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  בני מיכלסו�) מיל(מ "אל

נית� לחלק לשלוש , את מעורבותה של המדינה הפינית במלחמת העול� השנייה
  :תקופות

"�  1940 מר! – 1939מבר דצ, "מלחמת החור

מ שהסתיימה בחוזה השלו� של "עמידתה הנחושה של פינלנד כנגד תוקפנות ברה
מ על שטחי� חשובי� וניכרי� " תו& שפינלנד מוותרת לברה1940ר! מוסקבה במ

למעשה לצד גרמניה , מ"במלחמה זו פעלה ברה. משטחה אול� שומרת על עצמאותה
(הנאצית ותקפה את פינלנד במגמה לממש את הנספח הסודי של הסכ� ריבנטרופ

פעה במרחב ההש) שלא ידעה דבר על נספח זה(מולוטוב אשר השאירה את פינלנד 
בריטית אשר עמדה לצאת (במלחמה זו הוכנה משלחת צבאית צרפתית. הסובייטי

  .לעזרת פינלנד

  1944 ספטמבר – 1941יוני " מלחמת ההמש&"

ע� כי עמדה על כ& שהיא לא הייתה בעלת (פינלנד בצד הגרמני בתקופה זו לחמה 
ל& מ ובמה"ברה, האויב היה כמקוד�). בלבד ברית של גרמניה אלא לחמה לצדה

מלחמת "מ ב"כבשה פינלנד מחדש את השטחי� אשר כבשה ממנה ברה, המלחמה
�מ "כבשה פינלנד שטחי� נוספי� מברה, ובנוס� להחזרת המצב לקדמותו" החור

  .לשיפור עמדותיה ההגנתיות

לפגוע ,  היא סירבה לגרש,על א� לחימתה של פינלנד לצד הגרמני�, בשלוש שני� אלה
לשבויי ) בדר& כלל(אר! זו א� התייחסה באופ� הומאני .  לרעה את יהודיהאו להפלות
  .שנפלו בידיההרוסי� המלחמה 

,  ומכא�–חיילי� יהודי� לחמו בשורות הצבא הפיני כשווי� , על א� המוזרות שבדבר
אול� בפעולת� . סייעו להשגת חלק ממטרות המלחמה הגרמניות, באופ� בלתי נמנע

במאמר זה ננסה להסביר את . היהודיזו ה� שרתו ג� את האינטרסי� של הע� 
  .האנומליה הזו

  1945 מאי – 1944ספטמבר , בצד בעלות הברית

הצטרפה , מ"ע� ברה) נפרד(חתמה על חוזה שלו� , החליפה פינלנד צד, בתקופה זו
, עד סו� המלחמה. לבעלות הברית ועברה למתקפה כנגד הצבא הגרמני על אדמתה

מ "על פועלה זה גמלה לה ברה. מני מאדמתההצליחה פינלנד להדו� את הצבא הגר
פשרה לה להיות לאחר המלחמה בכ& שלא רק המשיכה להכיר בעצמאותה אלא א� א

בניגוד לשאר מדינות , "המלחמה הקרה"טרלית בכל תקופת מדינה דמוקרטית וני
  ".ברית ורשה"מזרח אירופה שהפכו לגרורות סובייטיות וחלק מ

  

  



  מקורות יהדות פינלנד

ה לחלק מהאימפריה עת היית,  לא הייתה אוכלוסייה יהודית בפינלנד1809 עד שנת
 הוציא הצאר 1827בשנת . ) שני� בה� שלטו השבדי� בפינלנד500לאחר  (הרוסית

 אלה נודעו בש� – לצבא 12צו לגיוס ילדי� יהודיי� מעל גיל , ניקולאי הראשו�
 מטרתו 1. שני�25 וה� היו צריכי� לשרת שירות חובה של –" קנטוניסטי�"ה

הייתה להמיר למעשה את דת� ) 1856שבוטל רק בשנת (העיקרית של הצאר בצו זה 
אול� חיילי� אשר סיימו את שירות החובה שלה� . של הילדי� היהודי� לנצרות

לרוב ה� .  לפי בחירת�–נהנו מהזכות להתיישב בכל חלק מחלקי האימפריה הרוסית 
מספר חיילי� יהודיי� התיישבו , וכ&.  שרתונשארו להתיישב במחוז האחרו� בו ה�

י "הובאו לה� כלות ע, כיוו� שלא היו כלות יהודיות במחוז מרוחק זה. בפינלנד
  . וזו הייתה ראשית האוכלוסייה היהודית בפינלנד–שדכני� ממקומות אחרי� 

  בי� שתי מלחמות העול�

בתקופה זו . לנדגרו יהודי� נוספי� מרוסיה והתיישבו בפיניה, 1917לאחר מהפכת 
פינלנד קיבלה עצמאות ע� ( נפש 2,000האוכלוסייה היהודית גדלה עד להיק� של 

זר� מהגרי� יהודי� נוס� הגיע לפינלנד ). 1918 (סיו� מלחמת העול� הראשונה ב
בתקופה זו פנו מנהיגי ). האנשלוס (1938י גרמניה בשנת "לאחר סיפוח אוסטריה ע

ה וביקשו לספק ויזות ליהודי� אוסטרי� בלא הקהילה היהודית בפינלנד לממשל
באופ� זה הגיעו לפינלנד ערב מלחמת . צור& בהשקעת משאבי� ממשלתיי� בקליטת�

  2.כוסלובקיה'גרמניה וצ,  פליטי� יהודי� מאוסטריה300עוד , העול� השנייה

"�  "מלחמת החור

דינה מ את פינלנד במגמה לכבוש שטחי� נרחבי� של המ"תקפה ברה, 1939בדצמבר 
הצבא הפיני , ")מלחמת החור�"המכונה בפינלנד (בתחילת המלחמה . הקטנה

הצליח להדו� את המתקפה הסובייטית ) MANNERHEIM(בפיקודו של המרשל מנרהיי� 
הצליח הצבא , 1940בפברואר , אחר כ&, אול�. על א� נחיתות מספרית ברורה

קו "עה הייתה בש� שידו(הסובייטי להבקיע את רצועת ההגנה הפינית העיקרית 
 לספוג אבידות כבדות הודות להתנגדות הנחושה על א� שהמשי&, זאת, ")מנרהיי�

 הכריח את פינלנד לוותר על חלקי� 1940חוזה השלו� שנחת� במר! . של הפיני�
  .נכבדי� משטחה

לראשונה מאז מלחמת העול� . הייתה מלחמה זו לציו� דר&, מנקודת ראות יהודית
יהודי� רבי� שרתו בהצטיינות . ילי� יהודיי� משני צידי המתרסלחמו חי, הראשונה

פיני� ( חיילי� יהודי�15. שווי�(אל(בו ה� זכו ליחס של שווי�, בשורות הצבא הפיני
. אול� חיילי� יהודי� רבי� יותר לחמו בשורות הצבא האדו�. נפלו חלל במלחמה זו

על , גיבור ברית המועצות, תר סג� ליאוניד בובר קיבל את העיטור הגבוה ביו(לדוגמא 
בהסתערו בראש פלוגתו הוא נפצע שלוש פעמי� וסרב . חלקו בהבקעת קו מנרהיי�
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(מאוחר יותר התמנה לחבר במועצה היהודית האנטי. להתפנות משדה הקרב
  .1952 (פשיסטית והיה לאחד הבודדי� ששרד בדר& נס את טיהוריו של סטלי� ב

דנמרק ,  שכנות לפינלנדות סקנדינביותנכבשה גרמניה שתי מדי, 1940בשנת 
להיכבש ג� כ� או להפו& לעוד רפובליקה , פינלנד הועמדה בפני דילמה קשה. ונורבגיה

הכיבוש הפ& לסכנה ברורה ומיידית . לטביה ואסטוניה, סובייטית כמו שקרה לליטא
באשר הצבא הגרמני יכול היה בקלות רבה לחדור לשטחה הצפוני של פינלנד 

מ באזור זה למקפצה במסגרת "ה במגמה להפו& את הגבול הארו& ע� ברהמנורבגי
כמו כ� קרצו לגרמני� מכרות ומאגרי הניקל הגדולי� . התוקפנות המתוכננת מזרחה

  . בפינלנד שנדרשו למאמ! המלחמה הגרמני

  "מלחמת ההמש&", מ"לאחר הפלישה לברה

 ע� הגרמני� במגמה לשלב כוחות, בחרה לבסו� ממשלת פינלנד, במצב שתואר לעיל
�פינלנד הכריזה מלחמה על . לכבוש בחזרה את האזורי� שאבדו לה במלחמת החור

הייתה זו (מ " ימי� לאחר שהצבא הגרמני פלש לברה3, 1941 ליוני 25 (מ ב"ברה
הפיני� התירו לצבא "). מלחמת ההמש&"תחילתה של המלחמה שכונתה בפינלנד 

מעשיה של . מ מש�"על מנת לתקו� את ברה, הבצפו� המדינ, הגרמני להיער& בלפלנד
  .ממשלת פינלנד הובילו להכרזת מלחמה בריטית על פינלנד בתגובה

הצליחו כוחות צבא פינלנד בהנהגתו של המרשל מנרהיי� לכבוש , 1941אוגוסט עד 
 –החזירה את המצב לקדמותו ,  כל השטחי� שאיבדה במלחמת החור�מחדש את

במתקפה זו הגיעו הכוחות הפיני� . מ"שטחי� מברה וא� כבשה – מלפני המלחמה
בהיערכות זו ). SVIR( הקרלי ולגדות נהר הסוויר למיצר, )LADOGA(לגדות אג� לדוגה 

עצירת הצבא הפיני בקו . 1944עצרו הפיני� את התקדמות� והחזית קובעה עד קי! 
� זה הפכה לעמדה בעלת חשיבות עליונה להשפעה על המש& המלחמה בי� הגרמני

  .לרוסי�

  היחס לקהילה היהודית

וקיו� " מלחמת ההמש&"בתקופת על א� נוכחות הצבא הגרמני על אדמת פינלנד 
דחתה פינלנד בתוק� את , SS (מפקדת פיקוד גרמנית בהלסינקי שכללה את הצבא וה

לא . דרישותיו החוזרות ונשנות של היטלר לחוקק חוקי� אנטישמיי� במדינה
מ מעול� לא הייתה רדיפת יהודי� או "שה פינלנד מברהבפינלנד ולא בשטחי� שכב

 –פעמיי� ביקר הימלר בפינלנד לשדל את השלטונות לגרש את היהודי� . אפליית�
 8הסכי� מפקד משטרת פינלנד לשלח , בתחילת המלחמה, רק במקרה אחד. לשווא

. י הגרמני�" מה� נרצחו מייד ע7, יהודי� שלא הייתה לה� אזרחות פינית
גרמה לשרי , לאחר פרסו� הפרשה בעיתונות, ייה שקמה בעקבות כ& בפינלנדהשערור

, 1944באביב (ממשלה פיני� להתפטר במחאה ולעול� יותר לא התרחש מקרה דומה 
 יהודי� שלא הייתה 160, בפקודת מפקד הצבא המרשל מנרהיי�, הועברו לשבדיה

  3).לה� אזרחות פינית על מנת להציל את חייה�
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בתי הכנסת , המשיכו חיי היהודי� בפינלנד להתנהל כרגיל, במהל& המלחמה
  .ומוסדות הקהילה המשיכו בפעילות� והעיתו� היהודי המשי& להתפרס�

   החיילי� היהודי�

שרתו בצבא הפיני במהל& )  מהקהילה13%מעל ( קציני� וחיילי� יהודי� 300
  . מה� נפלו חלל8 (ו" מלחמת ההמש&"

אלו שלחמו במלחמת ,  עמדו בפני דילמה קורעת לבהחיילי� היהודי� בצבא הפיני
כעת הבינו שבשרת� בצבא הנלח� כנגד . החור� ידעו שה� לחמו כנגד תוקפנות

 פעולה היה עליה� לשת�" מלחמת ההמש&"במהל& . מ ה� מסייעי� להיטלר"ברה
, גרמנית על בוריה שרתו בחיל המודיעי� וכ&ה כמה מה� ששלטו בשפה. ע� הגרמני�

מצד .  קשר ישיר למודיעי� הגרמני נודע לה� על השמדת יהדות אירופהבאמצעות
זכרו החיילי� היהודי� את דבריו של המרשל מנרהיי� להימלר כאשר האחרו� , שני

כל עוד משרתי� כל עוד משרתי� כל עוד משרתי� כל עוד משרתי� """": ניסה לשדל את מנהיגי פינלנד לגרש את היהודי� למחנות הריכוז
י שרת� בצבא "כי ע,  קיוו, החיילי� היהודי�4.""""יהודי� בצבאי אני לא ארשה לגרש�יהודי� בצבאי אני לא ארשה לגרש�יהודי� בצבאי אני לא ארשה לגרש�יהודי� בצבאי אני לא ארשה לגרש�

  .ה� מונעי� רדיפות וגרוש מכלל הקהילה היהודית

(קיו� המסורת היהודית הייתה בעלת חשיבות רבה לחיילי� ששרתו בחזית הפינית
היה . מ מעמדות הצבא הגרמני" ק2, שדה(הוק� בית כנסת, במקו� מסוי�. רוסית

עלמיי� (מ חזית מאל"ק 3,500זה בית הכנסת הצבאי היחידי בצד הגרמני על פני 
הפיקוד העליו� הפיני אפשר לחיילי� . שבמצרי� ועד לכ� הצפוני של נורבגיה

היהודי� לקיי� את השבתות והחגי� וא� הוצאת� לחופשות במועדי� אלו לקיו� 
חיילי� יהודי� רבי� באו מקרוב ומרחוק . המצוות ע� משפחות יהודיות בקהילה
רכובי� על סוסי� ,  מגיעי� על מגלשי סקילהתפלל בבית הכנסת הצבאי תו& שה�

שראו את החיילי� היהודי� מקיימי� את , בשכנות, החיילי� הגרמני�. וא� ברגל
לציי� א� מעניי� . מצוות דת� באוהל בשדה בקרבת� נדהמו וחשו מתוסכלי�

יקירת "שהזמרת האהודה ביותר בפינלנד בתקופת המלחמה ואשר זכתה לכינוי 
 אשר הופיעה בפני חיילי פינלנד אול� הייתה יהודיה) לי� הפיניתאו ורה " (החיילי�

  5.סירבה בתוק� להופיע בפני גרמני�

� "רס. הגרמני" צלב הברזל"שלושה יהודי� אשר שרתו בצבא הפיני קיבלו את עיטור 
" קנטוניסטי�"אשר היה צאצא לאחת ממשפחות ה) SKURNIK(ליאו סקורניק 

הוא שרת כרופא וארג� פינויו של בית חולי� שדה גרמני שהיה בסכנת  .הוותיקות
.  קציני� וחיילי� גרמני�600 (התקפה סובייטית ובכ& הציל את חייה� של יותר מ

) KLASS(סר� סולומו� קלאס . הוא סרב לקבל את העיטור הגרמני בטענה שהוא יהודי
באו קציני� , � אחר כ&יומיי. י הסובייטי�"הציל פלוגה גרמנית שלמה שכותרה ע

הוא סרב לקו� לקראת� והפטיר לעבר� שהוא ". צלב הברזל"גרמני� להציע לו את 
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רפה " הייל היטלר"השיבו ב, נבוכי�, הקציני�. יהודי ואינו רוצה את העיטור שלה�
  6".צלב הברזל"סרב א� הוא לקבל את , פרמדיק, יהודי שלישי. ועזבו

  יהודי� בפינלנד(שבויי� רוסי�

 (במהל& המלחמה כ.  שבויי� רוסי�64,000" מלחמת ההמש&"נלנד תפסה במהל& פי
 מה� הועברו לידי הגרמני� בתמורה למספר דומה של שבויי� רוסי� ממוצא 2,500

השבויי� שהועברו היו ברוב� בעלי , לטענת הפיני�. פיני אות� תפס הצבא הגרמני
יש קושי לעמוד על מספר . �וזה היה הקריטריו� להעברת) בולשביקי�(רקע פוליטי 

כיוו� שרבי� לא הצהירו על יהדות� ה� על בסיס אידיאולוגי , השבויי� היהודי�
מחקר שנעשה . וה� במגמה להסתיר את דת� מחשש לחייה�) אתאיסטי(קומוניסטי(

בא�  אול� 7 שבויי� יהודי� מבי� אלו שנפלו לידי הפיני�500לאחרונה זיהה לפחות 
 יש להערי& שזה היה ג� 1.78%8 –י� הכללי בצבא הסובייטי נתייחס לאחוז היהוד

 1,100 (דהיינו מעט יותר מ, אחוז החיילי� היהודי� הסובייטי� שנפלו בשבי הפיני
אול� .  איש הועברו לידי הגרמני� במסגרת ההעברה שצוינה לעיל70מתוכ� . חיילי�

א� זכו לעתי� שרדו את המלחמה ו, מרבית החיילי� היהודי� שנפלו בשבי הפיני
חלק� . ליחס מועד� ו לביקור נציגי הקהילה היהודית הפינית אשר השתדלו עבור�
במיוחד (הגדול שוכ� במחנה שבויי� מיוחד במרכז המדינה על מנת לשמור עליה� 

 שהגרמני� עומדי� להפסיד 1942לאחר שהמרשל מנרהיי� הערי& כבר בשנת 
  ).במלחמה

מ לאחר חתימת חוזה השלו� בי� שתי "זרו לברהמעניי� שחלק גדול מהשבויי� שהוח
נשלחו למחנות עבודה בסיביר ושוחררו מש� רק לאחר מותו , 1944המדינות בשנת 
  .1953של סטלי� בשנת 

    היחס ליהודי� בפינלנד בהשוואה למדינות אחרות

ברור לכל כי מדיניות השלטונות הפיני� כלפי היהודי� הייתה מנוגדת ושונה באופ� 
,  אל מול מצב היהודי� לא רק בגרמניה אלה ג� במדינות שהיו בעלות בריתהקיצוני

שלטונות וישי סייעו לגרמני� , בצרפת לדוגמא. ידה או לחמו אתה יחד(נכבשו על
הונגריה ונורבגיה סיוע , ברומניה. לגרש את היהודי� למחנות ריכוז והשמדה

זכו הגרמני� , ריה ובלגיההונג, כמו פולי�, במדינות כבושות. השלטונות היה חלקי

                                                             

6 Hannu Rautkallio, ‘Cast into the Lion’s Den’, Journal of Contemporary History 

29, 1994. 

 

 

7 Finland's Tarnished Holocaust Record, JCPA No. 54,1 March 2007. 
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אחת הסיבות העיקריות למדיניות . לשיתו� פעולה גור� מהאוכלוסייה המקומית
  .פינלנד כלפי יהודיה נעוצה באישיותו של המרשל מנרהיי�

  )1867(1951(המרשל קרל גוסטב מנרהיי� 

שימש תקופת מה כשליש הצבאי של . היה גנרל בצבא הרוסי בתקופת הצאר
כמו כ� היה . 1896 את הזוג הקיסרי בעת הכתרת� במוסקבה בשנת הצארינה וליווה

  . מנרהיי� מדע� ותייר בלתי נלאה של אסיה והמזרח הרחוק

הוא עמד בראש הצבא בפינלנד אשר הצליח , 1917 ( בלאחר המהפכה הבולשביקית
הפכה פינלנד למדינה , כתוצאה מכ&. לדכא מרד בולשביקי במרחב אחריותו

 הוא פיקח באופ� אישי על בניית רצועת ההגנה 1939(1927י� בי� השנ. עצמאית
ואשר הסובייטי� שילמו מחיר " קו מנרהיי�"מ שנודעה כ"המבוצרת בגבול ע� ברה
סטלי� למד היטב את הלקח שלימדו ". מלחמת החור�"דמי� יקר להבקיעה ב

ההתנגדות הנחושה של הפיני� היא אשר שימרה את עצמאות מדינה : מנרהיי�
  . זו ומנעה את הפיכתה לרפובליקה סובייטיתקטנה

מטרות המלחמה של מנרהיי� היו שונות בתכלית מאלו של גרמניה הנאצית לצידה 
מלחמת "הוא שא� לכבוש בחזרה את השטחי� אות� איבדה פינלנד ב. הוא נלח�

מ והוא " שו� כוונה להשמיד את ברהלא הייתה לו. ולשמר את עצמאותה" �החור
הוא מעול� לא נגרר ". שאר שכנתנו הקרובהירוסיה לעול� ת" כי נשמע א� מצהיר

אחר מדיניות הגזע של היטלר והוא אכ� ווידא שיהודי פינלנד יזכו לשוויו� זכויות כמו 
  .של הרוב הנוצרי במדינה

 נבחר מנרהיי� לנשיא המדינה ומייד החל ביוזמת משא ומת� 1944בחודש אוגוסט 
. 1944הנשק בי� שתי המדינות נחת� בספטמבר הסכ� שביתת . מ"לשלו� ע� ברה

בהתא� להסכ� זה פתח הצבא הפיני במתקפה כנגד הכוחות הגרמניי� המוצבי� 
  . מבצע בו נטלו חלק ג� חיילי� יהודי�–בלפלנד 

ביקר הנשיא מנרהיי� בבית הכנסת ) יו� העצמאות הפיני (1944 לדצמבר 6 (ב
לי� היהודי� שנפלו במלחמה והעניק השתת� בטכס זיכרו� לחיי, המרכזי בהלסינקי

  .עיטור מיוחד לקהילה היהודית על תרומתה לע� הפיני במהל& המלחמה

  המצור על לנינגרד

מ במלחמה התנהלה בעת המצור על "מבחינתה של ברהאחת המערכות המכריעות 
י כוחות " כותרה העיר לחלוטי� ע1941בסו� חודש אוגוסט ). פטרסבורג. סט(לנינגרד 
, כאשר האחרוני� ערוכי� בעמדות כמעט מסביב לאג� לדוגה כולו,  ופיני�גרמני�

בשל השמדת  .מזרחי של האג�(עת הרוסי� המשיכו לשלוט רק בחופו הדרומי
כמיליו� מתושבי העיר מתו במהל& , י ההפצצות הגרמניות"מצבורי המזו� בעיר ע

  .1942(1941המצור ובעיקר בחור� הקשה של 

, באזור זה. העיר הנצורה וממנה היה רק דר& אג� לדוגההמוצא היחיד אל תו& 
אשר נבנתה בי� העיר לבי� שטחה הבלתי " דר& החיי�"התקיימה , ובתנאי� נוראיי�

מ על פני האג� הקפוא בחור� ובאמצעות סירות וספינות קטנות "כבוש של ברה



ונשק תחמושת , בנתיב זה פונו חולי� ופצועי� מהעיר בעוד הספקה של מזו�. בקי!
  .מוזר� לתוכה

. לא הייתה מסוגלת לנינגרד להחזיק מעמד ולהמשי& וללחו� בגרמני�, ללא נתיב זה
" דר& החיי�"הכוחות הפיני� המוצבי� סביב לאג� יכלו בקלות יחסית לנתק את 

היטלר הצהיר בתחילת המלחמה כי ישמיד את . ובכ& לגזור את דינה של העיר
לא רצה בכ& ולכ� סרב ) והפיני�(גלל שמנרהיי� אול� זה מעול� לא קרה בלנינגרד 

  ".דר& החיי�"להורות לכוחות צבא פינלנד לנתק את 

הגרמני� כנראה היו , י פינלנד וחופי ימת לדוגה"הקרלי ע) היבשתי(ללא כיבוש המצר 
אשר פסע כא� על (החלטתו של מנרהיי� . עושי� זאת וגורלה של לנינגרד היה נחר!

אשר חיו ועבדו בעיר בתקופת  יהודיה 150,000שובה זו ואת הצילה עיר ח) חבל דק
  .המצור

  מורמנסק וארכנגלסק

ובמיוחד מורמנסק שלא קפא א� ( מ"שני נמלי� חשובי� אלו בצפו� הרחוק של ברה
�בריטניה . היו בעלי חשיבות רבה והיוו השער להגעת סחורות מהמערב) בשיא החור

ת ימיות של הספקה דר& החוג הארקטי ניהלו במש& המלחמה כולה שיירו, ב"וארה
. כלי רכב ומזו� לחזית הרוסית, תחמושת, תו& הבאת כמויות עצומות של נשק

 להפגיז את מסילות הברזל הרוסיות הגרמני� פנו פעמי� רבות למנרהיי� וביקשוהו
בתחילת שנת . המובילות אל נמלי� אלו ולנתק� כליל ממרכז המדינה הסובייטית

הגיע היטלר להלסינקי באופ� אישי ,  של המרשל מנרהיי�75 (תו הביו� הולד, 1943
לדברי היסטוריוני� . לברכו וביקש ממנו שוב לנתק את דרכי התחבורה לנמלי� אלו

כמוב� . רוסיי� השיב מנרהיי� שזה יבוצע מייד לאחר סיו� כיבושה של לנינגרד
  .מ"וסתה של ברההפיני� לא רצו בתב, שהיה זה תירו! בלבד על מנת להרוויח זמ�

  לאחר המלחמה

, הישרדותה של פינלנד כמדינה עצמאית במהל& מלחמת העול� השנייה ולאחריה
נבעה לא מעט , מ"אירופאיות רבות שהפכו לגרורות של ברה(שלא כמו מדינות מזרח

יהודי פינלנד המשיכו להינות  .מהמדיניות השקולה והמפוקחת של העומדי� בראשה
 יהודי� שלחמו במסגרת הצבא 27. הילה וא� לעלות לישראלמהזדמנות לחיות חיי ק

  .הפיני במלחמה עלו לישראל ותרמו את ניסיונ� הקרבי במלחמת העצמאות

תערוכה מיוחדת , פטרסבורג. בסט' הוצגה במוזיאו� ההרמיטאז, 2005בשנת 
שהוקדשה למרשל מנרהיי� ולראשונה ניתנה להיסטוריוני� פיני� ההזדמנות להציג 

ייתכ� כי זו הייתה ההזדמנות עבור . ידו של מרשל מנרהיי� בהצלת לנינגרדאת תפק
החיילי� היהודי� שלחמו בשורות הצבא הפיני במלחמת העול� השנייה להתנח� 

בהילחמ� לצד הגרמני� סייעו להצלת לא רק הקהילה , בכ& שבאופ� פרדוקסלי
  .היהודית של פינלנד אלא ג� את קהילת העיר לנינגרד
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