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Vetlanda. Lördagen den 24 januari kommer kvarlevorna efter den 
stupade soldaten Lennart Hultqvist att gravsättas på Vetlanda 
kyrkogård. Medverkar gör de ryska gravletarna som fann kvarlevorna 
efter Lennart på Karelska näset, 70 år efter att han stupat. 
- Cirkeln är sluten, säger systern Britta Stenberg-Tyrefors.

Det har tagit lång tid att få kvarlevorna till Sverige. Inte nog med att det tog 
tid att fastställa benbitarna och DNA, det tog också tid att få ut kvarlevorna 
från Ryssland. 

– Vi var nog lite oroliga ett tag, berättar systern Britta Stenberg-Tyrefors som 
först i augusti månad, vid 85 års ålder, fick veta vad som hänt hennes bror. 

– Den svenska försvarsattachén i Helsingfors tog sin hand från ärendet och 
ville inte figurera i detta sammanhang, eftersom det var frostigt i förbindelsen 
Sverige-Ryssland. Så frivilligarbetarna tog över i stället och lyckades till slut. 

Försvarade Finland
”Stupad svensk soldat funnen efter 70 år” var nyheten som kablades ut i 
media i augusti. Denne svensk skulle visa sig vara Lennart Hultqvist från 
Vetlanda. Han föddes i Vetlanda men modern och sonen flyttade från trakten 
när Lennart var mycket ung. Kontakten med släkt och vänner som fanns kvar i 
Vetlanda behöll dock mamman genom alla år. Britta berättar att hennes 
morfar var färgarbetare och arbetade vid Kvarndammen i Vetlanda. 

Det var när Britta, 14 år, var på cykelsemester i Småland sommaren 1944 
som familjen fick telefonsamtalet att Lennart dött i Finland. Ett halvår tidigare 
hade han berättat att han anmält sig som frivillig i Finlands fortsättningskrig. 

– Det var sanktionerat av regeringen att svenskar inte fick strida i andra 
länder men till Finland fick man anmäla sig som soldat, berättar Britta. 

– Det var Finlands frihet det handlade om. Finlands sak var vår sak, fortsätter 
Britta och menar att det är en efterhandskonstruktion att dessa frivilliga 
krigare skulle ha stått på Hitlers sida. 

Karelska näset
Lennart hade gått till sjöss i unga år och han efterlämnade fotoalbum med 
bilder från sina resor. 

1941 var Lennart värnpliktig flottist ombord på jagaren Klas Horn vid 
Jagarkatastrofen på Hårsfjärden. Den 17 september sänktes två jagare och 
katastrofen krävde 33 liv. Lennart klarade sig. Britta tror att det var efter att 
Lennart brutit med sin flickvän som han anmälede sig som frivilligsoldat på 
Finlands sida. 

Han miste livet i en sovjetisk storoffensiv på Karelska näset. Stora sovjetiska 
elitförband gick mot den finska huvudförsvarslinjen på Karelska näset mellan 
sjön Ladoga och Finska viken under vad som skulle komma att bli Nordens 
absolut största fältslag genom tiderna. Många av de som stupade var man 
tvungen att lämna på slagfältet.

I dag arbetar finska frivilligorganisationer tillsammans med ryska med att 
gräva på gamla slagfält för att hitta kvarlevor efter stupade.

– Det är tack vare dessa frivilligarbetare som Lennarts kvarlevor hittades. Den 
här gången fick man ut 18 finska kistor ur Ryssland och det här var den första 
svenska, berättar Britta. 
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Ryssarna som var med och grävde på slagfältet har bett att få närvara vid 
gravsättningen i Vetlanda. 

– Det har uppstått en ny vänskap mellan oss på gamla grunder, berättar Britta 
som brevväxlat med dem. 

Ryssarna känner att cirkeln är sluten och så känner också Britta som hela 
tiden haft ett porträtt på sin bror hemma. 

– Det känns härligt, skönt och befriande. Jag har lärt mig att leva med att han 
var borta helt och hållet. Att man får ta verkligheten som den är. Det här är 
bara bonus och det är fantastiskt att få vara med om detta. Jag är glad att jag 
fått leva så länge att jag fått vara med om det, säger Britta som gärna ser att 
alla som vill får närvara vid gravsättningen lördagen den 24 januari. 

– Vår familj får ihop 12 personer. Det vore roligt om det kom fler, säger hon. 

Petra Östgård
petra.ostgard@smt.se
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