
Julkaistava aineisto.  Aineisto hyväksytään  julkaistavaksi  ehdoin, että 
 Kustannus Oy  Suomen Mies saa aineistoon hyvän kustannustavan puitteissa 
eri korvauksetta  vapaan käyttöoikeuden tiedonvälitystoiminnassaan, ellei 
muuta ole  nimenomaisesti  sovittu.

Tilaajarekisteri. Lehden tilaajarekisteriä voidaan käyttää suoramarkkinointi-
tarkoituksiin. Niitä lehden tilaajia, jotka  eivät  halua että heidän tietojaan 
käytetään,  pyydetään  ilmoittamaan siitä  lehden tilauksen yhteydessä.

Duxfordin
lentävät legendat

Polttoaineen hajua, mäntämoottorien jymyä 
ja komeaa kaartotaistelua taivaalla ja mikä pa-
rasta kaikki toisen maailmansodan ajan vanhoil-
la sotalinnuilla. Suomen Sotilaan sotahistoria-
 erikoisnumero vietti päivän Duxfordissa, 
jokaisen sota- ja ilmailuhistorian harrastajan pa-
kollisessa pyhiinvaelluskohteessa. Katso mitä 
näimme ja koimme!
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K
umman ammut ensin, saksalaisen vai 
venäläisen, kysytään balttilaisessa kas-
kussa. No saksalaisen tietysti, ensin työ, 
sitten hupi, kuuluu vastaus kaskun mu-
kaan. Ikäväkseen baltit ovat useammin 
olleet ammuttavina kuin ampujina. On 

haluttu sopia eikä sotia, ja huonosti on käynyt.
Pienen maan ei kannata lähteä Venäjän eikä Saksan 
kanssa marjaan, jos ei ole ihan pakko. Me olemme 
kokeilleet kumpaakin herkkua kuumassa ja kylmäs-
sä sodassa, mutta meillä on aina säilynyt edes jok-
seenkin suvereeni asema. Suomalaisia ei marssitet-
tu koskaan Katynin metsään. 

Historia ei toista itseään, ja olosuhteet muuttuvat. 
Katyniin oli varattu hautapaikka myös suomalaisille 
suojeluskuntalaisille. Silloin meillä oli sentään edes 
suojeluskunnat, tänään meillä ei ole sitäkään. Silloin 
venäläinen sotilas oli tehokkaimmillaan teloitus-
ryhmän jäsenenä, tänään Venäjän armeija on aivan 
toista luokkaa. Kuinka kuvittelisitte käyvän seuraa-
vassa sodassa tai sellaisen uhan alla, jos jäämme tie-
ten tahtoen taas yksin? YK:n tai EU:n tukea on turha 
odottaa. Niillä ei ole armeijoita eikä sotilaallista or-
ganisaatiota. On tullut aika herätä, ettei herätä kasa-
kan nauruun.


