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Niir solen ffdnger genom det tunga molntricket striller sig $tig Skogsberg och Ake
Carlqvist i givakt framfrir den svenska frivilligbata$onens minnesstod i Hangti.
Skogsberg och Carlqvist och nf,gra till hedrade i gfrr minnet av stupade kamrater.

'svemka frivilligba-
taljonen eller Hango-
bataljonen deltog r94t
i beligringen av den
sovjetiska flottbasen
pd Hango udd. I batal-
jonen,ingick drygt 8oo
man, Dfirti|l fienst-
Biorde cirka 50 svens-
ka frivilliga i olika fin-
landssvenska forband.

. Den 2 december tg4r
lemnade det sista sov-
ietiska orlogsfartyget
Hango. Den forsta
plutonen som n$dde
Hango den 4 derem-
ber var svensk och
leddes av kapten Afl-
ders Grafstroms jegar-
kompani. Stig Skogs-
backa ingiclr truppen.

. Den t5 december
tackade Mannerheim
sirskilt de'svens-
ka frivilliga i en dag-
order som han gav i
samband med en pa-
rad i HarparskoB. Den
€ december hemfor-
lovades den svenska
frivilligbataljonen, En
del svenskar valde att
stanna kvar och tjtina
det finliindska fdrsva-
ret. Svenska frivillig-
kompaniet stred bland
annat vid Svir.

. 2F svenskar sfrrpade
och 75 sirades.
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"Bannemig,
detvarhiig
tidattffiilpa
Finland"
Stormen som drog tiver Alands hav
natten till i gir har inte rubbat de
wenska veteranernas dagordning.
TViirtom, sj<ig6ngen under fErden
frAn Stockholm tillAbo serutatt ha
gettveteranerna en extra kick. Sdg
Skogsberg har ifininstone energi si
det fiirslar. Han fiirklarar och gesti-
kulerar och har definitivt inget fel
p&minnet.

Skogsbergfuller 93 i april, och iir
kanske inte liingre i sitt livs form,
men prgg, kryoch synnerligen alert
ftir sin ilder. Han fr5ner 6t frigan
om varftir limna tryrggheten i Sve-
rige och stika sig till ett land i krig,
till Finland, som han stred ftirbide
1939 och 1941.

-Banne mig detvarhiigtid fiirSve-
rige att hj?ilpa Finland. Finland hade
stridit frir oss mAnga ginger. Nu var
det dags att itergiilda nigot

Skogsberg tackar sin hustru Silva
ftir att han fortfarande iir p[ hugget,
samtidigt som han inte kan l6ta bli
att fiirundras att hon stitt pl hans
sida alla ir.

-Vi hade triiffats 1939 och redan
i december sarnma 6r ryrnde jag
till Finland. Det var enklare att ba-
ra ika Men hon l?imnade inte mig,
inte heller ndr jag anm?ilde mig pi
nytt 1941. Jag tror an Gud iir alla d6-
rars beskyddare, slger han och pli-
rar glatt dver glasiigonen.

Blev brandman
Skogsberg hiirde till den si kallade
Hangdbataljonen som deltog i be-
liigringen av den sovjetiska flottba-
sen pi Hangii udd. Han fiirsiiker in-
te ge verkligheten pi Hangtifronten
en guldkant, tviirtom har han liitt till
t&rar vid tanken pA stupade kamra-
ter.

- Sedan blev jag brandman. Jag
hann med ffio &r som brandman.
Hela mitt liv har jag qeinat miinni-
skan.

Skogsbery Ake Carlqvlst och Bengt
Jansson samt fem andra svenska ve.
teraner som giorde Finlands saktill
sin,hedradeHangii med sin niirva-
ro ig&med anl$ning av7O-lrsda-

REJftA DOI{. Carita Sundell hade
fullt upp med att koka akta kaffe-
surra och beh6vde bide skopa och
jiftekanna fdr sin dekokt.

gen di wenskarna t{gade in i Hangii
tidigt pA morgonen den 4 decem-
ber 1941. TVi dagar tidigare hade
det sista ryska <irlogsfartyget l?im-
natHangd.

Aka rafftsurra
Veteranerna hann med bide besiik
hos Hangii stad, frontmuseet i Lapp-
vik, lunch pi Nylands brigad och yt-
terligare en kransnedldggning i Har-
parskog diir Mannerheim tog emot
den svenska bataljonen.

Flera av de svenska veteranerna
har bestikt Finland med anledning
av tidigare jubileer, bland annat fiir
20 6r sedan.

- Det Iiir inte'bli minga flerjubile-
er, noterarAke Carlqvist,94 pA tret-
tondagen, och kommenderar med
biirande stiimma fram fanbiirarna

till minnesstoden vid frontrnuseet
Carlqvist och Skogsberg har iiran
att liigga ner kransen och stir sedan
stilla, hand i hand och minns.

Inne pi frontmuseet har Carita
Sundell styrt och stiillt i det primiti-
va kdket. Hon ska bjuda pi dagens
iiverraskning.

-Akta kaffesurra och haweflarn..
Tillrett sisom man giorde under
krigsiren, sigerhon.

Kaffet iir fiiljaktligen surrogat och
haweflarnen siitad med sirap.

- Kaffet dr giort pi rag som jag fiirgt
har rostat och sedan malt och nu
brygger. Jag hoppas det ska smaka.

N&gon beskriver den svarta bryg-
den som konferenskaffe, veteranen
Bengt Jansson tycker att drycken
smakarprecis som den ska.

- Si smakade kaffesurra. Detvar

ingenting m?irkvirdigt man ftck pi
den tiden. Viilling till'frukost och
soppa till middag. Det var s?illan kiitt
i soppan, oftast bara lite gr<insaker.
Men vi redde oss, siiger han och ki-
karin i korsun som heter Den gille-
ne freden. Den gdlene freden dr in-
te den ursprungliga, den harfittge
vikafiirbyggen, utan tir en kopia pi
originalet.

Efter sina insatser i Hangiibataljo-
nen reste Jansson hem.

- Det blev sedan sA att jag starta-
de etthiinseri som jagdrevi minga,
minga 6r. Nu harjagfiirstis lagt av.
Men jag bor lwar i ndrheten av Upp-
sala.
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KAF?E|S|rRRA En svart brygd gjord pa rostad rig iir ingenting man girna
iterglr till men fbr 7o lr sedan fanns inga alternativ, siger veteranen
Bengt Jansson utanfdr korsun med namnet Gyllene freden.


