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O Vailirauhen ehtojen mukaah piti saksalaisten poistua Suomesta

va jaa ssa kahd.essa vilkossa eli !5.9,1944 mennessii. Tdmd, oli jo

teknisestikin mahd otonta .

O Sotatoinien elkaess& saksalaiset ottivat koko Pohjois-

Suomen hallintaaRsa ja tAeltd olevat su.omelaiset joukot jou-

tulvat vaikeaan tilanteesesn,

O Kenrlssti 'fmotissetr olevn ltinsi-Poh jan suo jeluskuntapiirln

pdrillikk6 ma j uri [hure Irar j o sal v.aikean tehttivtin: hiinen piti

valrr-i sta utua valtaama fln f orni o yhd en i s-komppanian voimin !
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ttanuBrhelm kirj oittaa mui-stelm:Lssaan: tf 0n las.kettava kenra.alima-
ju:ri Pajarin johtajakyvyn ansi-oksl,€tte, maihinnousu ja Tornion
valtaus, kaikesta, huollmatta sujui onnellisesti .Menes,tykseen vai-I
kutti sekin, ettii florni on suojeluskuntalalset jar 1onalla olleet
s-otiJ-aafi panivat toimeen er6ifuolaigen kansannouaun s aks ailai ai ar

vagtaa,n.rl
Y oitlaa,n huomatag ettii l{annefiln einin mielea,t6 kansannous,u:e oenue

o1i varsir.., keel<elnen Rdytt&ia Ea.j.tlinnousurr onnj- stumi sessa.
Tolnion kaappaue., jota Manneaheim muistelnisBaax nlnittii&ii kan-

samousuksi, on oBuHtffdEnaton vaihe v,i-iue sotiemme hi.storiassa.
Sen ansioetar sakse.laieet keskittivdt koko huomi onsa forni on kau-
punklln..lleittiin ta[ste11 ess.at Tor:ri on kaappaajia vastaan kenraa1-i
Pa jarin j oukof. nousivat kaikesgai rauhas seu naihin Rtiyttii,ssti,. ,;g

@f | ,or*mlurEN rAUsrAa lZd- Ner\A'

@/ I Suonen rarhantumustelriiden takla saksatraieet kiinyrittivet huo-
-t-

ur-i ota, Poh j oie-Suouessa olevi j.n j oukkoihinsa.
Neuvostoliiton s uurhyd kkeys pabottj- suomaJ-aise.t e ts intibLa tii-

vilsti rauhae.Ealuskunta hiJrveksyl s.oalan lopettauj-sen 2 . syyskuuta
1 9 4 4. S anana paiviine, annet ti i-n Saks a,n E ele ingia- liihe t t i]-iiii::L]. e

nootti tLiplonaattisten suhteiden katkaisenlsesta ja kehotua poia-
taa.r saksal-aiaet joukot Suomesta , f .dfy"o,rota nerur e s eA. Moefrovas ssi

allekir j oi,t e t ti irx, vEitirauhans opimus 1 9 isyyskuuta.
Pohjois-Suoui piitsrtettj.i:r evakuoi.da eteliifia: jar Ruotarlin.Y]-ipiiifl-

liktin kiiakys ta peAua j an opeuatiiv,i.aen osa,s ton evenstiluutnantti
U.S.Flaajrt neuvotteli aselevolt. alkamlsen jiilke en Rovani emelld,,
kahden ptiivifur a jan 2O.Vuoristoefirmel ian es j-kuntapeiiil-1iktin, ken:raa-
11majuriffikansqaiSakSailg.otavo1m1enSuomestapoistunL-
sestar.

VEilirauhans opimus ei kuitenkaan jattEinyt aseita tyotttimiksl .

Alkoi urr.sl sota.Hauha Neuvostolliton kanssa tiiytyi lunastaa te,J-le
hlnnalla: niiin tehtiiisiln kenta ka;Lkkiaan loppu neu\fiDstolaisissa
Ievottomuutta herEi,tt?iv?istEi Suomen ja Saksan ystiivyydeste.

Y6lIe 1 4. / 15 . syyskuuta saksalaiset yrlttiv?it vallata S uurs aa.-.

ren,muttaepeoru}istu1vat,Si1Ieeversti1uutnanttiffiko-
mentama rannikkoprikaa,ti t6i hyokkltei{i jet ja otti 1231 s otavankia.

l*t^
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T?is tii a j ankohdasta lEihtien Saksa ilmoitti olevansa s ota.til-assa
Suomen kanssa jois-Suomeen si j oittuneeseen 2O.Vuoristoa.rmei-
jaan kuul $ d.ivisi oofl&€Lil rro 2OO0OO mi est6. Sen k enta j a ken-
raali eversti L .Itend.uli c otti

@
J 01s-

Suoma.laj-sia j oukko ja alettiin keskittee, j o 3. syyskuuta alkaen
Oulu-Kajaani }injalle, f oj-seel suu:ttaan ol.imme juurl heiluttanee*

en j oudui mme t oi se en s utrn-
o otti rintama-

ra,uhanpalmun lehvaiEi ja heti "g 
jEilke

taan nos tamaan taist elulipr:n .f,r'enraa,l-i-

vastuun 27 .syyskuuta.llan p,ia't*i sucri
H J . Si ila vu

ttaai ylltitttivlin malhinn ou-
sun saksailaisten relustaan Kenln-Iornion alueelle. n

O I f sAAN ERrKorsrEHr;i.vAN,vatmrsrurJur Kuflttss-il 12' +J M.
@ /l t'a^uo rohkean operaanti on eiti stEinls eksi salin erikois tehtttvi&l.l- n
- \towtaina 28lsyys&uuta ilmoittauduin eversti Xllt.Pe.Wxlk

Keuis sii; Pajusaaren tydnj ohtajakerhos6a.Hen ojensi kirjeln&in Iu-
ettavakseni.Sen oIi- allekirj oittanut kenraali Si.ilasvuc r'

t&i, ettii liinsl-Pohjan suo j eluskuntapiirin esikunta "rr#illr""-
Pennasell-e.Kir jelnii.seEi ktiskettiin valtaamaan Iornio ja e s tii.oniiiin

si e11& sil-to j en tufroan:lset . Toitrinta aloit ettals i in j ona kin lehi-
ydnii klo 02. oo, joka piiivii ti ed.ote ttaisl in mydhenmin.

?ennaten sanoi Siilasvuon mddriinne en clnut suorittamaan Iorni-
on kaappaanisen. Sain tiet2iEi.., ettii Rdyttaiin suoritettaisiin mail.in-
nousu.Tornion valtaamisen pii4,tarkoituksena oIi Tornion ja sen
ynpEiristdn saksalaisten huomi oa puoleerea vetgnlnen ja nirtuin RdJrt-

tiin nalhinnousu.rr edis tii^uinen. Ktiytt66ni alistettlln Kenin auna,ttii-
kouluun ma j oittunut 961 ,Iknasu
140 nies t'd,.@/rpA N e CApiVn U

@ lLOrr"narruorlessanl el ollut ty

o j elukomppanla, j onka vah\fiuus o11

Nu tr(KUNAN ALLII 12'y'^@-ul
6rauha* sa.ksailal sten takia. Suunni--

telmaa. ryhdyin tekemtiEim kot onani . Ikkunani alla me t I n BEiE[s sel

oli saksalalnen panssauivaunu ja kaksi muuta 40 metrln etElisyy-
deI15.

Kenlssei kaappaarulsvalmis.telut menkitsivEi,t kalken ktiyttokelpoi-
sen huomaanlsta, sen haltur.rn ottamis.ta ja f ornl oon 1?ihett6mistEi:
henkilds tdn , tals t eluvEifl-inei- den , pi one erivEilinei d.en , vi estiviiii1.lnei-
den, kul j etusuiillneid.en, ellntarvikkei d.en ja kansllatarvikkeiden.
Osast.o Pennaselta sain- radi oasenan, salakir j oltusvElline et ,2 radi o-

mleetEi.r 4 pioneenla ja 50 kiloa raiii,hdys,ailnetta,, jotka tculjetettiir
'Io^rn!oon. Pennanen ei suostunut antamaan kElsikrarr.aa.,tt-e i{6ike yh-

$.}-;.
tEt petrlssanffaofruakaan nilstd kahd estakymm"enestd, j otka hein sanoi
itse]-ld.dn olevan.

tal-flousups e eriksi. pyysin PerH,pohj oran kans.anopiston maa-barous_
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opetta.iiaal Antero OIliI &,&i1 j oka suostui heti.Ellntarrid-kkeita' silr-
simme KeuistEi kuorna-autoilla 1 0OO0 ptiivEiannosta fo:rrrioorl 011i-
lan huostaan.

Mietin vaikeata teht?ivaiini ja pientii heokosti va.rustettua iI-
masuo jelu j oukkoani.Keskityin sllhenrm-iten voisin edes vlllttEluris-
ti s,elwiytyiii tehtltviiatti.ni.Tarkan harkinnan jdJkeen pli,ti.dyin seu-
raavlin kulmaklviin:
1 . Asiat tEiytyi tiukas.ti salata saksalaisllta.
2 . Saksalalset tiiytyi hElmEitii, nliss6, aai oissa r j oita ei voinut sala-

ta.Pii&tiof ettEi esi.lnnyrroe edelleen evakuointitehtEivlssd..
3 . Saksalaisten 

i Ouhelinyhteyd,et ja kaikki muutkln yhteyd.e t Torni-
osta ftuual.le tiiytyi katkaista, kaappauksen alkaesea..

{.Kaupungin kaappauksen tttytyi onnlstuarmuuten meitbi uhkalsi pe-
rikato.Tornion siJlarr ehednd sElilymisen vpoksl tEiytyisi saada

haItuurnrrerautat1enasema-aLue.Setoiffii*"toHftirreinS9l
ettEi vetdis.i-rnme saksalaisten huomi on. puoleemrne.

lElhdin f orni ota kohd.en autolla kl o 21 . oo.lent okentdn ti enha.a.*

rassa vastaan. tuli yksi kuorma-autolstaryrne tElynnEf, tava,raEri. Saksa-
Iaiset olivat estii.neet sen matkan Kemijoen siltojgl 5r1iF" s61 .

f lmasuo j elukomppaniasta oli ku1 jettamatta, f o:rnio 11 pUO-

1et'tEiy!yipalatatakais1n.AbKemioy:nisdnn6itsrjeW
jiirl***j9fiir, ettEi hinaa,ja lahti seuraav alrrLa-, aa{rutna per jantad-na,

29 . syyskuuta klo 08. oo massatehtaan laiturista hj-na.amaan proomlts-

sa ruiehi6 Rciytttin satamarrrr.

Saapuess.arr1}uutnarrttiL1**kanssa.aamu11a29.9.Kemijoen
si}loi1le saksal-alnen allupseerl tarkastl aut omme . Saapuessarnm.e

silto jen toiseen pdEthiin hein jei pois , ['ornion kerholle saavuj-n
klo O7 .45. h

t vArJ*rsr,r.,ur JATK,,AT r.nNrossA, JIrNA ivlAr'rNN'usuowK'r'rJ, I 2

-7
..)

W

lsleten puhelinyhteyks-len katkaisut Rovanlem

Alistin kiiyttcioni Iorni os s8.. olle en teuras t
s o t ai'o o ri i s i k ome nnus kunnan .ffM*i mme T orni
sa[ras]omalla o]1eet kenttdarmei jan mi ehet.

-{r
tv,**\ ,

@/1, Toaniosca perusti"n koment oBaikkani Tornion kerhon toiseen ker:rok-t'
se en.

v i e I ti kap te eni *Wryt^.ff.t}9u€ suunni tt e1i puhe linyht eycle t . N e
j iir j esti puhellntelsrikko V .Orkasalo.lle suunnittelivat mycis pa&ee-

en

r1s'i

ja, Keraln sur.r:atlin.
luttue 

"W"eman
aalrs osta IomaI1a

RciyttEiti,n merits-e kul j etettu j en rniesten vastaanottarja pankln
tajawsoitti-k1o15.oo,ett6,'tokitovatsaapu]3.eetKuus.i1
d'on sahalld'.Ktrn junan piti ldhteEl nEiltEi nlehiEil R6yttiist* ha]ce

j oh-
tro-

-tA.^

@l
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saksalaiset vaativat ptiiistii mukaan oman vahvan partionsa kanssa.r-
_l Eruoe liihettElneet junaaarhainme niehet kuorna-autoi11a.

Ma j oitus paikois B amme, tuki kohd.i e s amme, niialen pee111k6t s uunni t-
telivat niiclen puolustuksen.

Antero 011i1a ilnoitti udnulle Tornion ja Alat orrei on suojelus-
kr,r-rrtien varastois vi elEi olevan evakuolmattonla as eita. Annoin
hetl kiiskyn ottaar ne haltuumme,Nykyeeiii lorniossa elEtkkeef-lA o1e-

van Antero 0l1i1an hankkim1lla aseina/afies 2OO kivEi?i:rillEi ja
patruun otlJra.$ti ratkaiseva; vaikutus T orni on kaarppaanls en orrnls-
tumls€€rrr

Tied.us,telu os.oj-tti , e tte saJcsailalsilla oli vtihintaEi,rc kaksinker-
talnen ylivolma.Field,Fj"n aseis-,t.uksensa; ja vanus-teensa olivat ensl-
Iuokka"iset l oliharr f ornioss€ri heid.lrrr srrurri huoltova,rastonsa.SekEti

roer jantarlna ZS?/.ttd,' Iauantaina, 30. g.havaittiin saksailaisten up-
Seeroiens.uorittar,arrjkttao"te}uarfornionkauuBeissa..

IltaptiiviillEi 30. g . Alatornl on r"fiiehet ryhtyiviitf[erdHiimtiHar ve-
neitE Tornl onj oen itEirannalta" Saas'enpetihHn ja etelEitullin luokse .

Saksailaiset eivElt tetll huomarrneet.

Samoihin aikoihin luokseni sa.a4lui Tornlon- komendantti luutnant-
ti Birger S ovlo.FIdn ilmoitti Kenln saksalaisen taistelukomend.an-

@
tin maiuri }flffi, s&&pureen kolmen muun saksalalsen kanssa ko-
mendantin;ri"""toorr.Aseet komend.anttiin surnnattuina tr'ester oLi
vaa;binut tieto ja ma jurista,, j oka oli tullut f orni oon j oukkoineen ..

Ryh&yin siirtEimEi^hin s.uomala{s ten halllnnas sa ollutta ajrnoata, ju-
na€h maihinnous"rljoukko jen tulevaan keyttrjdn Rcjytttitim.,o"Tornion rafl-
tatieupseeri1'nykytiE{arou1uss.ae1E[kkee-11a.o1evan4ffi
j ohtaessa jurra livahti saksalalsen rautatieups5erin aasistE,"Haa-
parannalta, vaun

talna 30,9 . ffs
uja hakemaarJt Jorrr, naapui Rdyttdn s.a;tamaerei lauan-

20. oo " t?
l2' $I@/ fsv

@/r
oricii.vsraslrr sAAPw, DRAivL{Arf INEN UUTTNEN

,,4-<.0

Kaappaamts.en o11n suu{rnitellut siten, ettii piiiilosa: j oukoista kaap-
paat fo:rr.ion kauprm e::nfr:.lrittaeij sieIlE[, olevat kolme saksalai.stu-
kikohtacLi. Osin lsken PenEipohj olan kansanopistron suunnalta fornion
rautatl eas ematlle . Samaan aikaan hydkkaiii osa, j oukois tani kaupungis-
ta sillan y1.i tai veneillEii j oen yli rautatieas,emalle..Muod,ostanme
rautatl eas.emalle s-ll1.anpAe,in ja. s-uo jaamme f ornl on j oen sil-taa.

Veihitellen- loln perustan 'Iornion kaappaukselle . Sen onnistunl-
nen avais.i suotuisia ntikynid,, kahteen suuntaan: maihinnoustl Royt-
teain. helpottuisi ja, 'Iorni on kaupunki sEi,Eistyj-si tuholta.

\



,J-

5

lauastaina 30.9. klo 21 ,30 sain kapteeniluutnanttt, .I,.inkopuun

Kemist6 tuoman klrjeen: rfHalsti rykmentteineen saapuu sinne
1 .1O .44..Alkakaa, tolnlntanne suuruLltelnlenne mukaan.Miniit, otan sa-
manaikais.es t j- A j ossaanen haltrrurn ,A u*EJrerr, t'

Kello 22 ,15 oli 'l'ornl on kerhoss&.' 6isen operaati on koment opai-
kassa,, koolla 1 7 upseeria",Kiiskynannoss&i Yetosin Slanne:theinlire*,

sj-I1tii tdssiil. rintaman ketintenlsessH; hein oli alnoa, jonka, kEis]<y jiih

my6s ttoteltailsiin.Ktrsktrrnantoni ptiti'ttyi keskiyon hetkelli*i.
fapafrtuu usein, ettil tad-stelum olless&r alkamassar alkavat oclot-

taroatt o*"f_"Sffi? n, vpkuttaa, tapahtmaal en kulkuun .
-l-N,ij^^ /

g[Sunnuntalha, 1 .10. kl.o 01 .15 rauta.tieups:eeri kapteenl Arve Bliis-
sar saapui llmolttamaan:[-- ffi,, 00. 30 rautatieasemalle saapui sak-
salain€rl sainas.juna, j ossa; on tolstas ataa, haavoittunutta,.Keskelli*.

awlqa silnEl yksi neliplippuinen L
a kaksi panssetf,slntor j untatykkiEi. J una
sen it4vaunu v,,oi aseillaan pyyhkibi suo-

jtrnaa on panss,amoltn itfr
,/

kkfiryksi kevyt ttfitVkkt i
on slten pysFiytettYr ettd
raan f orni oni oen siltaar.V
s otil.as JWLaWa St
saapuu, Tornioon kl

inEi
tA

o/oz.

heti hakenaan Laurllasta

"t. aJ. j oona. Ti*mii juna

@lt
ci;

L\

NA
:\ \SrT4
O L LAA t-T

tuI
oo-

1le sen
oukkue

eturi tehtt
ee saksalai

l2'f,J
I(Optimisullle o1i nyt vaikea l0yttiii; kes ttivEi?i, kate tta , sillEi rLi-
teeirr vas taanra, en voinut asettaar tuleen. Aikalaskelnieni mukaan

emrne ehtlsi rlkkomaarl r.arbr*'8*kin saksalaisten vahv*r uttafrtat;*

-)d.yln, 15OO mi eheen: e1i viisinkertals-een yliv,olmaan.peuuutanko ko-
ko isku.re asema-alueelle t lF"ioin tappiolfine kaatunelna rhaavoit-\.J
tuneina, ja vanglksi joutuneina voivan olla 30 - 5O ;;/,rkoska pimeti.

auttaisi.Pti,ivbinvalossa tappioprosentti olisi 1 OO, si1lEi kaikkl
j outulsivat vFihi-nteitu vangiksi.

P?iEltehtiiviini olji RdytttiJl. malhlnn,oltslrL ed.istHrninen.Katsoin, ettii
nlnun oli pakko ottaa, tElma ris{LJFer tffita isku 8.solrra-alueelle
suoritetaan.S.tfro yli hyokktiilvElksi suunnitellun joukkueen kii.s-

---kin jeedilasen&ran. sillankorvaan . Jlmator jun
tavaunun vuoksi pelkiisin suurla, tappioita.Fouftueen olin mdd.rtin-

7

nyt kaupungln puole
j otain ytlet t'd,:r;j,e i
kun oli Torni on kau

vuoksi , ette i os kaupuneissa' ilmenisi
olisi ktiytettEivissenl lfr"rkkeln tH;rkein
ha,ltnun. saaminen, y)

VAZCr NA,SW,

l2
KAAPPAUS

Kaupunkialueen valtaavan kapte enl_ ikosken kolme j oukkuetta
liihftlviit liikkeelJ.e eri tukikohd.istaa^rr klo 01 . 45, Johtajat ]rilirjes.

s6,,.Ne hydkktisivEit klo 02. oo kau,oungissa olevien saksalaisten tu-
ft-u^

1.}
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kikohtien kinippurn.i{apteeni .fi;E iiarikoski rnykyearr itaa}ress,a j oh-

taj aruarKaappasi 'Io::nlon ja piiritti kolme saksalalsten tukikoh-
ta.ar. S e takasi s otat oi mi- en j atkanl s en mah&o]-lis uud.en.

Iruutnanttl to ?oivolan ,nyicyddn Ka j,a,anlssa metslinhoita jana,
j ohtama sad.an miehen osas,to iski samaa;rr ad-kaan poh j oisesta, f or-
nl on rautati easemalle .

LukumEiEirtiis en heikkoutemme korvasi uskalios r ylli*tykse].linen
y6l1inen hy6kk6yksernme saksalalsten klmppur,rn ja h)ryH' henki.

fo an iskie se rautatieasemalle vo i tt o oli j o kEtil.en ul ottu-
i(emln s uu.nnartajVarr,a€m.
j eEikiiri patal I oona ,\rdmd

lvol

&"vilI tta otilas una pua

siinii saapui majuri Festerin koment&,ma,

..oainoi vaa,t an kielen tois een suuntaem..Ke}lo 03 .00 saksalais et
hygkktisi-viifr f ornion j oen sillan yli kauptmkiin. Haskalmman aseis-
tuks eni- , nin:ittdin kahd,en konekiviidrln tuli lakaisi maaharr hytik-
ktiyks":F ,Li,insi-Saksa, kir j ffi1a " Id.ys-ln yl-

12-,,-/-n*h
oIr_-

erstl Emil Schuler
lettH.en sLr.omalaiset jou of hy0kkEtsivbtt forniossa olleid.en huol-
tomuod.os-telrulen kimppuun ja valtasivat 'Iornlon j oen yli j ohtavur
siIlan. ( Tornionlaakson vuosikir ja 1969 s " 34) .

Asema-ailueen saksalalsten", yliuoimalsuuden vuoksl foj-vola antol
irtaantumiskti^s)ryn,fi7n"anopiston ranna*ta miehet kul- i etettl j-n ve-
neillEi kaupr,rnkiin tdo 05. oo, ( ) .Joukkojamme ei
ollut enELHj" rautatien &s elllEl-alueella, mutta ta;istelu slellii jat-
kul viel.Ei pari tuntia. CJ c,\-\,,-tt.- 0,L 4i> ZeLo-*u,

Yd tais t elu tuntui a j oittain epEivarnalta. f od.elllsuudessa tulok- 
,

set olivat od.ottamattoman hyvEit,0sasto larj o oIi tatstellut od o-
tettua parernruLrr.flii mahdol1lsta, ette saksa]alset ryhtylsivEit ra]-

\i \.,
juihin vas-tatoimbnpi/teisiin.Hrityisestl pelkFisin panssarl en,6or-r
d en terElshusaa,ni- en frl.:.tul oa. Siks i Brrn:oirr rd"j eiytt5e kaupungin puo-

leisen sillan enkereen, suoritimme ns .Iorni-on pamauksen, (*s=ka=t-
KUL J Ff ue <+Lus \oA I\ AL g}i LLF

@I' ld- ,<etlo 06 . 30 sain ti etee, et tEi maihir:nousu j oukko j en lalvat
vat jo daarpuneet ROy tteirr red"ille.JR 11 alkoi maihinnousun
07. oo vas.tari-ntaa. kohtaamat

Jt
k1o

t*.ftt, oeas.tomme ja malhinnousu j ouk-__l
ko jen s otatolnet saartaisiln nivelletyikei toisilnsa selostin pu-
helinits e tilanteen 7f/ JR 1 1 : n komentajartle . Puhelun pri*ityttyin:
patal- j oona lehti junalla Torni ota,, kohti f* saksa,laiset l opuksiI

tuhosivat kaiken rautati ekaluston tiifli& rauta-tieuBseerj- Arve B1id,s-

saarj.n, pelastarra;; juna, jei ainoaksi- Pohjols-Suomessa, vilden kuukau-
d.en a jaksi.

1 .10 . +4 saksaJ-aisla oli f ornion ymptiristcjss* 15OA-2000 ja suo-



7 A,^d.tD-. 
Q-t ^.+malaisia 3200. T611oin oli vi eLH. , mutta

ffirykmenti11ao1imaih1nnouSl].y11ii,tyksenantamasuu]?i
etu puolellaan . ,Yr

o"FZ"i on toimesta oli yolle tIo O2. oo katkalstu kaikki puhe-

rinyrrteydetRovarr1emenjaKeminsur,rntitnqteLjtistFieriffigt.
.Saksa1a1stenRovaniemet1eSija1nnuty11joh-

to sai teil.iin vuoksj. tietee R6ytttin malhlnnoususta vasta mydhEiiin

iltapiiivii1.li;tr.Varmuutta lEihentelevElllEil tod.ennEikoisyyd.elle sillti
oli rartka;Ls€v8,, merkitys maihi:rnousun onnistuuuls een. S e oIi v.d- estL
upseerj-n kapteeni A.Hedberginrnykyli6ar KemissEji elErl<ke eLLa;7Ja heirr-

tii,r &vustaneen, puhelintelceikko V.O:tkasalon4pod.ellinen s-uurfsa€uwul-

tu.s,.o

KeIIo 1 O. oo saksa"laiset allkoivat kiireesti siinteen Torrrl on j oen

itEirannal-le jiirjestElmEins5, tulikanna"n raskaita aselta Royttein
sur,rntaan.

Koko sunnuntain ihmettelimme sit&,, ett6i JR 11 taistell jatkuvas-
ti ramtatlen &s €B€L-atrueen etelElpuolella.Fama.n&' iltana, sain Pen-
nas e1ta, nad,i osa^nomaJri -"ffIis eil Hals ti ?'f 

J

Flaki essamme f or*fffiraks ostar lornalalsia ja toipumlslomalais,ia'
lEihe.t

rlkki
in sana].la Kit

P. S 1Itas elle
ti].Elss& evakuointia, avustamassa ol1ee]-le. vEln-
kiiskyn l:ihteEl heti rornloon,I{en %Hfr:?a'.
hEln sai tietEiFl s otatoinlen f o::ni o"***fr-ka-Saailquttuaarr Pelloon

neen. Siltas en onnls tui siirtdH; 36 kuorma.- autoaffi, Ruotsln puolel-
le.Kaike*ta huomasir€tte Ruotsi tunsi Suomea koh-taam suurta pfO-
tdtuntoa. f l1sta{na 3 . 1O autokolonna. saapui Haaparamnall" .E-""F i1-J
tanen, nykyLtHn palovakuutusyhtiO Pohj olasna jpost opi*iiJ1ikkon6,,
saapul Torrri oon oJ-in hiinte etelEitullissa vastassar. (ffi
rFi*rr.*iB). &;^.I-

" 
LIe-.-^-r 

r^'

gsas to I ar j on tap,oi- ot B kaartunutta ja 13 haa.:roittr:nutta e1i
7 fitArl#.Kukaan ogas-to on kuulunelsta ej. karannut RuotEin
puolell.e.Kaikki tekiviit velvollls uut ens ar. h

@f? twto roRNroI{ KAAreAUKsEN mrnrtrvrsrsnii. tZ vl' ^)''AA '

' @, /l Tornion kaupungin onni s tunSut. kaappaminenrRbyttiin satamassa: mai-
/ hioroo*oj oukkoja otlot ta,v& juna, saksalaisten puhelinyhteyksi.en

katkais.erLlselt j a maihfu:Lousu kerEltyt yli orma-au-
toai puhuvat s,elviidt kielt

FFrcMu..

Evere,tll1-uutnantti- P. Silvast rffij"oit o ll
a ciyX" maihinnousu ta-

pahtui lokakuun ensimrn2i,isend piiivEinti.Onnlstunls.een vaikuttj.i rat'-
kaflsevasti $erettii, fonnion seud.uilla olI-eet saksalaiset joukot
s fit outu-Lvat v'a:rkreuisista ,,a'rnsf, u*,,els-ta alkaen kaupunkialue ella

I

-Tr T
Yclrr#
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kiiytyihin tais-teluihj-n . tl

f ornionr kaappauksen ansiosta kaupuurki se1vd.sl kaikista laBin
krmnista pienimmdll.a tnhopros.entilla; vahingot olivat vaan va'jaa
1 '/o.

Saksalais ten arrrovallalle os.as to larj on t oiulnta oli ankara:
kolaus.. Tete, todistaar parhaiten s,e I ettd 20.Vuo:tlstoa^umsl jan y.,ti-
piiiill iktin kenraalievenstti' IJ. R.end.uh-ein ki nj elmiis friii leiEijninneuv os

G.Nyhol.nllle noi.n puolet kiisittelee- osaston suorittamaa. Tor=rion
kaappausta. ? 13

%h

lr9 a r
@teet:

E ,lrtu*1o, fhure Torni- on kaappaus 19 44,{yvElskylEi 1969

./*

t

Tornlonlaakson vuosikir ja 1969 rTornio 1969 h*n

#-/'L/



llav

jo Thu

iradantie 1 B

1 820

Tornio kaappaus 1944

*C.k"i.'-L*^

Tornio 1944 29,<.

951, Ilmasuojelu-
komppania

7* liuskaa + karr
1OO KUOPI

ler.loyal

Toimitus: T66l6nkatu 35 B 1 b, Helsinki 26

I

Js

AIKAKAUSLEHTI

t

t
\ J}

a

l
re Ltt ,


