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Kokoelmat kertovat –sarja etenee tällä kertaa 
mitalien maailmaan. Kapteeni Wäinö Breme-
rin (1899–1964) 19.3.-21.5.1932 tekemän Kap-
kaupungin lennon kunniaksi lyötetty mitali liit-
tyy yhteen merkittävimmistä ja näkyvimmistä 
ilmailuteoista sotaa edeltävällä ajalla Suomessa.

Kapteeni Wäinö Bremer suoritti kansainvälistä huomi-
ota saaneet lentonsa Junkers A50ce Junior OH-ABB 
–koneellaan vuosina 1931-1933. Vuonna 1931 suorite-
tun Euroopan ympärilennon jälkeen Bremer start-
tasi seuraavana vuonna kohti Afrikan eteläkärjessä 
sijaitsevaa Kapkaupunkia. Lento Afrikan halki kulki 
molempiin suuntiin mukaillen Imperial Airwaysin 
käyttämää Lontoo – Kapkaupunki –lentoreittiä.

Kun Bremer matkan jälkeen laskeutui takaisin San-

tahaminan kentälle, oli hänellä takanaan uskomaton 
määrä onnea, hikeä ja elämyksiä. Matkaa lennolla 
kertyi kaikkiaan 30 055 km ja lentoaikaa 231 h 15 min.

Bremerin matka ja kotiin paluu sai huomattavaa me-
diahuomiota Suomessa ja hänen kunniakseen järjest-
ettiin lukuisia tilaisuuksia ja huomionosoituksia.

Huomattavimpana juhlana mainittakoon upseerika-
sinolla pidetty Suomen Ilmailuklubin myöhemmin 
vuonna 1932 järjestämä virallinen vastaanottojuhla, 
jossa puhui mm. kulkulaitosministeri Niukkanen. 
Muiden huomionosoitusten ohella Valkoisen Kaar-
tin soittokunnan toimesta ensiesitettiin Jaakko 
Pullin säveltämä sotilasmarssi ”Rohkeus ja kunto”.

Suomen Ilmailumuseon kokoelmissa oleva pronssinen kapteeni Wäinö Bremerin Kapkaupungin lennon 
kunniaksi lyöty muistomitali



Bremer-mitali

Pronssisen halkaisijaltaan 45 mm:n kokoisen mi-
talin on suunnitellut Mauno Oittinen. Mitalien 
valmistajaksi valittiin ruotsalainen yritys C.C. Spor-
rong Tukholmasta. Mitalin etupuolella on aiheena 
Bremerin lentoreitti Helsingin ja Kapkaupungin vä-
lillä päivämäärineen. Takapuolella taas on Breme-
rin figuuri. Päässään lentäjäsankarilla on Friitalan 
nahkatehtaan hänelle lahjoittama nahkahuuva.

Kuvassa näkyvän kappaleen on muse-
olle lahjoittanut Suomen Liikennelentäjä-
liitto vuonna 2006. Mitaleita Suomen Ilmailu-
museon kokoelmissa on yksi ainut kappale.

Liikennelentäjäliitolle mitaleita päätyi koneen his-
toriaan liittyvän tapauksen kautta. Bremerin kuole-
man jälkeen kansallisesti arvokkaan OH-ABB:n 
kohtalona näytti olevan ruotsalaiselle omistajalle 
päätyminen. Vuonna 1972 suoritettiin silloisen
Liikennelentäjien yhdistyksen SLY:n organisoimana 
keräys koneen pelastamiseksi Suomeen. Vuorineu-
vos Aatos Erkko antoi oman panoksensa luovut-
tamalla liikennelentäjille 10 kappaletta Bremerin Af-

rikan lennon kunniamitalia, joilla oli tarkoitus 
palkita keräykseen osallistujia. Jostain syystä mi-
taleista jaettiin osallistujille tuolloin ainoastaan 
kolme. Myöhemmin loput mainituista mitaleista 
päätyivät Suomen Liikennelentäjäliiton hallintaan.

Kone päätyi terminaaliin

Viimeinen Bremerin pitkistä lennoista suuntautui 
vuonna 1933 koko maapallon ympäri – valtameret 
tosin ylitettiin laivalla. Bremer käytti konettaan 
mm. sodan aiheuttamia katkoksia lukuun ottamatta 
1960-luvulle asti. Kuten valtaosa lukijoista tietääkin, 
OH-ABB on ollut yleisön nähtävillä Helsingin len-
toaseman terminaalissa vuodesta 1976 lähtien. 
Viimeinen konservointityö suoritettiin Suomen Il-
mailumuseolla parisen vuotta sitten, kun kone puh-
distettiin siihen vuosien aikana kertyneestä liasta.
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Kapteeni Wäinö Bremer ja koneensa Junkers 50ce Junior

Lue lisää Bremerin ja “Junnun” värikkäistä 
vaiheista uudelta Facebook-sivultamme
http://www.facebook.com/wbjunkers


