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Flottiljamiral i.a. Bo Öster-
lund är lugn som en fi lbunke 
en knapp timme innan den 
nationella veterandagens 
huvudfest ska börja på ons-
dagen.

Allt man kan göra är gjort, 
konstaterar arrangörskom-
mitténs ordförande. Nu gäl-
ler det bara att se till att all-
ting löper.

– Första penseldragen för 

festen drogs i mars i fjol. Och 
i Tammerfors följde vi med 
hur de ordnade festen.

Man har arbetat i olika team 
som träffats var tredje vecka. 
I går skulle allt arbete sedan 
stråla samman och bilda den 
stora festen som också sän-
des i tv.

Kan man ge festen en 
egen prägel?

– Veterandagen har förstås 
vissa hörnstenar som ska 
vara med, säger Österlund. 
Men när det gäller veteran-
dagens motto funderade vi 
vad det har för betydelse. Är 
det något vi skriver bara för 
skrivandets skull, eller lägger 
vi något i det?

Temat för huvudfesten i Åbo 
blev ”Budskapet förs vidare – 

vi yngre tar över”.
– Krigsveteranernas med-

elålder är 88 år, och festta-
let hålls av den 88-årige vete-
ranen Eeri Hyrkkö. Men 
sedan har vi också en gym-
nasist från Åbo som talar, 
säger Österlund.

Här är själva själen i fes-
ten, säger han, att de unga tar 
över och förstår arvet från de 
äldre.

”Vi vill föra budskapet vida
Förväntan. Huvudfesten klockan 13 började med ”Jägarmarschen” och mellan festtalen bjöds 
det bland annat på sång av Åbo krigsveterankör och Puolalanmäki musikgymnasiums körer. 
Foto: Jean Lindén
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Bo Österlund har hållit i trådarna för den stora 
veteranfesten i Åbo.

Blåvitt. Lunchdukningen gick    

Hållit i trådarna. Flottiljamiral 
i.a. Bo Österlund har varit 

ordförande för huvudfestens 
arrangörskommitté.

Andakt. Redan klockan 10 inleddes festligheterna med fl agg-
hissning och sedan en andakt där Flottans Musikkår under 
ledning av musikkommendörkapten Timo Kotilainen spelade.

Över 3 000 gäster deltog i 
den nationella veteranda-
gens huvudfest i Åbo mäss-
centrum i går. Det var både 
högtidlighet och återseen-
dets glädje i luften.

Bland de inbjudna fanns 
också representanter för 
krigsveteranerna från två 
grannländer – Finlandsfrivil-
liga från Sverige och Suomi-
Pojat från Estland.

Svenskarna representerades 
av tre veteraner som har väl-
digt mycket gemensamt: alla 
tre är födda 1918 och alla tre 
heter Bengt!

– Det är mycket hedrande 
att få vara här, säger Bengt 
Jansson från Uppsala.

– Och trevligt att uppleva 
att man fortfarande orkar 
med en sådan här tripp, ler 
Bengt Hellman från Stock-
holm.

Hur kom det sig att ni blev 
frivilliga?

– I Sverige fi ck man först 
inte anmäla sig till utländsk 
krigstjänst, berättar Hellman. 
Men det ändrades genom ett 
riksdagsbeslut i slutet av 1939 
och anmälningskontor öpp-
nades på olika håll i Sverige. 
För mig var det ett ideellt 
beslut, och mina föräldrar 
var döda och jag hade inte 
annan familj än ett par sys-
kon.

En plansch där Döbeln 

poserade med texten ”Nor-
den behöver din hjälp” 
bidrog också.

Nyårsafton 1939 åkte Hell-
man med ca 100 andra frivil-
liga till Haparanda och sena-
re över till Finland.

Bengt Naessén från Nykö-
ping tjänstgjorde vid krigs-
utbrottet vid fl ygfl ottiljen F4 
i Östersund. Vid ett upprop 
ombads de som ville bli fri-
villiga i Finland stå kvar i 
ledet. Det gjorde Naessén.

I Finland bildades den 
svenska frivilliga fl ygfl ottil-
jen F19.

– I december omplacera-
des vi, och i januari kom fl yg-
planen, minns Naessén.

Bengt Jansson berättar att 
han är med i den färska 
dokumentären ”Finlands sak 
är vår”, om den svenska fri-
villigkåren.

– Jag var med och ”ropade 
fram” president Kallio när 
han besökte Stockholm 1939, 
säger han. Efteråt fi ck vi veta 
att Sverige inte är med i kri-
get.

Jansson låg i december i 
infanteriet i Östersund. Han 
tog en ”bondpermis” till 
Haparanda och anmälde sig 
som frivillig.

– Jag var i 16:e jägarna, 
säger Jansson som senare, 
under Fortsättningskriget, 
kom att strida vid Hangö.

De första intrycken av krigs-
vintern 1939–1940 är de tre 
eniga om: det var otroligt 
kallt!

– Mina första 14 dagar var 
tunga, säger Hellman. Vi las-

tade om förnödenheter vid 
tågstationen i Torneå. Det 
måste vi göra på grund av att 
spårbredden var olika.

De rikssvenska krigsvetera-

nerna träffas 1–2 gånger per 
år, främst då Svenska Fin-
landsfrivilligas Minnesför-
ening har möten.

Medlemsantalet är strax 
under 700 av vilka 88 är 

krigsveteraner.

 ■ I Vinterkriget deltog cirka 9 
500 svenska frivilliga. Under 
Fortsättningskriget 1941–1944 
inskrevs 1 700 svenska frivil-

Trio med mycket gemensamt

Deltog i Vinterkriget. Fr.v. Bengt Jansson, Bengt Hellman och Bengt Naessén gästade veterandagens huvudfest i Åbo i går. Foto: Jean
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Krigsvintern var otroligt kall, minns frivilliga 
från Sverige.
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Redan före påsk blev Regent 
Street i centrum ett hav av 
brittiska fl aggor.

När endast några dagar 
återstår är hela centrala 
London blå-vitt-rött, berät-
tar Åbobördiga författaren 
och journalisten Kerstin 
Lindman-Strafford.

– Ute i förorterna är det 
ännu ganska odekorerat, 
men pubarna flaggar för-
stås energiskt och har skyl-
tar med ”Wills&Kate drin-
kar”. Andra föreslår att mor-
gonfrukosten med Kate ägg 
och Wills korv kan intas där 
på fredagen vid tv-skärmen 
som förstås är extra stor.

Lindman-Strafford, som är 
bosatt i London sedan fl era 
år tillbaka, berättar att den 
kommersiella galenskapen 
började tidigt med sånt som 
”kungliga kondomer” och 
en oändlig massa t-skjortor 
och pottor och handdukar. 
Häromdagen gav Sainsbury 
också ut stora engelska fl ag-
gor gratis.

– Den stora butikskedjan 
Sainsbury säljer ”Royal Ice-
cream”, kunglig glass. Jag 
har inte smakat på den och 
kommer inte att göra det.

Varuhuset Harrods har 
beställt en en meter hög 
bröllopstårta som från och 
med tisdag kan ses i varuhu-
sets fönster.

Varuhuset Liberty har i 
sin tur en tårta med en vin-
kande drottning Elisabeth 
modellerad i sockermassa.

– Bagerier har tävlat om 
den roligaste tårtan och i 
Hyde Park Corner kunde 
man nyss beundra tokig-
heterna. Ju stålligare desto 
bättre var mottot.

Affärerna i London vän-
tar sig en försäljningsorgie 
de närmaste dagarna. Man 
räknar med över 600 000 
utländska besökare, av vil-
ka 40 procent sägs vara rys-
sar, och speciellt australiska 
och amerikanska tv-bolag 
skickar hundratals anställda, 
berättar Lindman-Strafford.

I Londons förorter vän-
tar man sig fester på gatan, 
men kommunerna säger att 
de blir mycket färre än då 
Charles och Diana gifte sig 
eller 1977 på drottningens 
silverjubileum då 10 miljo-
ner människor festade och 
gatorna var fulla av dekore-
rade bord och fl aggor.

I Battersea i södra Lon-
don har man bokat jonglö-
rer och clowner och ett 35 
meter långt bord ska byggas 
ut på gatan.

– Battersea är såtillvi-
da intressant att det har 
en mycket etniskt blandad 

befolkning och den har bli-
vit tillsagd att den får fl agga 
med sina egna länders fl ag-
gor. En gest till mångkultur-
alismen alltså.

Är det nåt man är rädd för?
– Säkerhetstjänsten och 

över 5 000 poliser säger 
att bröllopsrutten består 
i huvudsak av offentliga 
byggnader så man har en 
viss kontroll över dem. Den 
största faran är protesteran-
de grupper.

Speciella ”spotters”, van-
ligt klädda poliser, place-
ras ut för att se om man ser 
någon känd bråkmakare.

Muslimska extremistgrup-
pen Muslims Against Crusa-
des har sagt att den kommer 
att fi nnas med på gatan och 
det nationalistiska och rasis-
tiska English Defence Lea-
gue har också sagt att det 
marscherar. Också antimo-
narkigrupper från Europa 
kommer att fi nnas i London. 

Hur anser du att mannen 
på gatan förhåller sig till 
bröllopet?

– I själva verket är det 
en rätt ljummen stämning 
bland britterna – speciellt i 
norr och i Skottland – men 
det hinner ju ändra den här 
veckan.

Folk låter glada över att de 
får en ledig dag, menar Lind-
man-Strafford.

– Jag har frågat unga famil-
jer som säger att de kanske 
grillar ute om det är vackert, 
spelar boll, går på puben. 
”Kate är okej” är svaret, 
”hoppas det går bättre än för 
Charles och Diana”. 

Endast 16 procent av brit-
terna vill avskaffa monarkin, 
men intresset för kunglig-
heter är ofta uppvispat av 
medierna.

Och brudklänningen?
– Den är förstås en hem-

lighet, men de journalister 
som kommenterat tror att 
Kate har en säkrare, strama-
re stil än den mycket unga 
Diana vars bröllopsklänning 
var av fl uffi gaste sort och 
inte särskilt klädsam.

Hur kommer du att följa med 
bröllopet?

– Nyfikenheten vinner. 
Jag kunde ju kalla det ”jour-

nalistisk nyfikenhet”… Jag 
knäpper således åtminstone 
i ett visst skede på teven och 
jag är också nyfi ken på musi-
ken i Westminster Abbey 
som med all sannolikhet är 
magnifi k.

Är det äkta kärlek vi ser 
på fredag?

– Det har sagts många 
gånger att paret åtminstone 
känner varandra.

Lindman-Strafford berät-
tar att paret delade hus vid 
S:t Andrew’s universitet i 
Skottland och då William 
var olycklig över att han valt 
att läsa konsthistoria hjälp-
te Kate honom till ett annat 
ämnesval: geografi .

– Sedan sällskapade de i 
många år, och trots att det 
blev slut ett tag i mitten – för 
att William inte var säker 
på att Kate skulle orka med 
trycket – så har de erfaren-
het av varandras personlig-
heter.

Ett plus måste också vara att 
Kate kommer från en nära 

och stabil familj – i motsats 
till Diana, tror Lindman-
Strafford.

– Men det är kanske något 

av en ”last chance saloon” 
för den yngre kungliga gene-
rationen där inte ett enda 
äktenskap hållit.

Ljummen stämning bland 
britterna inför bröllopet

Namn: Catherine Elizabeth ”Kate” Middleton.
Född: 9 januari 1982 i Berkshire.
Familj: Pappa Michael Middleton och mamma 
Carole, syskonen Philippa ”Pippa” och James.
Kuriosa: Kate hade idolposters på prins Willi-
am hemma i flickrummet i Berkshire.

PROFILEN
Kate Middleton

8.15–9.45 De första gästerna anländer till kyr-
kan Westminster Abbey.
10.15 Prins William och prins Harry anländer 
till kyrkan.
10.20 Andra kungliga gäster anländer till kyr-
kan, bland annat prins Daniel och kronprinses-
san Victoria.
10.27 Kate Middletons mamma Carole anlän-
der till kyrkan.
10.25 Kungligheterna börjar lämna Bucking-
ham Palace.
10.51 Kate Middleton och hennes pappa 

Michael lämnar Goring Hotel.
10.55 Tärnorna och brudnäbbarna anländer till kyrkan.
11.00 Bröllopet startar.
12.15 Prins William och prinsessan Catherine lämnar kyrkan och åker i 
en kortege mot Buckingham Palace.
12.30 Kortegen anländer till Buckingham Palace.
12.40 Kungafamiljen och andra kungliga gäster anländer till Bucking-
ham Palace.
12.40 Bröllopsmottagning på Buckingham Palace.
13.25 Drottning Elizabeth och de nygifta brudparet med familjer visar 
sig på balkongen.

FAKTA
Bröllopstidtabell
(brittisk tid, 
tidsskillnaden)

Maria Thölix  |  274 9937/maria.tholix@fabsy.fi 

I morgon säger prins William ”Yes” till sin Kate. 
Redan en tid har bröllopet varit tema för 
kondomer, glass och tepåsar.

Namn: William Arthur Philip Louis.
Född: 21 juni 1982 i London.
Familj: Pappa prins Charles, brodern Harry 
och pappas fru Camilla.
Kuriosa: Har testat på att arbeta som mjölk-
bonde.

PROFILEN
Prins William

Gatufest. I Londons förorter väntar man sig fester på gatan, men kommunerna säger att de 
blir mycket färre än då Charles och Diana gifte sig eller drottningens silverjubileum då 10 
miljoner människor festade och gatorna var fulla av dekorerade bord och fl aggor. Lehtikuva

Kommers. Den kommersiella galenskapen kring bröllopet började tidigt med sånt som 
”kungliga kondomer” och en oändlig massa t-skjortor och pottor och handdukar. Lehtikuva

are”
   i traditionella färger.

n Lindén

liga i Finlands försvarsmakt. 
Cirka hälften av dem hade del-
tagit i Vinterkriget. Se 
www.finlandsfrivilliga.se




