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CAMF1 begrundar inför det ”första spadtaget” för nya Militärrestaurangen. Se längre fram i skriften hur det gick.

V

Vintern, som vi har upplevt, var något av en gammal typ
med långvarigt rikligt snötäcke och ordentligt med
minusgrader – en härlig tid för människor, som tycker om
vintersport.
Nu ser vi fram mot en skön sommar. Runtom i skärgår
den är sjösättningen i full gång.
På regementet har det varit inryckning av den sista kon
tingenten värnpliktig personal – så länge det nya syste
met får råda – måhända att det blir en återgång när det
”krisar till”, eller när den verkliga kostnaden och effekten
blir uppenbar. Har man upplevt andra nationers yrkes
soldater kan man lätt ansättas av tvivel om ett sådant
systems förträfflighet. Red hävdar med bestämdhet att
våra värnpliktiga – förband – med ett ärligt genomför
ande av VU60 d v s grundutbildning – SÖB; KFÖ fram
till en viss mansålder – hade fördelar, då vi härvid fick
det bästa soldatmaterialet som landet hade att erbjuda.
Det finns en uppenbar risk att vi skapar en yrkesgrupp
som kommer att innehålla individer som söker till yrket
med mindre lämpliga motiv som grund.

REDAKTION

Utbildningsverksamheten är i full gång och den nya
Regementschefen, Ola Truedsson, styr f n landets största
regemente.
Vapenbröderna har genomfört årsmöte, fått en ny ord
förande, deltagit i SMKR representantskapsmöte och
även under det gångna året deltagit i det Nordiska
Militära Kamratföreningsmötet .
Under årsmötet klubbades att Borg–Skum utges med
endast tre nummer innevarande år eftersom ekonomin
inte medger annat. Förhoppningsvis kan vi återskapa
tingens ordning om vi rekryterar flera medlemmar.
Således finns det redan i detta nummer inbjudan till vårt
traditionella höstmöte i november.
Glöm inte bort att motionera!
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På AMF1 har spaden satts i marken för att skapa en ny
militärrestaurang emedan den gamla av olika skäl är
utdömd.

VAPENBRÖDERNA

Redaktör:
Hans-Jochen Seifert
tillika ansvarig utgivare
Tfn 08 541 316 56
Mobil 0708 541 385
lenjoc@telia.com

Tryckeri:
Wassberg + Skotte Tryckeri AB

Nåväl – låt oss hoppas på det bästa.

(sammankallande)

Kontaktman för föreningsmedlemmarna
Om Du har frågor eller förslag rörande
föreningens verksamhet m m.

Skriv eller ring till:
Per Brännhammar
V Bangatan 53 A, 195 40 Märsta
Tfn 08 591 138 88

Vapenbröder – besök www.urkustjagarna.dinstudio.se
borg-skum

2

|

2010

Vapenbrödernas Hedersordförande Curt Karlberg har gått ur tiden.
Borg-Skum vill befästa honom i vårt minne samt hedra honom med
följande efterord.

CURT KARLBERG
Förre översten av första graden vid kustartilleriet Curt Karlberg har
avlidit i en ålder av 92 år. Hustrun Edel avled 1998. Närmast an
höriga är döttrarna Ulla och Agneta med familjer.
Curt Karlberg blev fänrik 1938 och kom under andra världskriget i
många omgångar att tjänstgöra vid olika beredskapsförband. Detta
färgade tydligt hans fortsatta gärning med höga krav på kvalitet och
beredskap. Han kom också under unga år att vara utbildare vid fler
talet av kustartilleriets regementen.
HANS STORA INTRESSE för artilleri och hans senare tekniska ut
bildning vid Sjökrigshögskolan ledde fram till lärarbefattningar där
och vid Kustartilleriets skjutskola. Han var utbildningschef vid KA4
i Göteborg och från 1962 regementschef vid KA1 i Vaxholm tills han
1967 blev försvarsområdesbefälhavare och chef för Stockholms kust
artilleriförsvar, vilket han var till sin pensionsavgång 1977.
Curt Karlberg tillhörde de ”tunga” chefer, som ledde ut
vecklingen av kustförsvarsförbanden under 1960- och 1970-talens
expansiva period.
Han var vänlig, tystlåten och en oerhört uppskattad chef som besatt
den obestridda, kraftfulla auktoritet som krävdes för ledningen av
den personellt omfattande och geografiskt spridda organisationen.
Han var särskilt angelägen om att det av sekretesskäl för allmänheten
tämligen fördolda kustartilleriet och dess historiska bakgrund skulle
visas upp. Han visade djupt intresse för Vaxholms fästnings museum
och hjälpte på många sätt till att få detta till vad det är idag.
Han blev hedersordförande i Vaxholms fästnings musei vänner,
liksom i Vapenbröderna vid KA1/Amf1, Sveriges äldsta militära
kamratförening.
HAN BIBEHÖLL så länge han förmådde nära kontakt med kam
raterna från beredskapsåren.
Vi sörjer en avhållen chef och kamrat.
Lars Hansson
Fd överste av första graden
Lars G Persson
Fd generallöjtnant
Ulf Rubarth
Fd generalmajor

Amfibietätt

under övningen

W

– Well done, keep up the good staff work, sa överste Ola
Truedsson till sin personal efter en morgon genomgång på
maritime component com mand, (mcc).

Till vardags är Ola Truedsson som bekant förbandschef
på Amfibieregementet, men mellan den 19 till den 29
april var Ola chef för mcc där han var chef för fyra
spelade enheter så kallade task groups (tg)
varav två var amfibiebataljoner.
Därtill hade Ola en hel stab från M1–
M9, alltså en stab som tar hand om allt ifrån
personal frågor till underhållstjänst, vardag
liga frågor måste också hanteras under en
insats. Till sitt
förfogande ha
de Ola ytterli
gare en grupp
människor med
specialkompetens
såsom politisk och ju
ridisk rådgivare, press och
informationsofficer, militärpolis för att nämna några.
Mellan den 19–29 april samlades ca 1500 militärer från Sve
riges olika förband, skolor och centra på Ledningsregementet
utanför Enköping för att ge
nomföra årets största stabsöv
ning, combined joint staff
exercise, förkortat cjse. Det
ta är en övning i att leda mili
tära operationer.
Förutom svenska för
band var det ytterligare militä
rer från ett tjugotal länder som
deltog. Deltagande på övning
en var också elever på våra
skolor, flertalet av deltagarna
och eleverna hade sitt ursprung
på Amf 1. Försvarets frivilligorganisationer deltog även med
personal under övningen, ex lotta kåren.

« Well done,

»

keep up the good
staff work

Överste Ola Truedsson
chef för Maritime Component Command
Under en lunchrast under övningen pratade jag med Ola, här
följer en kort berättelse om hans erfarenheter.
– Det är fantastiskt kul att få öva, sa Ola.
För att enklast beskriva nivån på mcc kan det jämföras
med marinens taktiska stab (mts). De fyra olika Task
Group kan jämföras med, 3 och 4 sjöstridsflottiljen, amfibie
bataljoner, Marinbasen och ubåtsflottiljen, det fanns en tydlig
koppling till de förband vi har idag.
Ett av syftena med övningen är att träna på rutinen att
hålla ihop stora enheter och ge uppgifter som täcker hela den
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Combined Joint

Staff Exercise
marina arenan utan att för den skull tassa in på varandras om
råden, t.ex. gränsytan mellan amfibie och flottan, Jag tycker
att vi hittills har lyckats bra med den uppgiften. En annan
viktig del att öva är också gränsytorna mellan de olika
försvarsgrenarna, övningen ger bra tillfälle till
utveckling mellan mark, luft och sjö arenan
vilket i sin tur ökar trovärdigheten väl ute i
insatsområden.
Det ska läggas till att både armén
och flyget hade liknande organisationer
som marinens mcc, de hade land
component command (lcc) och air
component command (acc).
Fokus på övningen ligger på den
internationella arenan, det är bra, för för
utom den rent militära insatsen, finns det
en hel del rättsliga aspekter att ta hänsyn
till. Alla de insatser som planeras och ge
nomförs i dag, måste ha ett rättsligt stöd. En
kompanichef ute på fältet är ofta ivrig att ge
Överste Ola
nomföra en operation, men för att åstadkomma
Truedsson i
effekt måste insatsen stödjas av både lagen och
full arbete på
de gällande Roles of Engagement (roe) som
sitt ”kontor”.
gäller för just den pågående insatsen, som ett
exempel finns roe för insatsen i Afghanistan
som alla ner till enskild soldat måste ha kun
skap om för att kunna agera.
Varje morgon genomför staben en Commanders
Brief där syftet är att uppdatera främst chefen men
också övriga staben på vad som har hänt de senaste
24 timmarna och vad som kommer att hända i närtid.
När chefen har fått briefen, ger han direktiv för det
fortsatta arbetet, Commanders Directives.

Här ser man några från chefens Command Group, Harald
Hynell som var ansvarig för press och media frågor. Johan
Rydén, som var chefens politiska rådgivare och som jag
själv använde som bollplank vid flertalet tillfällen.
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➤

jag tvungen att fråga hur han hade
uppfattat övningen och vad som hade
varit mest lärorikt för honom.
Under CJSE fanns expertiskunskaper för
– Då jag inte kommer från en
att se på operationer ur ett rättsligt per
m

ilitär
organisation har det varit
spektiv. I mcc staben som jobbade direkt
flera
lärdomar,
sa Tuomas. Bara att
under chefen som hans rådgivare fanns
vistas i denna miljö har varit en erfa
Legal adviser (legad), Political adviser
renhet, öva upp det engelska språket
(polad) och roe ansvarig.
en annan viktig del. Jag har dessutom
Förutom att stödja chefen i olika Marininspektören gick också övad, här
lärt mig en hel del om informations
delar, fungerade de också som ett stöd får Anders Grenstad en genomgång av Ola
operationer. Det som har varit mest
och bollplank till oss övriga i de olika Truedsson om vad som händer på MCC.
utmanande har varit att förstå organi
sektionerna. Johan Rydén
sationen och de olika processerna,
polad reservare från Amf 1
bara
förstå
hur mcc är uppbyggt och hur den
och som av en händelse gjor
sedan är kopplad till lcc och acc (armé och
de lumpen samma år som jag
flygförband).
själv, gick övad som polad.
Innan jag kom hit hade vi drygt en veckas
förberedelser inför övningen på skolan, vi läste
Ola berättade vidare;
in oss på scenariot och försökte att förstå hela
– Min viktigaste erfarenhet
organisationen vilket inte var helt enkelt. Det
under övningen har varit de
har varit kul, men det ska bli skönt att få komma
legala aspekterna i en opehem. Hade vi övat några dagar till tror jag att det
ration, även då jag har skarp
hade gett ännu mer resultat, avslutade Tuomas.
erfarenhet från den delen
under mina missioner i Tuomas Saarilehto från Gränsbevakningen
Kosovo, kan jag inte nog jobbade med mig med informationsoperationer.
Amfibietät övningsdeltagande
understryka vikten av att detta övas. Denna typ av övning skall vi absolut fortsätta med,
Det märks att försvaret blir allt mindre, det kändes som att det
det ligger helt rätt i tiden, avslutade Ola och rusar i väg till mcc
var en skol återträff, många gamla kända ansikten från amfi
staben för att fortsätta insatsen.
bie. Som övad stabschef i mcc, hade vi
överstelöjtnanten Anders Enström, majoInte bara militär
ren Edward Hallenborg som snart tar
personal övades
examen från chefsprogrammet, utgjorde
hans ställföreträdare. I mcc staben fanns
Jag själv gick övad i något som
också överstelöjtnanterna Anders Svensheter infoops, eller på svenska
son och Patrik Aronsson för att nämna
informationsoperationer. Många
några, ja, det var verkligen amfibietätt
blandar ihop informationstjänst
under övningen.
med informationsoperationer, helt
För egen del är det alltid bra att få
klart finns det kopplingar och lik
öva,
mycket
av det dagliga stabsarbetet
heter mellan de olika tjänsterna,
känns igen under en sådan här övning
men det är ändå olika. Väldigt en
och inte minst erfarenheterna från mis
kelt kan informationsoperationer
Många kända ansikten från amfibiekåren, övade sioner. Fördelen med övning är att här får
beskrivas med att syftet är att på
stabschefen Anders Enström har en genomgång.
jag göra misstag
verka en målgrupp.
och prova lösning
Vår lilla sektion bestod av tre personer, varav en kol
ar som jag kanske
lega från Finland och gränsbevakningsväsendet, Tuomas
inte skulle prova
Saarilehto. För närvarande var Tuomas elev på skola och
lika enkelt i ett
därför deltog han på övningen. Gränsbevakningsväsendet
skarpt läge. Det har
fungerar på land, till havs och i luften och har till uppgift
också varit utveck
att genomföra gränsövervakning, gränskontroller, diverse
lande att få en in
brottsbekämpning och rent generellt ansvara för säker
blick i informa
heten på havsområden. Man kan nog påstå att Finland har
tionsoperations
ett av Europas säkraste gräns- och havsområden. Tuomas
arenan då det finns
tillhörde för övrigt den marina delen.
en hel del kopp
I Finland sker ett nära samarbete mellan de olika
lingar till mitt dag
myndigheterna, gränsbevakningen, försvaret och polisen
för att nämna några, Sverige borde kanske snegla på deras Anders Enström i diskussion med personal ur liga arbete som in
Marine Operation Center (MOC), de som har formationschef på
lösning för att få ut maximal effekt i samhället.
förbandet.
Fördelen med det finska systemet är att de kan utbyta hand om det minutaktuella läget.
information då de till exempel har samma radar och sam
bandsutrustning i gränsbevakningen, flot
Försvarsministern besökte övningen, här får han en
tan och polisen, det finns inga motsatsför
genomgång av sektionen M5, de som ansvarade för
hållanden utan de olika myndigheterna
halv- och långtidsplaneringen inom MCC.
stödjer varandra.
Detta var första gången som Tuomas
deltog i denna typ av övning och han har
Text & Bild
ingen direkt erfarenhet från försvaret eller
Mj
Kristina
Swaan
av informationsoperationer. Självklart var

aspekter en viktig
➤ Rättsliga
del i insatser
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Kungen
besökte

amfibiebataljonens övning

Amfibiebataljonen har nu gått in i slutskedet på utbildningsåret och det
brukar innebära kompani- och bataljonsövningar som avslutas med en
slutövning, detta utbildningsår är inget undantag.

Kungen följde intresserat övningen och ställde många frågor till soldaterna.

«

Kungen får en genomgång av den nya sjukvårdsbåten.

Jag är förundrad
över den materielförändringen som
har skett sedan
mitt förra besök

»

6

HMK besöker amfibiebataljonen
Det som var lite annorlunda på den här
övningsdagen var det besök som genomfördes
ute i övningsområdet.
Kung Carl XVI Gustaf följde amfibie
bataljonens övning i Stockholms södra skär
gård under en hel dag. Dagen inleddes på Berga
med en kort genomgång av förbandets uppgif
ter, förmågor och scenariot för den pågående
övningen.
Ute i övningsområdet ombord på en av
ledningsbåtarna, fick kungen träffa den övade
bataljonsstaben, som orienterade om det senas
te läget.
Vidare besöktes bataljonens samtliga
kompanier där kungen med stort intresse följde
verksamheten och ställde en hel del frågor till
både officerarna och soldaterna.

– Jag är förundrad över den materielföränd
ringen som har skett sedan mitt förra besök, sa
kungen efter att ha varit ombord på en av
underhållskompaniets trossfärjor.
Efter en fältlunch som underhållskompa
niets kockar bjöd på, avslutades besöket på
kustjägarkompaniet.
Kungens besök var oerhört uppskattat av
amfibiebataljonens personal.
Övningsscenariot i stort
Huvudfokus under övningen ligger på den väp
nade striden men har samtidigt en internatio
nell prägel.
Det har under en längre period varit dis
pyter mellan tre nationer och sedan 2004 har
konflikten särskilt mellan två av nationerna
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Amfibieskyttesoldaterna
förbereder sig för strid.

besökte

Kungen

Sjukvårdssoldater
tillhörande
underhållskompaniet.

Mj Peter Brynger berättar om Underhållskompaniets uppgifter
för Kungen.

Kamouflerade soldater på spaning.
Post vid kulsprutan.
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Kungen

rande och efter ytterligare ökade oroligheter
har det med FN-mandat undertecknats en eld
upphör avtal mellan dessa nationer
Amfibiebataljonen som är en del av en så
kallad Combined Joint Task Force (CTJF),
har till uppgift att bland annat övervaka att eld
upphör avtalet efterföljs av de undertecknade.
Detta är en väldigt övergripande beskrivning
av scenariot, men jämför detta med de insatser
Sverige deltar i dag, både i Afghanistan,
Adenviken och Kosovo så finns det en hel del
likheter.

Det här var första övningsveckan med hela
bataljonen, scenariot kommer att fortsätta även
under slutövningen som genomförs under veck
orna 021–022. Under vecka 023 genomför
delar av bataljonen skarpa skjutövningar.
– Hittills har det varit en bra övning, men
det är väldigt kallt, sa en soldat ur amfibieskytte
kompaniet och rusade i väg för att fylla på
ammunition.

besökte

med frekventa konfrontationer längs grän
➤ ökat
serna. FN har fördömt de båda nationernas age

Text & Bild
Mj Kristina Swaan, Amf 1
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Vapenbroder, Ewert Molin, har med anledning av vår tidigare artikel om
rodden till utländska vatten, givit luft åt ett av sina minnen från sin tid i vapnet.
Tyvärr så finns inga bilder till detta men nog kan här väckas minnen. Red.
den

13

april

« Årorna

i vattnet

1944

»

«Sluta ro
för fan »

kl

13.00

ryckte jag in till rekryttjänstgöring

vid 13. komp KA1 i Vaxholm. Med så mycket
”13” i bagaget tänkte jag att härifrån muckar jag
aldrig levande. Lyckligtvis tänkte jag fel.
Efter en tids klackvändande på kaserngården
omväxlande med tester i en lektionssal uttogs några
av oss till befälsutbildning. Däribland jag. Utbild
ningen skulle ske i Karlskrona, eller i Pinan som
man sa. Denna av militär-kryllande stad var inte
alls populär som förläggningsort. Tjyvkommis, sa
man rätt och slätt.
Det var en rätt tuff utbildning vi fick. Efter
som kustartilleriet tillhörde marinen ingick båt
tjänst i övningsprogrammet. Och vilken båttjänst!
Vi blev nämligen galärslavar, bokstavligen.
Enligt uppslagsboken FOCUS byggdes den
sista svenska galären år 1749, och det var förmod
ligen den som vi fick bemanna. Den kallades nu
tiohuggare och framdrevs av rem par åror. En stor
klumpig pråmliknande farkost där tio man satt vid
varsin lika klumpig åra. I motsats till våra klassiska
kollegor var vi dock inte fastkedjade. Längst bak
eller akterut som det heter på sjömanska fanns en
plats kallad plikthuggartrall där båtbefälshavaren
stod och röt ut sina order.
Ordergivningen var full av konstiga benäm
ningar som vi måste lära oss. ”Årorna i vattnet”
var lättförstådd, men ”skevra” och ”stryk på
babords åror” liksom ”Res årorna” var lite knepi
gare. Det där sista innebar att man snabbt skulle resa
årorna på högkant vilket var lättare sagt än gjort.
Men det ser lätt och flott ut när roddarna på kunga
slupen Vasaorden gör det. Men dom har kanske åror
av balsaträ. Våra var förmodligen av järnek.
Efter en veckas slit med båttjänsten fick jag
ett sår med varbildning i ena handen. Vilket gav
mig två veckors befrielse från slaveriet. När jag se
dan återinträdde i tjänst var jag så hopplöst otränad
med årorna att jag istället utnämndes till båtchef.

Jag gick med liv och lust in i övningen. Dock att jag
ägnade den mesta tiden åt de lättaste momenten.
Det var ju mina egna kompisar jag körde med. Och
man förstår ju sitt eget bästa.
En visselsignal från stranden betydde att
övningen skulle avbrytas och båtarna – det var tre
stycken – skulle återgå. Övningspasset, kursens
sista, var slut.
Jag lyckades få in båten på rätt kurs. Vi skulle
lägga till kranbalksvis om babord, om det nu var så
det hette. Grabbarna var lyckliga att båttjänsten var
slut och tog i för kung och fosterland vid årorna.
Övningsledaren på stranden såg med gillande på
våra raska tag. Och jag eggade besättningen med
taktfasta rop.
Närt vi var nästan framme vid kaj kom jag på
att jag glömt hur man kommenderar ”Halt” på en
båt. Nu när det är 65 år för sent erinrar jag mig att
jag borde ha kommenderat Årorna i vattnet stryk på
alla årorna. Men det stod helt tomt under hårbotten.
Jag hittade inte ett enda ord.
När det redan var allt för sent skreka jag
desperat ”Sluta ro för fan”!
Men som sagt, det var för sent. Med ett rus
kigt brak rammade vi kajen. Och krasch krasch
krasch löd det när de tre främre babordsårorna en
och en bröts av mot kajen. Men sen stannade i alla
fall båten.
Och vi debarkerade. Jag sist. Jag väntade
världens utskällning och såg min vidare befäls
utbildning tona bort i fjärran. Och jag började und
ra vad tre åror skulle kosta mig rent ekonomiskt.
Men märkligt nog hände inget av det befara
de. Det sades aldrig ett ord om saken. Jo, från kom
pisarna förstås, men dom tyckte det var en perfekt
avslutning på båttjänsten.
Evert Molin

Nya medlemmar!
Vi hälsar dem välkomna i kamratkretsen

Gunilla Borg, Vallentuna · Gunvor Linnér, Vaxholm · Per A Hambrunger, Stockholm

Avlidna medlemmar!

Vi tackar för deras trohet och behåller dem i vårt minne

Anitha Pettersson, Vaxholm · Mauritz Holst, Täby · Johan Boo, Motala · Allan Södergren, Södertälje
Vapenbröder – besök www.urkustjagarna.dinstudio.se
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Foto: Arne Sundberg
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ännu ett årsmöte med Vapenbröderna
genomförts. Liksom snösmältningen lever
ju försvaret med alltmer minskande resur
ser. I skuggan av detta får också Vapen
bröderna känna av de ekonomiska ned
dragningarna. På årsmötet beslutades att
vår tidning Borgskum redan i år skall min
skas med ett nummer. En tråkig, men nöd
vändig åtgärd i rådande läge. Trots dessa
sorgliga tongångar var mötet ett glatt åter
seende mellan goda vapenbrödravänner.
Smidigheten i transporten med buss och
de trevliga arrangemang som ordnats av
styrelsen, med klubbmästaren i spetsen,
gör att man ser fram mot nästa års möte
med förväntan. Jag uppmanar fler av våra
bröder att redan nu – rent mentalt – ställa
in sig på att deltaga nästa år, någon gång
sannolikt i mars/april. Under årsmötet
skedde byte vid vapenbrödrarodret.
Överste Jonas Olsson lämnade över till sin
efterträdare överste Ola Truedsson som
därefter redogjorde för regementet och
dess framtid, även om det senare synes
vara höljt i dunkel med dagens snabba
försvarsbeslut. Medaljutdelning för för
tjänstfulla insatser genomfördes, varvid
Öv Jonas Olsson och Agneta Blom jämte
Håkan Melin uppmärksammades. Avslut
ningsvis kan nämnas den intressanta guid
ning som genomfördes i minnesmuseet,
som en gång upprättats av slottets grun
dare – Helge Axelsson Johnson.
WEM

Bild 1–3: Styrelsemöte – kombineras med måltid – med tidsbrist.
Bild 4: Blivande ordföranden, Ola Truedsson, studerar styrelsens ”arbete”.
Bild 5:
Bild 6:
Bild 7:
Bild 8:
Bild 9:

Tidigare ordförande, Fredrik Hillelsson, låter sig inte störas i matintaget.
Paret Lagerroos tillhör våra flitigaste årsmötesbesökare.
Jonas Olssons sista ordförandeuppgift.
Agneta Blom får sin välförtjänta medalj.
Även Håkan Melin mottar utmärkelse.
Ny ordförande tar över.

Vapenbröder – besök www.urkustjagarna.dinstudio.se
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Vapenbröderna inbjudes till

höstmöte med middag
den 18 november 2010 på Berga Slott

Buss avgår från färjeläget i Vaxholm 17.00,
stannar vid behov vid ordinarie hållplatser samt
Täby, Danderyd och Klarabergsviadukten.
Program
kl 18.30
kl 18.40
kl 18.45–
KL 22.00

Samling
Mötesförhandling
Middag
Hemfärd

Meny
SOS (Snaps finns att inhandla)
Ärtsoppa med punsch
Pannkaka m sylt och vispgrädde.

10

Anmälan
Anmälan görs genom att sätta in 250:-/person på
Pg 933 80 –4 före den 11 november.
På talongen måste Du ange hela Ditt personnummer
och om Du skall åka med bussen, var Du vill kliva på.
Har Du frågor kontakta Christina Grahn,
tel 08 541 350 61 alt 070 6712714.
Om Du är långväga så kan Du övernatta på
Drottning Victorias Örlogshem, Stockholm,
tel 08 611 01 13 alt www.orlogshemmet.com

Välkomna!
				

Styrelsen
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Den alltid prydliga norska gruppen – här
kan skönjas ett gammal militärt arv.

Den svenska gruppen har en något ledigare stil
– enhetlighet i huvudbonad saknas denna gång.

Som tidigare påpekats så deltog vi i
det 32:a Nordiska Militära Kamrat
föreningsmötet den 11–14 juni 2009
i Karlskrona. Vädret var inta det
bästa men solen trängde fram några
gånger och värmde
Marinbasen som hade fått äran
Samma typ av ordning visas upp från
att föranstalta mötet gjorde det med
den finländska truppen.
stor förtjänst i alla avseenden.
Det var både pompa och ståt.
Gemensam marsch genom sta
den, visning av Garnisonens
förband där ett besök på F17
blev ett mycket uppskattat
moment.
.
r
e
c
ffi
eno
flygvap
d
Att Marinbasen samtidigt
f
d
e
råk m
i samsp
genomförde
en stor övning
n
e
g
in
övd
Landsh
med sjögående enheter ur andra
nationer spädde på den visuella
tyngden. Korum, Besök på
Alla fyra kontingenter
Kungsholms Fort, uppvisning
uppställda inför
av hemvärnsförband m m
avmarsch genom staden.
genomfördes.
Kungsholms
Längst till vänster den
danska gruppen som
guidning av bl a Olle Melin var
normalt också har en god
mycket uppskattat – Olle är värd en
stil och ordning.
eloge för sin fina guidning. Mottag
ningen hos Landshövdingen, Gunvor Engström, var en mycket upp
skattat programpunkt.
Den nordiska kamratskapen
accentuerades på ett bra sätt under
de här tre dagarna.
Ett stort TACK måste fram
Inför Högtidsmiddagen. I mitten vice ordf,
föras till Chefen för Marinbasen,
Steve Gunnarsson, mot höger Kent Alritzson
Öv Ola Truedsson, för det fina L
ord KA2 kamratförening, längst t höger
oge
arrangemanget under dessa d agar. Upp mentsliv – d
SMKR ordf Christer Olofsson.
et är d
fattas
som m

e
ycket t t som bjuds
rivsam
när vi
trä
t.

Vapenbroder – om Du vill se fotobevis från mötet så har du två alternativ:

ffas.

Gå in på www.smkr.se och titta på den rika bildbanken eller skicka efter en
DVD med både film och annat från samma adress.
Red.
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130 61 Hårsfjärden

Äntligen!
Som framgår av
sida 1, har arbetet med
den framtida militärrestaurangen tagit
sin början.
Det jag kallar som
”första spadtag” är f n
en byggarbetsplats med
full aktivitet.
Vi tackar för det.
Vi återkommer i nästa
nummer med en fylligare
beskrivning och bilder
på arbetet.

Foto: KSw

”Spadtaget” klart!

Överlämning av projektet.

Vapenbröder – besök www.urkustjagarna.dinstudio.se

