var på väg norrut för att stötta Finland i kriget mot Sovjetunionen.  
En av dem var Börje Myrin, då 20 år gammal. Tack vare att han dokumenterat sina 
upplevelser i både text och bilder får vi en uppfattning om vad det innebar att göra ”Finlands 
sak till vår”. 
 
Börje var son till Erland Myrin som drev en fotoaffär i Karlstad. Förmodligen var det därför 
han hade tillgång till en kamera. Fotona skickade han hem till Karlstad och senare klistrade 
han in dem i ett album och lade till texter intill bilderna. 
För att få fotografera i fält var han tvungen att söka tillstånd och han hade stränga order att 
rätta sig efter. ”Negativ och kopior skola omedelbart efter framkallning företes å 
grpstabsexpeditionen” står det i ett dokument som undertecknades i byn Kaarihaara utanför 
Kemi den 30 januari 1940. Där hade 1:a skyttekompaniet, som Börje tillhörde, legat för 
utbildning och övning innan det var dags att spänna på sig skidorna och ge sig av österut.  
 
Tack vare Börjes brev, foton och anteckningar kan vi följa strapatserna som förvärrades av 
den ihållande kylan. När kompaniet startade från Tervola den 23 februari var det 40 grader 
kallt. Den 26 februari genomförde de en nattmarsch, trots att termometern visade minus 45 
grader.  
Den 8 mars var de framme vid Märkäjärvi, cirka 1,5 kilometer från fronten där de ryska 
styrkorna etablerat sig. Svenskarna upprättade kulsprutefästen och höll frontlinjen under 
ständig bevakning. De som för tillfället inte satt vakt eller bemannade kulsprutan grävde ner 
sig i snön för att under några timmars sömn få skydd mot kylan. 
Striden vid fronten pågick i 14 dagar, men kampen var förgäves. Den 13 mars tvingades 
Finland gå med på eldupphör – en stor besvikelse för inte minst de Sverigefrivilliga. Det var 
bara att dra sig tillbaka. Kriget var över, dessutom förlorat. 
 
Men nog hade det satt sina spår. Den 16 mars, på väg mot Salla, påträffade de en 
sönderskjuten rysk stridsvagn. Den var dessutom plundrad på allt som varit löstagbart. 
Samma dag gjorde de en makaber upptäckt. En död rysk soldat låg övergiven på rygg i snön. 
”Stucken, skjuten eller ihjälfrusen”, noterar Börje, sedan han tagit en bild på mannen. 
Kylan var fortfarande svåruthärdlig. Men det blev bättre. Den 22 mars nådde de Suoravaara 
och då började vårsolen värma dem. Den 2 april var de tillbaka i Tervola. Kring den 10 april 
påbörjades hemresan till Värmland. Den 30 april fick Börje Myrin ett intyg som visade att han 
gjort tjänst som frivillig under 110 dagar. 
 
I breven hem till Karin Svensson, hans flickvän, och till hans familj är Börje återhållsam med 
beskrivningen av sina upplevelser. Med facit i hand kan man gissa att han ville undvika att 
oroa dem därhemma. 



I det tjänstgöringsbevis som Börje Myrin så småningom fick ta emot står det att han ”deltagit 
i striderna vid Märkäjärvi från den 27 februari till den 13 mars 1940”.  
Det skrev han inget om, åtminstone inte i de brev som finns sparade. 
Men det kan också finnas andra orsaker till att dramatiska berättelser saknas. Alla brev 
censurerades. Bara de godkända stämplades och skickades vidare. Svårigheter att distribuera 
breven har säkert också spelat in.  
 
Flera brev till Börje, efter hans hemkomst till Karlstad, innehåller dock dramatik. Den 25 juni, 
alltså bara några månader efter att Vinterkriget avslutats, inleddes det som kallats 
Fortsättningskriget.  
En kamrat till Börje hade stannat kvar i Finland och rapporterade brevledes den 16 augusti: 
”Vår förläggning ligger så nära ryssarna att de kan skjuta på oss med pistol. Man blir så 
förbannad när en kula klyver smörgåsen för en. Detta hände mig i går. I natt var det ganska 
livat omkring oss. Jag upptäckte i morse att träden där jag stått var för djävligt 
sönderskjutna.” 
Det brevet är tydligt censurerat. Bland annat är namn överstrukna. 
 
För Börje Myrin väntade ett lugnare liv. Han blev visserligen inkallad i det militära igen, men 
då var han kvar i Sverige och inte längre bort än att han kunde komma hem någon helg då 
och då. Ortsangivelser var inte tillåtna, men troligen låg han inkallad i Dalarna eller 
Härjedalen-Jämtland. 
Och nu duggade breven tätt! Den 4 december 1944 förlovade Börje sig med sin Karin, som 
inom parentes också fick göra krigstjänst. Hon blev uttagen som telefonist i 
luftskyddscentralen på Kvarnberget. Så småningom gifte de sig och fick barn. 
Allt detta vet vi tack vare dottern, som donerat pappas brev- och fotosamling plus en del 
minnessaker till Brigadmuseet. Personal där sände dem i sin tur vidare till Föreningsarkivet i 
Karlstad. Där finns samlingarna idag. 
 
Totalt deltog drygt 8 000 svenska frivilliga i kriget på Finlands sida. 101 av dem kom från 
Värmland. Kampviljan var stor och besvikelsen när Finland tvingades erkänna sig besegrat var 
om möjligt än större. Den svenska regeringen fick utstå hård kritik från ”Finlandsvännerna” 
för att den inte ”tillräckligt aktivt” hade stött det nordiska grannlandet. 
Sett i efterhand får ändå det svenska militära biståndet anses som omfattande. Dess 
viktigaste inslag var 25 flygplan, däribland en tredjedel av landets jaktplan. Ytterligare 142 
flygplan från USA, Storbritannien och Frankrike monterades i Sverige och flögs till Finland. 
Sverige bidrog också med bl a 144 artilleripjäser, 100 luftvärnskanoner, 92 pansarvärnspjäser, 
34 granatkastare, 347 kulsprutor, 450 kulsprutegevär, 135 402 gevär, 301 849 granater och 
över 51 miljoner gevärspatroner. Som jämförelse kan nämnas att Finland hade fyra 
luftvärnskanoner då kriget bröt ut. 
 
En ung Olof Lagercrantz, senare känd redaktör och författare, tillhörde den svenska 
frivilligkåren. Han hade just förlovat sig med en finsk flicka när han bestämde sig för att resa 
till fronten, där han bland annat tog på sig uppgiften att bli redaktör för informationsbladet 
”Den frivillige”. 
När freden proklamerats gav kåren ut ett flygblad där det framgår att en bottenlös förtvivlan 
rådde i Svenska frivilligkårens led: 



”Fred har igår på morgonen slutits mellan Finland och Ryssland. En dödlig likblek tystnad har 
efterträtt kanonaden.” 
 
Bitterheten återspeglas även i en dikt, skriven av just Olof Lagercrantz. Den dikten talar för sig 
själv: 
 
”Säll är den man som har ett fosterland att älska och att tjäna in i döden 
Han hämtar kraft ur ständigt nya flöden, om också hela landet står i brand 
Men vi, som stå förrådda av vårt land, i ångest sinar nu vår kärleks flöden 
För oss är livet grymmare än döden. Vi äga inte mer ett fosterland.” 
 
 
GUNVOR NYMAN 
(Texten har tidigare varit publicerad i tidskriften Värmländsk kultur nr 3-4 2020) 
 
 

 
Ett tiotal unga värmlänningar reste den 10 januari 1940 från Karlstads central för att delta på 
Finlands sida i Vinterkriget mot Sovjetunionen. Många anhöriga hade samlats för att vinka av 
dem. 
 



 
Börje Myrin var 20 år gammal när han fastnade för kallelsen ”Finlands sak är vår”. Tack vare 
foton och brev han lämnat efter sig får vi en bild av strapatserna som följde. 
 



1:a skyttekompaniet, som Börje Myrin tillhörde, slog den 26 februari tillfälligt tältläger vid 
Juotsijärvisjön. Här kokas det kaffe. 
 



 
På post! Vakten hette Fredriksson och var från Karlstad, men förnamnet finns inte antecknat. 
 



 
Kylan var fruktansvärd. Temperaturen visade ofta minus 40 grader.  
 



En 
dag stötte kompaniet på en sönderskjuten rysk stridsvagn. Allt som gick att få loss hade 
plockats bort. 
 



 
En död rysk soldat påträffades övergiven i snön. ”Stucken, skjuten eller ihjälfrusen” har Börje 
Myrin skrivit intill bilden han klistrat in i sitt fotoalbum 
 
 
 
 
 

 

 
 
 


