
- Värdet av veteraners insatser för nationens existens, historiskt och föredömesmässigt kan 
inte övervärderas.  
   Det sa arméchefen, generalmajor Karl L E Engelbrektson vid finska Veterandagens fest den 
27 april på finska ambassaden.  
  Han sa att veteranernas insatser handlar om en historia som satt prägel i en hel nations 
DNA.  
   - Ända sedan jag började i Försvaret har vi fått lära oss om erfarenheter från de finska 
krigen. Filmen okänd soldat såg jag första som värnpliktig 1981. Förra året såg hela 
försvarsledningen, med överbefälhavaren som värd, filmen tillsammans. Båda gångerna 
följdes filmen av diskussioner kring krigets krav och konsekvenser. Era erfarenheter präglar 
således också vår syn på kriget.  
   Karl L E Engelbrektson: 
   - Idag har våra Försvarsmakter samarbete på regelbunden bas och våra staber förbereder 
uppgifter för att stödja varandra även i skarpa operationer. Då är även taktiska synsätt 
viktiga. I dessa diskussioner märker vi i armén tydligt hur era erfarenheter ännu påverkar 
dagens officerare.  
   Han sa vidare att förra året hade han äran att ha er Kommendör för Armén generalen Petri 
Hulkko med maka Arja som hedersgäst vid Arméchefens konsert i Berwaldhallen. Konserten 
hedrade Finlands 100-åriga självständighet och bland annat uppfördes ny nyskapad tolkning 
av Fänrik Ståls sägner. 
   - Sverige o Finland har olika traditioner i veteranfrågan. Men vi har också många likheter. 
Mer förenar än vad som skiljer. Synen på ledarskap och synen på vad som skapar 
förbandsanda, Sisu, är det som förenar mest. Ytterst en syn där vi alla oavsett grad ser oss 
som soldater med samma mål. Att slåss för de värden som vi anser att vi ytterst är redo att 
offra våra liv för. 
   ”Tillsammans Framåt !” I det synsättet är även traditioner och bevarandet av dessa en 
viktig del för att vi alla skall känna att vi är en del av något som är mycket större än oss 
själva. Karl L E Engelbrektson citerade akademiledamoten Peter Englund: 
   ”Ett liv i traditionslöshet underblåser illusionen att man själv är världens mitt, att världen. 
förändras med dig och för dig, motståndslöst. Traditioner påminner oss om att så inte är 
fallet. För traditionen säger att världen förblir medan du förändras, medan du drar vidare 
och efter att du dragit vidare. Samtidigt rymmer den ett paradoxalt löfte: att du själv förblir, 
ej som enskildhet, utan som en del i ett flöde långt större än du själv”.  
   - Detta är vad vi alla upplever just nu. Vår närvaro är en del av att hedra dessa traditioner 
och samtidigt bygga för framtiden. Finlands Veteraner, jag tackar för äran att ha fått hålla 
denna dags festtal. 


