
För 75 år sedan - Hangö udd i krig   30.8.2016 

I år har 75 år gått sedan striderna mellan den finländska Hangö-fronten och den sovjetiska flottbasen. Det 
utarrenderade basområdet på Hangö udd överläts till Sovjetuninonen efter vinterkriget den 22 mars 1940, 
och Röda armén evakuerade slutligt sin flottbas den 3 december 1941. Finlands fortsättningskrig bröt ut 
den 25 juni 1941, då fientligheter på Hangö udd också inleddes. Medborgarorganisationen ”Hanko 
maailmankartalle ry” (Hangö på världskartan) arrangerar med stöd av Hangö stad ett minnesseminarium 
samt också annat program under fredag-lördag 9-10 september i Hangö. 

Fredagen 9.9.2016 

Kl. 11- 13 bussutfärd till stridernas minnesmärken på Hangö udd: de finländska hjältegravarna, den ryska 
minnesbegravningsplatsen,  Mannerheims sten, de förolyckade finländska minröjarnas och de okända ryska 
krigsfångarnas minnesmärken, frontmuseet samt de svenska frivilligas minnesmärke. Under utfärden lunch 
i Skogby. Utfärden inleds vid Hangö stadshus. 

Förutom inbjudna gäster kan också intresserade delta. Bussresan och lunchen kostar 25 euro (betalas 
kontant vid avfärden). Under resan presenteras minnesmärkena samt händelserna på Hangö udd för 75 år 
sedan. Förhandsanmälning till Hangö turistbyrå (tourist.office@hanko.fi eller tel. 019 2203411). 

Kl. 14-17 historiskt seminarium i Hangö stadshus festsal. 

Seminariets ordföranden är amiral Juhani Kaskeala och Rysslands sjökrigshistoriska förenings (Morskoi 
sobranije) ordförande Nikolai Orlov. 

- öppningsord, Pekka Silvast, Hanko maailmankartalle ry 
- Carl-Fredrik Geust (Finland): Hangö i andra världskriget 
- Jan Molin (Sverige): Svenska Frivilligbataljonens betydelse  
- Andrei Platonov (Ryssland): evakueringen av Hangö-basen 
- Mikko Meronen (Forum Marinum, Åbo): Finlands flottas verksamhet på Hangö-fronten 
- diskussion om möjligt samarbete mellan det förnyade Hangö frontmuseum och museerna i S:t 

Petersburg 

Seminariet är öppet för alla intresserade. Föredragen hålls på finska, svenska och ryska samt tolkas i 
huvuddrag för publiken.  

Lördagen 10.9.2016 

Kl 11-14 utfärd till havs med m/s Summersea från Östra hamnen (Drottningbergskajen) till Rilax- 
monumentet.  Under färden redogörs bl.a. för sjöstriden vid Rilax år 1714, Josef Stalins grundstötning år 
1906 med m/s Oihonna samt Nikolai II:s grundstötning med s/s Shtandart år 1907. Biljetter säljs till 
intresserade. Utfärden förverkligas endast om tillräckligt antal intresserade anmält sig. Under utfärden 
serveras laxsoppa ombord (ingår i priset). Anmälningar mottas av Marine Line (myynti@marinelines.fi, tel. 
0400 222 707), som anger utfärdens pris. 

Kl 14.15-16 visas två dokumentärfilmer: K.J. Koskis ”Röda Hangö” och Greger Grönquists ”Finlands sak är 
vår” i Stadshusets festsal. Filmförevisningen är öppen för alla intresserade (ingen avgift). Filmernas språk är 
finska och svenska. 

Närmare uppgifter: Hanko maailmankartalle ry, tel. Pekka Silvast, 0400 352 931,  


