
Festtal SFM 80-årsjubileum 9 april 2022 
 
 
Ärade veteraner, hedersgäster, medlemmar... festpublik. 
 

En dryg vecka efter krigsslutet 1940 samlades några av de svenska 
finlandsfrivilliga soldaterna på Pajkansälkäs sluttning och bildade den 
förening som har till uppgift att vårda minnet av kriget och de 
Finlands frivilligas insatser. Något som vi nu gör för 82 gången.  
 
Finlands kamp stöttades med många olika insatser från enskilda, 
organisationer och samhälle. Finlandshjälpen, Arbetarkåren, 
Krigsbarnen, transporthjälpen, jordbrukshjälpen, listan kan göras 
längre. Men, där fanns också den enskilde unge frivillige soldaten, 
som drog ut i strid för att göra skillnad, för att han inte kunde utstå 
den orättvisa som drabbar de oskyldiga. 
 
Vi har att vårda minnet, att inte glömma. Att berätta historien i 
förhoppningen att den inte ska upprepas. Vår intention är stark, men 
i dag är vi dämpade, för händelserna i Ukraina känns alltför bekanta. 
 
Mycket har förändrats under dessa 82 år. Många av de heroiska 
hjältarna är borta, deras berättelser tystnar... Vi är satta att minnas. 
Minnas kampen mot orättvisa och för frihet. En kamp som alltid 
måste föras. 
 
Vi är glada att ha barn, barnbarn, anhöriga och vänner till 
veteranerna här idag. Sex av våra krigsveteraner är aktiva och 
framför en hjärtlig hälsning till er alla. De ville vara med men orkade 
inte. Ni kommer snart att höra en hälsning från en av dem. 
 
Föreningen bedriver ett aktivt arbete med stöd till de veteraner vi 
har, med samtal och uppvaktningar. 
Vi deltagar i och arrangerar av ett tiotal minnesstunder årligen.  
Vi delar ut stipendium till unga kadetter på Karlberg. 



Vi utger en tidning två gånger årligen.  
Vi har en mycket aktiv hemsida.  
Vi arrangerar en Minnesskidmarsch mellan Kemijärvi och Salla vart 
femte år. 
Och vi har nyligen organiserat en gravvårds grupp.  
 
Det stöd som ni lämnar till föreningen möjliggör detta. Sedan vi 
senast sågs har 171 nya medlemmar anslutit sig till föreningen vilket 
möjliggör aktiva och starka år framöver. 
 
Tack för ert deltagande i vårt 80 årsjubileum. 
 
Heder åt våra krigsveteraner. 
 
Bengt Nylander 
Ordförande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


