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OM GUSTAV LENNART 
”LÅNGEN” HULTQVIST

Föddes: i Vetlanda den 5 
oktober 1920 i Vetlanda 
kommun. Han flyttade 
senare till Stockholm där 
han arbetade som sjöman. 
Vid 24- års ålder anslöt han 
sig till svenska 
frivilligkompaniet

Dödades: i Finland den 22 
juni 1944 efter våldsamma 
strider på Karelska näset.

Återfunnen: av Dmitrii 
Volkov och Viacheslav 
Skokov den 16 juni 2014. 
De arbetade under fyra 
söndagar för att få med sig 
Lennart.

Begraven: på Vetlanda 
kyrkogård den 24 januari 
2015 i närvaro av hans 
lillasyster Britta Stenberg-
Tyrefors och hennes familj.

TV: Högtidligt när Britta fick ta 
farväl av sin bror
26 jan 2015 05:00 

Vetlanda. Klockorna ringde för Gustav 
Lennart Hultqvist under 
lördagseftermiddagen. Efter 70 år fick 
soldaten från Vetlanda sin sista vila.

När kyrkoherde Peter Åström hälsade 
välkommen till begravningsgudstjänsten 
gjorde han det på inte bara svenska utan 
även på finska och ryska.

– Det var biskopen som utmanade mig att 
göra så. Det här är något som man bara får 
vara med om en gång i livet. Det är så stort 
att jag bara måste lägga lite extra möda, 
berättar han.

I begravningssällskapet återfanns, förutom 
Lennart Hultqvists lillasyster Brittas familj, 
representanter från minnesförening för 
krigsoffren från Finland, de två ryska männen 
som hittade Lennart på Kareliska näset och 
Finlands försvarsattaché, civilklädd.

– Jag hade uttryckligen bett om det. Lennart 
har fått ett fint militärt avsked i både Finland 
och Ryssland. Nu har vi tagit avsked av en 
bror och son, vi upplevde honom aldrig som 
soldat, berättar lillasyster Britta Stenberg-
Tyrefors.

Systerdotter hedrade
Under begravningsceremonin spelades bland annat stycket Dagen är nära av 
Georg Friedrich Händel och tillsammans med organist Fredrik Albertsson 
spelade Brittas dotter Karin Sjökvist-Tyrefors stycket Amazing grace på oboe. 

Gudstjänsten var högtidlig och stämningsfull med fladdrande lågor från 
levande ljus och stillsamma toner från Fredrik Albertssons orgelspel.

Tio år efter Lennarts försvinnande dödförklarades han. Familjen hade redan 
tidigare fått höra att Lennart skulle ha blivit skjuten eller omkommit i en 
explosion.

– Mamma slutade aldrig hoppas att Lennart fanns i livet någonstans. Jag hade 
min mamma i tankarna under begravningen, säger Britta.

– All sorg efter min bror kan talas om på ett annat sett nu än för 70 år sedan. 
Det här är ingen köttslig sorg eller en nära saknad, mer som ett återknytande.

Speciellt uppdrag
Då det var dags att ta farväl av Lennart i Vetlanda kyrka gjordes det med finsk 
influens. Riitta Laakkonen från Finlands minnesförening gjorde som man gör i 
Finland och passade på att tacka Lennart för Finlands frihet, för att fem 
miljoner finnar har ett fritt och självständigt land och för att han gjorde 
Finlands sak till sin ära.

De båda ryssarna Dmitrii Volkov och Viacheslav Skokov som hittade Lennart 
fanns på plats, det hade Britta och hennes familj sett till. De hade fått i uppgift 
att bära ut kistan till familjegraven där Lennarts mamma vilar.

– De ville komma till begravningen för att sluta cirkeln. Jag tycker det var 
otroligt roligt att ha dem här, säger Britta.

Karin Björserud
karin.bjorserud@smt.se

Lennart Hultqvist / Soldat / Vetlanda
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