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Tidskriftens uppgift
- Sprida försvarsupplysning
- Vidmakthålla försvarsviljan
- Nätverka

Genomförande
Publicera artiklar från kamratfören-ingar-
nas verksamhet och dagsaktuella militära 
händelser på Gotland, i form av en gemen-
sam tidning.

Bakgrund
På SMKR:s Rikskollegium 2000-02-27 dis ku-
te rades kamratföreningarna framtida roll. 
Re sul tatet var att sprida försvarsupplysning, 
vid makt hålla försvarsviljan och skapa nätverk 
i den egna kamratföreniningens område.
I panelen: Frank Rosenius (stf ÖB), Bernt 
Östh, Åke Sagrén, Henrik von Vegesack, 
Gunnar Bengtsson och moderator Carl-Gustaf 
Hammar skjöld

KFT har hittills löst sin uppgiften under 19 år.
Det kan vi vara stolta över.
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Got lands Regemente

2021 närmar sig nu sitt slut och på många ställen har 
julefriden börjat lägga sig på förbandet, efter ett mycket 
bra och händelserikt år. Regementet har under året tagit 
stora steg framåt mot ökad förmåga även om vi samtidigt 
har en bit kvar till den förmåga vi ska ha på sikt.

I början på året hade ännu pandemin Gotland i sitt 
grepp, men då alla vid regementet nu har god färdighet 
att genomföra verksamhet i pandemitider har mycket av 
pla ne rad verksamhet kunnat genomföras. Under våren 
ge nom förde 181:a pansarbataljonen sin förbandsträning på 
mycket framgångsrikt sätt vilket särskilt visade sig genom 
goda insatser vid övning Syfront i Skåne där resultaten var 
över förväntan. Sydfront var också slutövning för det nya 
P 18:s första långa värnpliktsomgång och de värnpliktiga 
visade att P 18 är bra på soldatutbildning.

Hösten inleddes med en beredskapsanpassning med 
anledning av det osäkra läget i vår omvärld. Denna be red-
skaps anpassning påverkade också P 18 där i stort sett 
hela förbandet på något sätt var inblandat. I samband med 
beredskapsanpassningen tog P 18 ett stort steg framåt då 
vi genomförde en stridsvagnsskjutning med egen per so-
nal. Vi visade att vi klarar de uppgifter för vilket P 18 
återupprättades, att vara en tydlig tröskelförmåga på 
Gotland. 

När beredskapsanpassningen klingat av genomförde 
32:a hemvärnsbataljonen sin KFÖ tillsammans med ameri-
kanska specialförband. Det var i samband med denna 
övning som ett amerikanskt raketartilleriförband lan dades 
in på Brorakan. En mycket nyttig övning för hem värns-
bataljonen som fått många viktiga erfarenheter inför 
framtiden.

I skrivande stund har Ledningsövning 21 avslutats där 
P 18 regementsstab övat för att öka sin förmåga att leda 
förbanden på Gotland.

Utöver allt detta har också arbetet med vår total för svars-
sats ning tillsammans med länsstyrelsen avslu tats. Detta 
arbete har påtagligt bidragit till att öka total för svarets 
förmåga på Gotland och därmed också till För svars-
maktens förmåga. Jag vill särskilt peka på vilken viktig 
roll medlemmarna i kamratföreningarna har för att bidra 
till en ökad folkförankring för totalförsvaret på Gotland.

Samtidigt med denna omfattande övningsverksamhet 
har bland annat ytterligare en värnpliktsomgång påbörjat 

sin utbildning, en mängd nya byggnader tagits i bruk och 
en ny markverkstad invigts vilken tydligt bidrar till att vi 
kan hålla vår materiel i skick, med mera. Vi har genomfört 
ett år med mycket och bra verksamhet som ökat vår 
förmåga.

Även om det nu verkar som Covid-19 ökar igen i det 
gotländska samhället ser jag med tillförsikt fram mot 
2022. Värnpliktsutbildningen kommer att fort sätta att 
utvecklas då grundutbildning på stridsvagn kom mer 
igång från sommaren i samarbete med P 7. Vi ska delta 
i arméns övningsserie i södra Sverige och vara en del i 
en internationell övning på Gotland innan sommaren. 
Till detta kommer hemvärnets övnings serie och en 
ledningsövning för regementsstaben. Infra struk turut-
veck lingen fortsätter där vi i början på 2023 lämnar skjut-
banorna på Visborg slätt och får en ny skjutbana på Tofta. 

Utvecklingen går vidare för regementet och vi har nu 
lagt ut målsättningar och planer för vår utveckling fram 
mot 2030. Försvarsförmågan kommer att fortsätta att 
utvecklas de kommande åren. 

Med dessa ord önskar jag er alla en
God Jul och Ett Gott Nytt År

ÖVERSTE MATTIAS ARDIN
CHEF, GOTLANDS REGEMENTE

Regementskamrater 
och vänner i Gotlands 
kamratföreningar
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Got lands Regemente

Det nya Gotlands regemente har nu inlett åter upp bygg na-
den av stridsvagnsförmågan efter ett två decennier långt 
uppehåll. Nästa års värnpliktsutbildning är inriktad mot 
strids vagn och 2025 ska stridsvagnskompaniet Lärbro vara 
fullt bemannat.

– Stridsvagnarna är en oerhörd förstärkning av för må-
gan som vi har på förbandet. Vi har nu fått på plats den 
egna förmågan att utbilda nästa generation, med början 
nästa sommar, säger Ulf Hamberg som är chef för 181:a 
pansarbataljonen.

Under en övning vecka 37–38 var det nypremiär för 
stridsvagnarna som en del av bataljonen och den 20 
september sköt Gotlands regemente skarpt med stridsvagn 
för första gången sedan maj 2000. Vagnarna bemannades 
delvis med tidvis tjänstgörande soldater (GSS/T), som 
utbildats i Skövde med krigsplacering på Gotland. En av 
dem var stridsvagnsföraren Aron Svensson, som nu fått två 
veckors repetition av sina gamla kunskaper och som trivs i 
den 62 ton tunga vagnen.

– Det är en härlig känsla att ta sig fram i terrängen, och 
skönt att få vara här på Gotland.

Till vardags är Aron fabriksarbetare, boende i Skövde. 
Trots tillgång på stridsvagnsförband på hemorten var det 
på Gotland han sökte anställning efter utbildningen.

– Jag tyckte det kändes spännande på grund av det 
framskjutna läget. Man vill ju vara där det händer.

När Aron Svensson och hans kollegor utbildades var 
det till det förrådsställda stridsvagnskompaniet, som 
vid den tiden utgjorde arméns hela närvaro på Gotland. 
Sedan dess har förutsättningarna förändrats på flera 
sätt. Nu ingår kompaniet i ett förband med kontinuerligt 
tjänst gö rande personal (GSS/K) och hög tillgänglighet. 
En annan avgörande förändring gäller den framtida 
personalförsörjningen där alltfler befattningar kommer 
att bemannas med ytterligare en förkortning – P som i 
plikt.

– Värnplikten har återkommit och nu har det blivit dags 
att omsätta personalen i stridsvagnskompaniet, säger Ulf 
Hamberg.

Med en värnpliktsutbildning på stridsvagn vaknar 
Lärbro kompani ur sin törnrosasömn. Om hela eller delar 
av kompaniet ska bemannas med GSS/K är i skrivande 
stund inte beslutat, men oavsett vilket så kommer Gotlands 
regemente från och med nu ha en helt annan tillgänglighet 
till sina stridsvagnar.

TEXT: TOMAS ÄNGSHAMMAR
FOTO: FÖRSVARSMAKTEN/FLOCKEN PRODUKTION AB

Stridsvagnarna tillbaka på P 18

”Ett pansarregemente ska ha sina stridsvagnar”. 
Det var en nöjd Ulf Hamberg, chef för 181:a 
pan sarbataljonen, som i mitten av september 
summerade P 18:s första övning med strids-
vagnar på 21 år.

Bataljonsövningen blev en del av en bered skaps an pass ning då förbandet patrullerade på olika platser runt om på Gotland 
före det avslutande anfallet in mot Tofta skjutfält. I anfallet deltog två Stridsvagn 122 tillsammans med flera varianter av 
Stridsfordon 90.
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Got lands Regemente

Under näst sista helgen i augusti tillfördes Gotland förband 
från armén och marinen. Samtidigt kallades delar av P 18:s 
personal in för tjänstgöring. Tillsammans har förbanden 
ökat närvaron runt om på ön. 

Marinen och Flygvapnet förstärkte samtidig över-
vak ningen av hav och luftrum i utmed västkusten och i 
Öre sunds regionen.

Anledningen till anpassningen var främst rysk aktivitet i 
närområdet inför den stora ryska övningen Zapad-21. Även 
Nato genomför övningar i samma område.

– Försvarsmakten är alltid redo att anpassa verk sam-
he ten efter händelse ut veck lingen i närområdet. Bland 
annat markerar vi Sveriges terri toriella in tegri tet ge nom 

att stärka när varon på Got -
land, sade ställ före trä  dan-
de insats chef Jonas Wik- 
man som besökte Gotland i 
inledningen av insatsen.

Under insatsen patrul-
le rade bland annat jägar-
för band från Amf 1 runt 
Gotlands kuster. Även delar 
av 32:a hem värns batal jonen 
tjänstgjorde och bidrog till 
den ökade syn lig heten. 

Då 181:a pansar batal jo-

nen i september drog i gång sin sedan tidigare planerade 
bataljonsövning (se motsående sida) blev den i praktiken 
en fortsättning av den anpassade beredskapen. 

Hösten 2020 blev motsvarande anpassning en stor nyhet 
och uppfattades som dramatisk. Men att den militära 
verksamheten på Gotland ökar under sensommar/tidig höst 
för att vara anpassad efter andra nationers verksamheter 
kommer sannolikt att bli en del av normalbilden.

– Det är mycket som händer i omvärlden just nu och vi 
är ett aktivt försvar som kontinuerligt anpassar oss och 
vår beredskap i förhållande till omvärlden, sade Jonas 
Wikman.

TEXT: TOMAS ÄNGSHAMMAR
FOTO: FÖRSVARSMAKTEN/AXEL ÖBERG

Som ett svar på ökad militär aktivitet i sydöstra 
Östersjön i slutet av augusti anpassade För svars-
makten beredskapen och tillförde förband till 
Gotland.

Aron Svensson
32:a hemvärnsbataljonen patrullerade bland annat i 
Burgsvik.

Försvarsmakten anpassade 
beredskapen
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Got lands Regemente

På grund av det försämrade omvärldsläget är Got land 
särskilt utpekat av regeringen att stärka total för sva ret, 
vilket bland annat sker inom ramen för Ut veck lings sats-
ningen. Totalförsvaret omfattar det civila och militära 
för svaret tillsammans, och gäller all verksamhet som 
behövs för att förbereda Sverige för höjd beredskap och 
ytterst krig. 

Regeringsuppdraget att utveckla Gotlands totalförsvar 
mynnar ut i en slutrapport som kommer att lämnas in 
under 2022. Själva arbetet med att utveckla förmågan 

fortsätter däremot i den ordinarie verksamheten. Under 
2021 kunde också uppskjutna moment i Total för svars-
övning (TFÖ) 2020 äntligen genomföras.

– Genom att förbereda oss och öva för att möta olika 
typer av kriser eller höjd beredskap skapar vi tillsammans 
ett robustare samhälle för såväl fred som kris eller krig. Vi 
har alla en uppgift om Sverige hotas, säger landshövding 
Anders Flanking.

Höjd beredskap råder
Två övningsmoment genomfördes under november. Först 
ut var en regional övning där Gotland övade till sam mans 
med olika aktörer från mellersta militärregionen. I en 
fiktiv situation där höjd beredskap råder och Sverige är 
under väpnat angrepp övade regionala och lokala aktörer 
roller och ansvar samt användning av regelverk och 
arbetsformer för samverkan.

Efter ett larm om beväpnade män i gummibåt ryckte polisen ut med gränsövervakningsstyrkan och på en udde söder om Slite 
utbröt sedan en häftig eldstrid.

Totalförsvarsatsning närmar  sig delmål

Parallellt med återuppbyggnaden av Sveriges 
militära beredskap pågår en uppbyggnad av det 
civila försvaret, som är det andra benet i total-
försvaret. I höstas genomfördes flera öv nings-
moment som skjutits upp på grund av covid.
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Got lands Regemente

Samverkan var också i fokus någon vecka senare när 
länsstyrelsen, polisen och P 18 övade lokalt på Gotland. 
I övningsscenariot är säkerhetsläget så allvarligt att det 
krävs personskydd när myndighetscheferna träffas på läns-
styrelsen i Visby. Regementschef Mattias Ardin anlände i 
strids fordon och såväl soldater som poliser med för stärk-
nings vapen och skyddsvästar bevakade byggnaden.

I övningen deltar Länsstyrelsen i Gotlands län, För -
svars  makten och Polisen med stöd av flera andra orga-
nisa tioner, som Region Gotland, Kustbevakningen, Trafik -
verket och de frivilliga försvarsorganisationerna. Sam  spe-
let mellan myndigheterna förändras i grunden vid skärpt 
beredskap.

Övrningsmoment i en gråzon
– I fredstid kan Försvarsmakten stödja civilsamhället, 
exempelvis i kriser eller sökandet efter försvunna personer. 
Vid en beredskapshöjning blir det tvärtom och då är det 
länsstyrelsen som samordnar civilsamhällets stöd till 
För svars makten, säger Mattias Ardin, chef för Gotlands 
rege  mente.

Den pågående övningen är till största delen en stabs-
övning där ledningsfunktionerna i de berörda myn  dig -
heterna och organisationerna exempelvis tränar för mågan 
att hantera de speciallagar som träder i kraft vid höjd 
beredskap. Men Polisen och Kustbevakningen genom förde 
också verklighetstrogna övningsmoment i en gråzon där 
sabotörer infiltrerade en grupp flyktingar. När mystiska 
män i gummibåt konfronterade polisens gräns över vak-
ningsstyrka söder om Slite utbröt en häftig eldstrid som 
visade hur flytande gränsen mellan polisiära och mili tära 
insatser kan bli vid ett försämrat säkerhetsläge. 

TEXT OCH FOTO: TOMAS ÄNGSHAMMAR

Efter en sommar och höst då vi börjat känna att Covid 19 
var en plåga vi lämnat bakom oss så tog smittspridningen 
fart igen under november, och med den kom vissa restrik-
tioner tillbaka. Exempelvis tvingades regementet att för 
and ra året i följd ställa in julfirandet i domkyrkan. 

Någon som engagerat sig starkt för ett ansvarsfullt 
be teende är förbandets maskot Harald VI. KFT fick en 
prat stund med Harald hemma i Fardhem.

Harald, vad är ditt viktigaste budskap till P 18:s 
med ar betare och vänner?

– Det är ingen raketforskning och även en fårskalle 
som jag har kunnat det här ett bra tag: håll flocken gles, 
var försiktig med i vilken riktning du bräker och använd 
klövsprit. Och känner du dig dålig ska du be att få flytta 
till en egen hage. 

Varifrån hämtar du din expertis?
– Med en matte som är syster till smittskyddsläkaren har 

man ju god insyn, så att säga. Sedan har jag ju inte min ull 
mellan öronen.

Vad tror du, är vi helt kvitt Covid om ett år?
– Jag vågar inte säga vare sig bu eller bä, men vi får 

korsa klövarna och hoppas på det bästa. Man skulle ju 
önska att det gick att stånga ner skiten men tyvärr är det 
tråkigare åtgärder som visat sig effektivast. 

Är du själv vaccinerad?
– Men hallå! Tror du matte berättar för mig vad vete-

rinä ren sätter för sprutor? Jag litar på att hon stämt av med 
syrran vad som är bäst.

Tack för pratstunden och tipsen!
– Man bockar och bugar!

TEXT OCH FOTO: TOMAS ÄNGSHAMMAR

Polisområdeschef Fredrik Persson, landshövding Anders 
Flanking och regementschef Mattias Ardin genomförde 
både spelade och skarpa pressträffar tillsammans under 
övningen.

Totalförsvarsatsning närmar  sig delmål Covidplågan 
fortsätter
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Got lands Regemente

Med 3 500 deltagare från 13 förband och skolor var 
Syd front Försvarsmaktens största övning under 2021. 
Öv ningen engagerade stora delar av P 18, både på hemma-
plan och i Sydsverige.

I slutet av april rullade huvuddelen av 181:a pansar batal-
jonen mot Skövde för de inledande momenten i Sydfront. 
Under en vecka övade förbandet tillsammans med P 4, med 
in rikt ning på att strida i bataljons ram. 

Utöver anställda soldater och civilanställda deltog även 
förbandets kadetter, som fick känna på att gå in i ledande 
befattningar i stridssituationer. En av dem var Theodor 
Kanth, då i slutet av sin fjärde termin på offi cers pro-
grammet. Under övningen fungerade han som stridsledare 
och när KFT träffade honom under en paus hade han 
precis upplevt en intensiv avsutten närstrid i snårskogen.

– Jag tycker utbildningen har rustat oss väl för 
uppgifterna. Den stora utmaningen är att våga lita på sina 
kunskaper i stridens hetta.

För nya P 18:s första värnpliktskull var Sydfront slut-
öv ning och värnpliktspluton BQ hamnade flera gånger i 
hetluften. De nyutbildade soldaterna skötte sig utmärkt 
och gav därmed indirekt ett mycket gott betyg åt befäl och 
instruktörer på utbildningsplutonen. 

Ett de övergripande övningsmålen var att för första 
gången sätta samman de olika förmågor som tillsammans 
utgör den 2:a brigaden, med gotländske Stefan Pettersson 
(tidigare chef för 181:a pansarbataljonen) som chef.

– Den tillväxt som nu är beslutad om innebär att det 
kommer bli fler krigsförband i brigaden. Övningar som 
Sydfront där alla dessa förband kan samövas är viktiga 
delar för att förmågan ska stärkas. Det är då vi blir starka 
tillsammans, sade överste Pettersson.

Från Skövde rullade brigaden mot Skillingaryd där 
resterande delar av 181:a anslöt. Under några vädermässigt 
riktigt eländiga dagar – 4 plusgrader och regn med inslag 
av blötsnö – agerade P 18 motståndarsida när brigaden 
framryckte mot Skåne, inklusive en uppmärksammad 
passage över Lagan med hjälp av ingenjörbataljonens 
däcksbropluton. 

Regementet stred på Sydfronten

Under slutstriden på Revingehed var uppgiften att fördröja eller stoppa brigadens framryckning.

Theodor Kanth.
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En stor övning med många deltagande delar som rör sig 
över stora avstånd sätter många andra viktiga förmågor på 
prov än ren eldkraft. Ledning och samband måste fungera, 
och logistiken spelar en avgörande roll. P 18:s logistikenhet 
löste många uppgifter under övningen, men den kanske 
mest uppskattade av soldaterna var tvättbytet i fält. Efter 
att soldaterna bussats från förläggningsplatsen till en kurs-
gård för en varm dusch (extra uppskattat efter att vissa 
till bringat förra natten under en gran i ös regn och nära 
0-gradig kyla) rullade bussarna vidare mot en lager bygg-
nad på flygbasen i Hagshult, där för sörj nings av del ningens 
per so nal väntade med torra och rena kläder.

– Det höjer stridsvärdet enormt att få duscha och byta 
till rena kläder. Men vi har haft det väldigt bra så det hade 
nog varit på topp ändå, säger soldaten Alva Knuts son.

– Det är faktiskt första gången som vi åker till fastlandet 
för att genomföra stöd till vårt förband, sade den ansvariga 
chefen Anete Seina. 

Sydfronts slutstrid stod på Revingehed i början av maj, 
och återigen hade P 18 uppgiften att vara motståndare 
till huvudstyrkan. Under två intensiva dagar bedrev 
B-styrkans tre kompanier fördröjningsstrid och löste upp -
gif ten att hejda brigadens anfallskraft.

Skyttesoldaten Mauricio Corte tillbringade några tim -

mar i en skogsdunge med spaning ut över öppna fält vari -
från anfallet väntades. Sedan gick det snabbt.

– Man får ju en jävla adrenalinkick. Först sitter man still 
i timmar och fryser lite, sedan får man plötsligt höra att en 
hel bataljon anfaller. Då är det bara att spetsa till och göra 
sitt bästa.

Totalt var det omkring 200 soldater (anställda och värn-
pliktiga), officerare och civilanställda som deltog i Syd front 
på fastlandet.

Tvättbyte i fält blev en logistikövning med högst på tag
lig nytta för förbandet och uppskattades av strids
fordonsskytten Alva Knutsson (i bakgrunden med fläta).

Alla generaler vill till Gotland

NCAST (Nordic Chief of Army Staff) är ett årligt 
återkommande möte mellan armécheferna i Sverige, 
Norge,
Finland och Danmark. I år valde arméchef Karl Engel-
brekt son att bjuda sina kolleger till Gotland och det 
nygamla regementet P 18. 

Också när Sveriges överbefälhavare Micael Bydén 

fick besök av sin franske motsvarighet general Thierry 
Burkhard stod en dagstur till Gotland och P 18 på 
pro gram met.

Coolast transport av alla gäster hade den fyrstjärnige 
amerikanske generalen Christopher G Cavoli, som är 
USA:s arméchef i Europa och Afrika. General Cavoli 
gjorde ett blixtbesök på Gotland i juli och i tjänsten 
disponerar han förstås eget affärsjet. 

TEXT OCH FOTO: TOMAS ÄNGSHAMMAR

Gotlands strategiska läge i kombination med 
ett nyupprättat regemente lockar många pro-
mi nenta gäster till P 18. Så även 2021 sedan 
covidrestriktionerna, åtminstone tillfälligt, lättat. 

Frankrikes och Sveriges ÖB, Thierry Burkhard och Micael 
Bydén, sken i kapp med solen. I bakgrunden regementschef 
Mattias Ardin.

TEXT OCH FOTO: TOMAS ÄNGSHAMMAR

General Christopher G Cavoli har Afrika och Europa 
som arbetsfält och då underlättar det att disponera ett 
eget jetplan. Arméchef Karl Engelbrektson var värd för 
generalens Sverigebesök.
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I slutet på oktober tog jag över rodret som stabschef P 18 
från Hans Håkansson, som nu är ”Stabschef Emeritus”. 
Vid en ceremoni, där stabsmedlemmar, enhets chefer och 
andra deltog, tackade vi av Hans för hans utmärkta arbete 
med återupprättandet av regementet. Överstelöjtnant 
Håkansson tilldelades då Gotlands regementes för tjänst-
me dalj i guld av chefen P 18. 

Jag kommer närmast från länsstyrelsen där jag varit chef 
för enheten för samhälle och kulturmiljö. Mot slutet av 
mina 3,5 år på länsstyrelsen var jag även t.f. länsråd efter 
att Peter Molin gick i pension. Innan min tid i det civila har 
jag hunnit med att doktorera på Försvarshögskolan på en 
avhandling gällande hur militärt våld har byråkratiserats 
på den operativa ledningsnivån, samt jobbat på Hög kvar-
teret, Försvarsmaktens tekniska skola i Halmstad (FMTS), 
Artilleriregementet i Kristinehamn samt förstås på ’gamla’ 

I takt med att många nyutexaminerade elever återvänder 
till P 18, samtidigt som pensionsavgångarna avlöser 
varandra, så är regementet inne i en föryngringsfas. 

Det stora antalet återvändare som gjorde det möjligt att 
så snabbt få nygamla P 18 på fötter igen bidrog till att det 
unga regementet hade en hög medelålder. Samtidigt tar det 
några år att få igång alla delar av utbildningssnurran, men 
när hela 13 nya specialistofficerare från P 18 tar exa men 
till jul 2021 är det ett tydligt tecken på att per so nal för-
sörjningsprocessen fått upp farten.

– Ett av orosmolnen vid återupprättande av P18 var om 
förbandet skulle kunna rekrytera det antal yrkesofficerare 
som organisationen krävde. I dag kan vi konstatera att 
detta inte har varit något större problem. Intresset för 
att arbeta som yrkesofficer på Gotland och vid P 18 har 
varit stort, säger regementsförvaltare Anders Wireskog – 
själv en av dem som inom kort lämnar in uniformen för 
en ny tillvaro som pensionär. Läs även Wireskogs egen 
betraktelse på sidan XX.

Tidigare under 2021 har P 18 fått tillbaka en ny major, 
en ny kapten, två fänrikar och flera nya specialistofficerare 
från skolor. Vi har också drygt 40 elever på För svars mak-
tens skolor.

– Det är både glädjande och jätteviktigt för P 18:s 
fortsatta utveckling att vi fortsätter att få hem ny exa mi-
ne rade elever från olika skolor. Ett stort grattis till våra 
befordrade officerare och nyblivna specialistofficerare, 
sade regementschef Mattias Ardin i samband med examen 
i somras.

Bland annat välkomnade han nyblivne majoren Niklas 
Asklander hem efter examen från högre offi cers pro gram-

met. Asklander är nu planofficer på J 5 i regementsstaben. 
Asklander får sägas representera bristkategorin i per so-
na len: officerare mitt i karriären, med många år kvar 
till pension men också i erfarenhetsbanken. Inflödet av 
nyutexaminerade innebär att det är ett övergående be kym-
mer men under några år kommer behovet av handledning 
och kompetensutveckling ta mycket kraft.

Även nye kaptenen Tomas Hardingz har börjat sin 
tjänstgöring på Utbildningsgrupp Gotland, medan nya 
fänrikarna Philip Larsson och Andreas Vourma tjänstgör i 
Roma respektive Havdhem kompani.

TEXT OCH FOTO: TOMAS ÄNGSHAMMAR

Föryngringen fortsätter

Byte stabschef P18

Anders Malm (t v) tar över som stabschef efter Hans Håkansson.

Regementschef Mattias Ardin välkomnar nyblivne majoren 
Niklas Asklander.
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Ja, du läste rätt. 2008. Det var det år då NBO formellt ersattes 
av ett tvåbefälssystem med akademiskt utbildade officerare 
och specialistofficerare med en kortare och mer praktiskt 
inriktad utbildning. Senare har gruppbefäl tillkommit.

Så vad innebär då ÖB:s beslut i år, och varför har det 
dröjt 13 år efter att NBO formellt avskaffades?

Syftet med trebefälssystemet är att officeren med sin 
akademiska utbildning inom till exempel krigsvetenskap 
och ledarskap ytterst är satt till att vara chef, fatta 
bes lut om storskalig legitim våldsutövning och att leda 
krigsförband i stridssituationer. Specialistofficerens främs-
ta uppgift är att med kompetens och erfarenhet vara en 
auktoritet inom sitt eget kompetensområde och därigenom 
ha god förmåga att verka som instruktör och handledare 
inom sitt område. 

Sedan 2008 har alla officerare och specialistofficerare 
utbildats enligt det nya systemet. Försvarsmaktens huvud-
värk har handlat om hur man ska hantera de officerare som 
utbildats före 2008. Huvuddelen av NBO-officerarna har 
fått en teoretisk utbildning som idag i med vissa undantag 
kan jämställas med dagens specialistofficersutbildning 
samtidigt som kravet på befattningarna i dagens grund- och 
krigsorganisation bygger på nuvarande utbildningssystem. 

Innebörden av ÖB:s beslut är att dagens NBO-officerare 
(fänrik, löjtnant, kapten, major) kommer att omfattas av ett 
byte av personalkategori från officer till specialistofficer. 

Således blir kaptener fanjunkare, löjtnanter blir över-
ser geant/fanjunkare och fänrik blir sergeant. Om 
NBO-kaptenen har vilja, prognos och kvalifikationer för 
att genomföra den nya ”majorsutbildningen” vid För svars-
hög skolan så får det ske efter uppfyllnad av särskilda krav. 
NBO-majorer anses ha sådan teoretisk utbildning från den 
gamla ”majorsutbildningen” att de får kvarstå som majorer 
eller välja att byta till förvaltare. I ÖB beslut ingår ett 
antal undantag bl. a. undantas den NBO-officer som går i 
pen sion i närtid. 

P18:s yrkesofficerskader består idag både av ett antal 
NBO-officerare samt yrkesofficerare och spe cialist offi ce-
rare sprungna ur det nya trebefälssystemet. Hos oss, liksom 
på andra förband runt om i landet, har beslutet väckt en hel 
del känslor bland de berörda. Det är förståeligt och något 
man måste ha respekt för. Samtidigt: när NBO slutligen 
går i graven 2026 är det efter en 18-årig övergångsperiod. 
Ingen kan hävda att man inte haft tid på sig att komplettera 
sin utbildning för att stämma överens med de nya kraven. 
Det handlar också om en viktig mental omkalibrering – 
specialistofficerare är inte en andra klassens officerare utan 
en annan gren. Lika viktig
och ofta med nyckel roller 
framför allt i pro duk tions-
spåret, som ju är freds orga-
nisa tionens vardag.

ANDERS WIRESKOG 
REGEMENTSFÖRVALTARE

Regementsförvaltaren om 
trebefälssystemets införande
Den 7 maj 2021 beslutade överbefälhavare Micael 
Bydén att slutligt införa trebefälssystemet inom 
Försvarsmakten, vilket ska vara klart senast 1 
januari 2026. Det innebär att enbefälssystemet, 
kallat NBO (Ny Befälsordning), blev en historisk 
parentes mellan 1983 och 2008.

P 18 där jag ryckte in som gruppchef på en CP-pluton 
(Robot 56 och PBV 302) 1993. 

När jag nu är åter i grönt är det mycket som hänt inom 
Försvarsmakten under den tid jag varit i det civila. Bland 
annat har jag i många år varit långt från soldaternas 
vardag och behöver lära mig mer om vilka problem och 
glädjeämnen som den innefattar. På det sättet är det alldeles 
utmärkt att börja jobba på P 18 – vi har både GSS/K och 
värnpliktiga på förbandet och en tydlig in rikt ning att 
fortsätta anställa soldater även när andra förband byggs 
främst på värnplikt framöver. 

Sedan är det då själva regementsstaben. Staben ska 
klara att hantera ärenden inom spåret regional territoriell 
ledning (militärregionsuppgifter), utbildningsproduktion 
inom både Hemvärnet samt inom Armén, och dessutom 
tillika utveckla grundoperationsplaneringen för försvaret 

av Gotland (och inte att förglömma – att hantera många 
av garnisonsuppgifterna). Detta gör man i många stycken 
på flera olika staber i andra delar av landet. Våra tre högre 
chefer (arméchefen, insatschefen samt rikshemvärnschefen) 
kommer troligen inte tilldela oss färre uppgifter utan 
det gäller att skapa förutsättningar för att ta del av den 
stabskraft som finns hos varje enskild individ på förbandet.

Avslutningsvis vill jag säga att trots att det finns 
problem att reda i och att personalen på förbandet går tungt 
så är det en fin känsla att komma till jobbet varje dag. Här 
finns en jävlar-anamma-känsla och en nybyggaranda som 
går genom väggarna (den smittar, på det positiva sättet). 
Så det är med tillförsikt och nyfikenhet jag ser på tiden 
framöver för regementsstaben och regementet som helhet.

ANDERS MALM
 STABSCHEF P 18
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Stridsfordonsskytten Alice Samuelsson 
var bland den första kullen som 
muckade vid nya P 18 och är i dag 
anställd. De närmaste åren ska 
grundutbildningen växa från 40 till 
mellan 100 och 200 värnpliktiga per år.

I nordöstra hörnet av Tofta skjutfält, där det för bara 
några år sedan var skog och ängsmark, ligger nu Sveriges 
modernaste regementsområde.

– Det här är det enda regementet i Sverige som är byggt 
för ett pansarförbandredan från början, säger rege ments-
chef Mattias Ardin.

Att infrastrukturen (etapp 1, se separat artikel om 
fortsatt utbyggnad) är på plats och lokalerna tagna i bruk 
är det mest synliga tecknet på att P 18 är etablerat enligt 
tidigare beslut. 

Även verksamheten på området rullar nu för fullt, 
med full bemanning inom nuvarande ram vilket innebär 
omkring 350 anställda vid regementet och ytterligare några 
tiotal Försvarsmaktsanställda på sidoförbanden.

– Vi har kommit en lång väg sedan början på 2018 men 
vägen är ännu lång mot den stridsgrupp som för svars-
beslutet anger. Regementet är ännu litet, men bottenplattan 
är gjuten för en fortsatt nödvändig expan sion, där många 
tillkommande delar kommer att vara värn plikts förband 
som utbildas på andra orter och förrådställs på Gotland, 
säger Mattias Ardin.

Att omsätta inriktningen i riksdagens försvarsbeslut 
i konkreta beslut inom Försvarsmakten är en pågående 
process som inom Armén kallas Arméorganisation 25. Vad 
man kan säga med säkerhet är att P 18 kommer att växa, 

både till antalet anställda, antalet värnpliktiga som utbildas 
och till bredden av förmågor. 

Namnet till trots har Arméorganisation 25 siktet inställt 
bortom 2030. Då ska krigsorganisationen på Gotland bestå 
av en stridsgrupp (ej att förväxla med 18:e strids grup-
pen, som var den ursprungliga benämningen på det som 
i dag är 181:a pansarbataljonen). Fullt utbyggd ska Strids-
grupp Gotland bestå av en reducerad pansarbataljon, en 
lokalförsvarskyttebataljon (läs: infanteri), samt luft värns-
kom pani, artillerikompani, ingenjörskompani, lednings- 
och sambandskompani, militärpolis med mera. 

32:a hemvärnsbataljonen har förstås en fortsatt viktig 
roll, inte minst med tanke på att många av de till kom-
mande förmågorna kommer att vara värn plikts för band 
som utbildas på andra orter och förrådställs på Gotland. 
Vid hastigt uppkomna lägen är det de anställda soldaterna i 
främst 181:a pbat, och hemvärnet som snabbt sättas in.

Analysen på P 18 säger att antalet kontinuerligt anställda 
soldater (GSS/K) behöver vara minst 249 för att alla 
nyckel funk tioner ska kunna upprätthållas med tillräcklig 
bered skapsnivå.

– Med minst 249 GSS/K har vi tillräckligt många 
omedelbart gripbara funktioner för att kunna leverera en 
trovärdig tröskeleffekt över tid. Det möjliggör ytterligare 
förmågetillväxt och övningsbarhet. Det innebär också att 
vi stadigvarande har stridsvagn, luftvärn och granatkastare 
i kompletta plutonsstrukturer, säger Mattias Ardin.

Den exakta sammansättningen är således inte beslutad 
slutgiltigt, men planen är att Stridsgrupp Gotland ska 
sam övas i sin helhet under en krigsförbandsövning 2030.

TEXT OCH FOTO: TOMAS ÄNGSHAMMAR

Regementet är fullt etablerat
– så här ser fortsättningen ut

Återupprättandet av Gotlands regemente är nu i 
stort sett genomfört i de delar som beslutades 
2015 och 2017, men försvarsbeslutet för 2021-
2025 innebär fortsatt tillväxt under åtskilliga år.
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Det regementsområde som påbörjades efter det första 
spadtaget 16 mars 2018 blev i allt väsentligt klart under 
2021. Till sommaren flyttade 181:a pansarbataljonen in i 
sin nya huvudbyggnad Tjelvar, den stora och topp mo der na 
idrottshallen togs i bruk i höstas. Även strids fordons garaget 
och Sveriges modernaste mark verk stad invigdes i höstas. Det 
rör sig om ungefär 30 000 kvadratmeter varm- och kallyta 
under tak och 130 000 kvm hårdgjorda ytor.

När etapp 1 planerades hade fortfarande inget 
beslut fattats om att återupprätta Gotlands re ge-
men te. Inte heller hade värnplikten återaktiverats. 
Det innebär att redan i dag saknas viktiga funk-
tioner, förutom den tillväxt som planeras i det nya 
försvarsbeslutet. Etapp 2 kommer att bli ungefär 
lika omfattande och bestå av kasern, matsal, 
grovspolhall, serviceförråd, undervisningslokaler 
med mera.   TEXT OCH FOTO: TOMAS ÄNGSHAMMAR

Det var närmare 30 grader när den första officiella Pan sar milen avgjordes i samband 
med sommarsamlingen den 22 juni. Tävlingen var garnisonsmästerskap i löpning 
och sam tidigt del av en nationell hemmabanetävling med 25 del tagande förband.

– En stor eloge till alla som trotsade värmen och sprang eller gick. Med 109 löpare 
var P 18 det förband som hade flest deltagare i förhållande till storlek och det är jät-
tekul, säger tävlingsledaren Tomas Ängshammar, som själv var först i mål.

– Som tävlingsledare kände jag ett ansvar att springa före och visa vägen, säger 
han leende.

Segertiden 36:31 räckte även till att ta hem totalsegern i M50-klassen nationellt. 
Bland kvinnorna var Rebecca Berlin först i mål på milen efter 57:00.

Med start och mål mellan två stridsfordon på garageplan följde banan i stort sett 
patrullvägen på insidan av staketet. 5-kilometersbanan sprangs ett eller två varv. 
5-km-klassen vanns av Sam Andreasen (20:10) resp Sara Walleräng (23:15).

Pansarmilen kommer att bli en ny tradition vid Visby garnison.
TEXT: TOMAS ÄNGSHAMMAR. FOTO: PETRA GÖRANSDOTTER

Het pansarmilspremiär

Infrastrukturen på plats men 
mycket återstår

Sveriges och Frankrikes 
överbefälhavare tas emot på 
regementets nya garageplan, 
med de stora stolpladorna och 
stridsfordonsgaraget i bakgrunden. 
Den mindre bilden är tagen i samma 
vinkel i samband med första 
spadtaget i mars 2018.

Orienteringstävlingen BAMM (Björkliden Arctic Mountain 
Marathon) är så långt från gotländska förhållanden man kan 
komma i Sverige. När täv lingen avgjordes under två dagar i 
augusti fanns tre deltagare från P 18. 

I 50 km-klassen deltog Fredrik Gertsson och Jessica 
Råbe från 181:a pansarbataljonen.

– Vädret med oss, så tävlingen var en fantastisk na tur-
upplevelse. Det här är en mycket speciell och många
gånger brutal tävling, men framför allt en häftig upp  level-
se, sade Fredrik Gertsson. 

Lag Gertsson/Råbe tog sig runt under maxtiden och 
genomförde ett godkänt lopp.

Tävlingen genomförs i lag med två deltagare per lag på 
distanserna 30, 50 eller 70 km med 2000-5500 höjdmeter 
beroende på klass.

I klassen 10 km, som till skillnad från de längre 
distanserna genomförs enskilt, kom Oscar Andersson 
(också han 181:a pbat) på tredje plats.

TEXT: TOMAS ÄNGSHAMMAR

Gotländskt deltagande i fjällopp
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Så var ännu ett framgångsrikt och utvecklande år till ända 
vid regementet och dess pansarbataljon. 

Steg för steg tas framåt mot bättre rutiner, klokare plan-
verk, mer ändamålsenlig organisation, materiel och träning 
i respektive krigsbefattning. Sammantaget ökas förmågan 
och krigsförbandet löser uppgiften effektivare och med 
träff i målet.

Höjdpunkterna från det gångna året utgörs i mitt tycke 
av några axplock nedan:

Genomförandet av Brigstri -21 där regementet gick man 
ur huse för att möjliggöra bataljonens deltagande från inne-
havd gruppering Gotland. Många experter och mycket 
teknik samt en väldig massa oleatritande utgjorde grunden 
för ett fantastiskt resultat där brigadchefen lät meddela 
att ”VJ räddade brigaden”! Så från låg grad av förmåga 
med hänsyn till ny personal på nya befattningar skedde en 
fantastisk utveckling under övningen. Många erfarenheter 
kunde sen tas tillvara för fortsatt utveckling. 

Övningsserien med den avslutande Sydfront -21 blev 
även den succé i många perspektiv. Ur regementets pers-
pektiv med många medarbetare på plats där funktioner 
följdes upp och systematik med deltagande i större 
övningar byggdes upp och utvecklades. Särskilt ska 
näm nas LogE med ett mycket uppskattat tvättbyte i fält! 
Vidare samarbetet med regementsstaben P 18, UGG 
och 32 Hvbat där individer särskilt avdelades som stöd i 

stabstjänst och funktionerna Und, Sb/Led, Log. Utmärkt! 
Tyvärr innebar Corona att tidvis tjänstgörande personal 
inte kunde delta i den mängd som behövdes men detta 
inne bar att ordinarie personal fick möjlighet att öva mer 
och bli ännu bättre och bredare i sina färdigheter. 

Resultatet – bataljonen fördröjde brigad med stöd 
av FARB i Småland, (1000 stridsvagnsminor innebär 
en del svett men sparade massor med blod!). Uppgiften 
löstes. I Skåne var syftet att mindre ta ut tid och mer 
reducera Fi (samma brigad). Vi understöddes av tillfört 
IKV plut från MSS samt avsuttet skyttekompani från P7. 
Resultatet – Indirekt eld, samma 1000 stridsvagnsminor 
och direktriktad kanoneld i kombination med strid från 
stridsställning och motanfall medförde att Fi vid båda sina 
anfall delades i bitar och dess anfallskraft tog slut framför 
våra eldrör. Uppgiften löstes!

Till saken hör att i 181. pbat finns inga bakre områden 
eller lugna befattningar – alla var i strid och även stabs-
under stöds trosskompaniet utgjorde i såväl Småland som 
Skåne ett synnerligen stridande förband med om rådes-
ansvar. Ett antal stridsfordon och stridsvagnar blinkade 
efter sammanstöt med rb57-beväpnade enheter ur denna 
enhet. Sammantaget två utmärkta målbilder avseende 
för dröj ningsstrid med olika syften. 

Efter hemkomst via eskorterad Gotlandsfärja genom-
fördes bataljonsstridskjutning på Tofta med understöd 

181. Pbat Julbetraktelse 2021

181:a pansarbataljonen med sina anställda soldater är det förband som tillsammans med 32:a hemvärnsbataljonen 
upprätthåller den ständiga beredskapen att försvara Gotland. Foto: Försvarsmakten/Flocken Produktion AB.
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av granatkastarpluton från P7. Anfall i tre riktningar 
med slutmålet att inneliggande värnpliktiga nådde sina 
utbildningsmål och blev anställningsbara vilket halva 
årskullen valde att göra. Riktigt bra betyg för ut bild nings-
året. Stort tack till P18 Övnings och Skjutfält för stödet. 
Bra jobbat alla!

Sommaren tog vid med nyanställningar, nyinryckningar, 
FOK och en väl intjänad sommarsemester med inslag av 
beredskapstjänst. 

Hösten präglades av ett fullt program med bered skaps-
kon troll och efterföljande bataljonsövning förlagd på 
mittre och södra Gotland. Tidvis tjänstgörande soldater och 
reserv officerare deltog där särskilt ska nämnas Stridsvagn 
122 som rullade med P 18 flagg med egna resurser. Härligt 
att stridsvagnarna är tillbaka på regementet! Vi förlades vi 
i trevliga bygdegårdar och ägnade övningen åt planarbete 
på staben, rek och samverkan på skyttekompaniet och 
stridsvagnskompaniet och massor med logistik, sam bands-
tjänst och avslutade det hela med stridsskjutning i bataljons 
ram på Tofta. Som vanligt samverkade 32. Hvbat och 181. 
Pbat med särskilt viktiga delar under övningen. 

Luftvärnskanonvagnsplutonen har deltagit i C Lv6 
särskilda övning i Älvdalen, Havdhem har understött 
32. Hvbat i dess KFÖ och staben har deltagit i C P18 
Led nings övning -21. Samtidigt har som vanligt und-, mtrl, 
personal-, tekniska- och underhållstjänsten rullat på och 
sett till att även nästa planerade verksamhet och beordrad 
beredskap kunnat uppfyllas/genomföras.

I skrivande stund genomförs bataljonschefens ut bild-
nings  kon troll med övernattning i bivack och avslutande 
förevisningsskjutning som en avslutning på skedet innan 
julledighet påbörjas efter att julvården är klar och godkänd. 

”Alltid redo” är förvisso scouternas valspråk men gäller 
särskilt för pansarbataljonen i rikets östra utpost. 

Med den äran Mycket Väl Godkänt!

Semper In Fronte

ULF HAMBERG
BATALJONSCHEF 181.PANSARBATALJONEN

Högvaktspremiär
under pandemi

Hedersuppdraget att ansvara 
för kungafamiljens säker het vid 
Drottningholm föll på P 18 un
der ett par bitande kalla veckor 
i mars. Det var första hög vakts
uppd raget för nya P 18 och på 
grund av pandemin var de cere
moniella inslagen minimerade. 

Foto: Försvarsmakten/Svante Rinalder
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Övningar
Under året har det genomförts SÖF för insatskompaniet, 
stabsövning Geltic Bear (GB) där 32:a hemvärnsbataljonen 
övade tillsammans med Militärregion Nord. Med 
anledning av covid-19 beslutades det att inte dra samman 
bataljonerna till Enköping utan övningen genomfördes från 
ordinarie bataljonsstabsplats. Resultatet blev bra men det 
är många fördelar med att samla bataljonerna, till exempel 
för att få bra samverkansmoment med civila aktörer och 
möjligheten att träffas och lära av varandra.

Huvudtemat för årets KFÖ var skydda objekt. Även 
detta år hade 32:a möjligheten att samöva tillsammans 
med utländska förband vilket uppskattas väldigt mycket. 
Samtliga kompanier hade stöd av ODA-team under 
utbildningsskedet och sedan vid genomförandet. Ett 
exempel på fokusområde var att samträna plutonerna med 
funktionen hund och där det tydligt framgick vilken viktig 
sensor hunden är för gruppen.

Med anledning av att luftrummet var stängt över 
Gotland fick flyggruppen omgruppera till Dalarna för att 
få möjlighet till övning.
Under övningen användes för första gången nya öv nings-
terrängen i Hejde/Lojsta.

Personal
Kn Tomas Hardingz har efter genomförd TAK-A från och 
med augusti placerats på UGG som planeringsofficer. 

Fj Tomas Bandholtz har under hösten genomfört kursen 
ammu ni tions- och minröjledare vid Ing 2 i Eksjö. 

Logistikbiträde Jannice Svensson har under 8 veckor 
genomgått kurs som instruktör förplägnadstjänst i Karls-
krona.

Chefen för Tofta Ö/S Fv Dag Gunnardsson går i pension 
efter sommaren nästa år och rekrytering pågår av en efter-
trädare.

Övrigt
Under hösten har UGG haft besök från Sareema Hemvärn 
Estland som UGG har ett utbyte med sedan flera år tillbaka. 
En plan togs fram för samarbetet åren 2022 och 2023. 

Planering inför nästa år pågår för fullt. Under nästa år 
skall insatskompaniet delta i övningen BALTOPS och 
KFÖ planeras till hösten med skarpskjutningar som fokus. 

I slutet av året skall frivilligorganisationerna lämna 
FRIV-huset då regionen behöver marken för att bygga 
vägar. Det innebär att frivilligorganisationerna måste 
flytta sin verksamhet till nya lokaler och  arbetet pågår 
för fullt. 

Jag vill tacka min personal och 32: a hem värns batal jo-
nen för ett utmärkt arbete under året och önska er alla en 
riktigt God Jul och ett Gott Nytt År

KERMITH LARSSON
CHEF, UTBILDNINGSGRUPP GOTLAND

Utbildningsgrupp Gotland

Foto: Försvarsmakten/Axel Öberg
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Got lands Regemente

Försvarsmakten har fått ett nytt övningsfält på Gotland. 
Genom ett avtal med Visby stift arrenderar vi 1 700 hektar 
skogsmark på Lojsthajd som kommer att användas till 
bland annat grupperingsövningar, fordonsutbildning och 
stridsövning med lös ammunition. I oktober togs  fältet i 
bruk under 32:a hemvärnsbataljonens KFÖ. 

– Det här övningsfältet ligger långt från bebyggelse. Jag 
tror att det  är en av de bästa platserna på Gotland, där vi 
inte kommer att störa någon, säger bataljonschef Göran 
Karlsson.

Lojsta blir ett välkommet komplement till Tofta skjut-
fält, där övningar med skarpskjutning ofta gör att annan 

verksamhet inte får plats. Lojsta övningsfält är ungefär 2/3 
så stort som Tofta skjutfält.

Stiftets egendomsförvaltare Arvid Mickelåker är också 
nöjd med avtalet, som inledningsvis är skrivet med ett 
prövoår.

– Utvärderingen kommer att ske i samråd med skogs för-
valt ningen, det lokala jaktlaget och med jord bruks arren da-
torn. Det är viktigt att det här fungerar med lokalsamhället.

Det nya övningsfältet kommer att kunna användas av 
både P 18 och gästande förband, men kanske framför allt 
av 32:a hemvärnsbataljonen.

TEXT: TOMAS ÄNGSHAMMAR

När Försvarsmakten hastigt gjorde en anpassning av 
beredskapen som ett svar på ökad internationell verk sam-
het i närområdet i slutet av augusti behövde insatsstaben 
snabbt få förband på fötter. Få andra förband har så hög 
tillgänglighet som 32:a hemvärnbataljonen och inom kort 
var förbandet ute och löste uppgifter. 

En av uppgifterna var att synas, för att markera både 
inom och utom Sverige att Försvarsmakten var på tårna. 
Där för kunde gotlänningarna se hemvärnssoldater patrul-
lera ibland annat i Visby och Burgsvik.

Till skillnad från andra hemvärnsbataljoner är 32:a en 
integrerad del av ett regemente, med samma högre chef 

som 181:a pansarbataljonen, det vill säga chefen P 18. 
Det blev tydligt under den senare delen av bered skaps-
anpassningen, som även var pansarbataljonens KFÖ. Där 
blev 32:a en integrerad del av övningen och spelade bland 
annat en nyckelroll under ett moment då skarp ammunition 
skulle hämtas inför slutanfallet mot Tofta (se även sid 4).

– Vi är ju inte fler än vi är och en sådan här övning ger 
väldigt bra förståelse för hur vi kan lösa uppgifter till-
sammans, sade 322:a bevakningskompaniets chef Rickard 
Hansson, när han en sen kväll träffade och sam ver kade 
med delar av pansarbataljonens stab

TEXT: TOMAS ÄNGSHAMMAR

Det är rakt in i hetluften för 32:a hemvärnsbataljonens 
nya stabsassistent Cecilia Sirén. Hon har inte gått sin 
befattningsutbildning än men under övningen Geltic Bear 
jobbade hon i staben, med en handskriven PRAO-bricka 
fäst i kragen.

– Jag provar på de olika uppgifterna här i strids led nings-
centra len för att få en bild av vad alla gör. Det går nog bra, 
tror jag. Men det är mycket att sätta sig in i.

Cecilia, som annars jobbar på Försäkringskassan, har 
genomgått en kort militär grundutbildning för frivilliga 
(GUF). Befattningsutbildning kommer senare men under 
övningen är det ”learning by doing” som gäller. 

Bataljonschef Göran Karlsson går runt bland de övade i 
”Vita huset”, hemvärnets byggnad i Tingstäde, och iakttar 
och kommer med inspel, frågor och tips. Han är nöjd med 
vad han ser.

– Vi har drygt 30 personer inne nu vilket är över 80 
procent av dem som blivit kallade. Det är en riktigt bra 
uppfyllnad om man jämför med de flesta bataljonerna på 
fastlandet.

Under stabs- och ledningsträningsövningen Geltic Bear 

2021 var det elva hemvärnsbataljonsstaber som tränade 
ledning och samverkan under kris, fred och väpnat 
angrepp.

TEXT OCH FOTO: TOMAS ÄNGSHAMMAR

32:a spelade viktig roll i insats

Nytt övningsfält på Lojsta

Rookie i rutinerad stab

Cecilia Sirén prövade på sin kommande befattning som 
stabsassistent.
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Jag skrev som avslutning i senaste Tidskriften att jag hade 
en förhoppning att vi skulle lyckas med att få kontroll på 
Coronan. Det har varit framgångsrikt främst tack vare en 
hög vaccinationsnivå. Vi behöver komma ännu en bit högre 
för att vara trygga och kunna leva ett normalt liv.

Våren präglades ännu av restriktionerna vilket fick 
till följd att alla planerade aktiviteter tex Tingstädedagen 
och 6 juni fick ställas in. Folkhälsomyndigheten (FHM) 
har kunnat lätta på restriktionerna efterhand med det 
första rejäla steget 1 juli, och sedan har det fortsatt fram 
över hösten. Mot den bakgrunden är det med glädje som 
jag kan summera årets verksamhet så här långt och blicka 
framåt mot nästa år. Gotlands Försvarsmuseum (GFM) 
kommer i år att kunna redovisa ett bra resultat vilket känns 
be tryggan de.

Vad är det då som har gjort detta möjligt?
Vi har haft c:a 5000 betalande besökare samt c:a 9000 
som av olika anledningar besökt GFM. Här bidrog ju 
succèn med 600 betalande till Smaklösa på ett positivt sätt. 
Särskilt glädjande är att i det närmaste 2000 barn har fått 
uppleva vår miljö.

Vi har all anledning att vara stolta för vårt fina museum. 
Besökarna ger oss mycket positiv feed-back på hela 
upplevelsen – utställningarna, restaurangen med sitt utbud 
samt bemötandet från värdarna och personalen.

En utmaning är att upprätthålla inriktningen förnyelse 
och hög kvalité. 

Vi har lyckats med detta tack vare engagerade och 
kunniga volontärer, värdar, styrelse och inte minst våra 
anställda medarbetare. Alla bidrar på olika sätt till att 
skapa ett gott samarbetsklimat och en god stämning, vilket 
i sin tur bidrar till glada och nöjda besökare.

För mig som före detta officer är det med glädje jag kan 
konstatera att aktiviteterna i Vita huset har varit intensiva 
under hösten. Den innebär återtagning efter Coronan, men 
också vad avser Försvarsmaktens utveckling.

Den franske kejsaren Napoleon brukar tillskrivas 
citatet ”En armé marscherar på sin mage”.  Restaurangen 
har varit hårt belastad med att leverera förplägnad till 

Försvarsmakten med mycket gott resultat. Det förtjänar all 
respekt!

Vi ser nu fram emot nästa år med tillförsikt. Vi planerar 
för det ”nya normala”.  Coronapandemin är inte över än så 
det jag uttryckte i fjol gäller i år också. Vi får hoppas på 
det bästa och ha en beredskap att agera efter det värsta.

Alla som är engagerade i GFM är fyllda av ambitionen 
att ständigt arbeta med att utveckla och förnya våra 
utställningar. Vår ambition är att alla som besöker oss 
skall erbjudas en positiv upplevelse utifrån sina intressen 
och förväntningar. Inte minst barnfamiljerna är en viktig 
målgrupp idag och för framtiden.

Mot den bakgrunden är aktiviteter för barn ett prio ri te-
rat område att utveckla inför nästa år. 

Slutligen vill jag lyfta fram att vi har påbörjat 
digitaliseringen. Det handlar om i första skedet lära oss 
hur tekniken kan utnyttjas för att utveckla upplevelsen, 
inte minst för den kommande generationen. Vi kommer att 
sätta upp monitorer i våra utställningslokaler för att ge en 
snabb överblick vad som visas på aktuell plats. 

Jag vill avsluta med och tacka alla som har bidragit till 
att GFM i år har uppnått ett mycket bra resultat.

Jag önskar er alla
ETT GOTT NYTT ÅR 
med förhoppningen att vi 
2022 kan lägga Coronan 
bakom oss.

Mats Ekeroth, Ordförande
Foto: Ronald Jakobsson

Styrelse
Ordförande  Mats Ekeroth Vice ordf Anders Österberg
Sekreterare  Nils-Åke Stenström Kassör Kjell Thomsson
Ledamöter  David Davidsson, Åke Vestergren, Lars-Åke Permerud, 
 Rutger Bandholtz och Nils Folke Ericsson
Revisorer  Tore Karlström, Magnus Fransson och Olle Gardell
Valberedning  Lars Boström (smk), Leif Svensson,Hans Klintbom och
 Torgny Lindgren

www.gotlandsforsvarsmuseum.se • FB

Ett bra år trots Coronan
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Smaklösa åter på museigården

Den 28 juli var det åter dags för Smaklösa att äntra scenen 
på museigården, trots den fortfarande pågående pandemin 
hade vi tillstånd att ta in 600 åskådare och biljetterna var 
slutsålda flera dagar innan konserten. Att vi följde Folk-
hälso myndighetens bestämmelser kontrollerades under 
kvällen av representant ur Länsstyrelsen.

Bandet anlände till scenen åkandes i Pansarbandvagn 
302, körd av pansarvolontären Lars-Ewe Pettersson.

Mitt under konserten mullrade åskan runt Tingstäde 
men vi klarade oss med en mindre regnskur i pausen, som 
tur var.

Under kvällen var vår restaurang öppen, samt att kok- 
gruppen under ledning av kokgruppchef Arne Bingström 
hade bar utomhus där man serverade hamburgare, öl och 
vin.

En sådan här kväll går inte att genomföra utan hjälp av 
duktiga volontärer som ställer upp i kök, entré och som 
publikvärdar, ett stort tack till er alla för gott arbete!

 Som helhet en mycket lyckad kväll som också ger en 
del klirr i kassan till Gotlands Försvarsmuseum.

TEXT OCH FOTO: ANDERS ÖSTERBERG

Smaklösa anländer till scenen i pansarbandvagn 302 körd 
av för kvällen hjälmprydde pansarveteranen LarsEwe 
Pettersson, bak i passargerarutrymmet är det Hasse Lyttkens  
och Pelle Sundba som förbereder avsittning.
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Längst till vänster ser vi en stridsvagn 74. Beteckningen ”74” 
syftar inte på något modellår, utan på att det är den fjärde 
vagntypen som är utrustad med en 7 cm kanon. Vagnens 
chassi bygger på strv m/42. Strv 74 ingick i Gotlands försvar 
1959–1975. Många torn blev sedan värnpjäser.

Rakt fram står en 52 tons Centurion, beteckning 102. Den 
bygger på den engelska strv MkIII som Sverige inköpte i början 
på 1950-talet, och som här fick beteckningen strv 81, då den 
var utrustad med en 8,4 cm kanon. Dessa vagnar kom att 
moderniseras 1964–66, fick då bl.a. en 10,5 cm kanon och 
därmed beteckningen strv 102. Den var i tjänst på Gotland 
1968–1993. Längst till höger står en strv 104, en uppgraderad 
102, bl.a. har den bensindrivna Rolls-Royce-motorn bytts ut 
till en dieselmotor av märket Continental. Strv 104 var i bruk 
1993–2000 då stridsvagnsutbildningen på ön upphörde. Den 
återkom 20 år senare. Men det visste ingen då…

En grupp soldater och befäl ur Lärbro 
stridsvagnskompani besökte Gotlands För -
svars museum den 25 september och fick en 
guidad rundtur under två timmar vid Armé-
delen. Särskilt stridsfordonen åtdrog sig stort 
intresse. Bilden visar tidvis tjänstgörande 
soldater och reservofficerare från landets 
alla delar. De hade i dagarna innan besöket 
genomfört P18:s första skarpskjutning med 
stridsvagn på 21 år. Nu var det frågan om 
en Leopard 122, år 2000 var det Centurion 
104. Skarpskjutningen markerade starten på 
Lärbro kompanis återuppbyggnad som nu 
drar igång på riktigt. Besökarna syntes vara 
mycket nöjda.

TEXT: NILS-ÅKE STENSTRÖM
FOTO: AXEL LINDSTEDT

Soldatbesök vid GFM
lördag 25 september
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Kamratföreningen vid det sedan 1980 nedlagda P1, gäs tade 
Gotlands Försvarsmuseum den 13 oktober med ett 25-tal 
medlemmar. Besöket var planerat till 2020, men coronan 
gjorde att det hela fick inställas. Det är intressant att 
Kungl. Göta Livgardes kamratförening, som bildades 
1933, bedriver en livlig verksamhet, ännu drygt 40 år efter 
för bandets nedläggning. 

Det skall nämnas att föreningen underhåller och sköter 
om en stridsvagn 101 och en pbv. Dessa vagnar förevisas 
vanligen vid Ledningsregementets evenemang av olika 
slag. Ledningsregementet bedriver sin verksamhet på P1 
gamla regementsområde i Enköping.

Besöket vid GFM inleddes med att få lyssna och se en 
pansarbandvagn 302 som spakades av nestorn vid P1G, 
Lars-Ewe Petterson, nyss fyllda 84 år. Detta uppskattades 
mycket av besökarna.

Jan Ulinder, reseledare, hade planerat och ledde verk-
samheten vid det guidade besöket. Han kunde konstatera 
att besökarna var mycket nöjda med den inledande infor-
ma tionen, museet och guidningen. 

TEXT: NILS-ÅKE STENSTRÖM
FOTO: LARS-ÅKE PERMERUD

Besök från Enköping

År 1933 låg Kungl. Göta Livgarde ännu vid 
Linnégatan i Stockholm och avvecklades 
hösten 1939 planenligt, som det bestämdes 
i 1936 års försvarsbeslut. Med 1942 års för-
svarsbeslut blev pansartrupperna ett eget 
truppslag och Göta Livgarde, under beteck-
ningen P1, återuppstod i Enköping. De skulle, 
från 1944, detachera ett stridsvagnskompa-
ni på Gotland med beteckningen P1G. Detta 
kompani bestod till 1963 då det uppgick i 
I18 som då blev P18.

Ordföranden i GFM, Mats Ekeroth (till vänster), hälsar 
besökarna från Göta livgardes kamratförening välkomna till 
Gotlands Försvarsmuseum. Mannen till höger, Jan Ulinder, 
är ordförande i föreningen och hade planlagt besöket. 
Bilden till höger; LarsEwe Pettersson visar upp GFM 
pansarbandvagn 302.
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Den första vagnen var en fransktillverkad Renault FT 17 
som i alla beskrivningar alltid anges som levererad 1923 
och hade kulhål för att den varit med i kriget. Det är ren 
osanning för den var tillverkad 1920 och om den haft 
kulhål är det för den hade varit skjutmål. Priset för den var 
150 000 franc, ca 37 000 kr. Den levererades till Sverige i 
maj 1921 och är den första stridsvagnen i landet. 

Den fick inte heller någon armébeteckning, vilket är 
unikt. Den kallades, när de stora fm/21 var i tjänst, för 
Putte, för den var så liten. Fm/21 var tre gånger snabbare 
så det var inte någon större succé att ha med Putte i för -
bandet.

Putte deltog i övningar på Malmslätt hösten 1921 och 
ingick i samverkan mellan olika förband och stridsmedel. 
I oktober deltog den i Upplandsmanövern och väckte 
både skräck och förundran när den ingrep i striderna. 
Men upplandsleran var för svår, Putte grävde ner sig 
och fick bärgas av tre starka traktorer. Vagnar av denna 
typ hade varit i leran under VK 1 och där klarat sig bra i 
framkomlighet. 

Det intressanta var att Putte hade en 37-mm kanon, 
som kom att monteras över i strv fm/21 nr 5, och senare 

i en pansarbil. Den avväpnade vagnen användes som 
stridsledningsvagn med radio ett par år och hösten 1926  
blev den degraderad till skjutmål på Marma skjutfält.

Pansarvagn fm/22 – fm/21 – Stridsvagn m/21
Nästa fordonstyp, av vilka 10 st inköptes, är pansarvagn 
fm/22. Den bytte snart namn till fm/21 för den hade 
fastställts det året. 1924 blev beteckningen stridsvagn för det 
blev för svårt med pansarvagn, när även pansarbilar började 
föras in i organisationen. Strv förkortades först ”Sv”.

Vagnarna köptes för 200 000 kr som Raupenschlepper 
(bandtraktor) och bleckslageriarbeten i Tyskland 22 
juni 1922. 21 september har 5 st anlänt i byggsats och en 
vecka senare de resterande. 4 april 1922 var den första 
kompletta vagnen levererad till Krigsmakten och under 
sommaren var samtliga färdiga. Dock var inte pansaret 
härdat, utan några år senare plockade man av det nitade 
pansaret, härdade det och återmonterade det. Flottans 
varv i Stockholm utförde arbetet och de var vana vid 
nitade plåtar. Vagnarna placerades på I 1, Svea livgarde, i 
Stockholm. Deras övningsfält var Ladugårdsgärde. Chef 
blev mj Bertil Burén I 1, vars meriter bl a var att han hade 
körkort och motorbåt.

Stridsvagn m/21–29
Efter några år fördes vagnarna över till I 2 Göta livgarde, 
också i Stockholm. Där var de kvar tills nedläggningen av 
förbandet 1 okt 1939, en månad efter andra världskrigets 
utbrott.

Stridsvagnen i Sverige 100 år

Första stridsvagnen i Sverige, den franska Renault FT17, ”Putte”. Foto via SPHF.

Det finns många skrönor som till slut blivit tagna 
för sanningar. Så är bl.a. fallet med den första 
stridsvagnen som kom till Sverige, pansarvagn 
fm/22 (försöksmodell/22) som den först kalla-
des, den bytte sedan namn till stridsvagn fm/21. 
Den har alltid ansetts vara först, men det är fel! 
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5 av vagnarna genomgick vad som idag kallas REMO, 
motor byte, och kallades sen strv m/21–29. Motorstyrkan 
ökade med ca 20 hkr och den blev snabbare. Tidigare 
var det karbidlampa på vagnarna, nu blev det elektriska 
strålkastare.

Tre av de icke modifierade vagnarna blev skjutmål. Nr 9 
överfördes till Armémuseum och nr 10, gavs till Tyskland 
att ställas upp på museum för de hade inga kvar av sina 

stridsvagnar från 1.världskriget. Den försvann under 
det andra världskriget så vi avstod ytterligare en. Denna 
hade använts på I 9 (nu P4), och överfördes 1941 till I 18 
Visby för att öva strid mot, och med, stridsvagn. Den stod 
därefter som monument i många år vid P 1 G kasern och 
tidigt 90-tal överfördes den till Deutsches Panzermuseum i 
Munster ca 7 mil söder om Hamburg.

PER-ÅKE KRONBLADH

Stridsvagn fm/21. Det var  svenska Krigs-
maktens  (idag  Försvarsmakten) första  strids-
vagnstyp  att typbetecknas, och inskaffas i 
nummer.  Foto: Arsenalen

Stridsvagn m/21–29. Den skiljer sig från strv m/21, genom avgasröret och ljuddämparen på vänster sida Vagnen stod som 
monument utanför kasern IV (Havde) från 1946 till 1993, då den lämnades till pansarmuseet i Munster, Tyskland.

Foto: Ur SPHF arkiv.
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Gottfrid Nilsson var född 1894 i Säbyholm i Skåne, där 
han växte upp som dräng och jordbruksarbetare. Men han 
ville utbilda sig och tog år 1913 värvning i Landskrona. 
Samma år kom han till I 27 i Visby som infanterist och 
skrev ett kontrakt på två år, som dock kom att utökas 
med ytterligare ett år, på grund av första världskriget. 
1916 var hans kontraktstid till ända, och han flyttade 
åter till Skåne och gifte sig 1919 med Betty Siltberg från 
Sproge. Så småningom blev han byggmästare, och när han 
pensionerades 1968 var han byggnadskontrollant i Malmö.

1970 flyttade han till Stockholm. Då kände han sig 
sysslolös och började skriva om sitt långa liv. 1973 var han 
klar med skriften ”Gotlandskorpralens memoarer”. Tack 
vare Kjell Olssons värdefulla hemsida www.gotlands for-

Målarsignaturen ”ELGEEN”

I museets rum nr 1 hänger en målning, sedd ur 
fågelperspektiv över Visby, med Visborgs slott 
i förgrunden. Målningen är signerad ”ELGEEN”, 
och det bereder ingen större svårighet att ta 
reda på att upphovsmannen heter Gottfrid 
Nilsson. På tavlans baksida kan man läsa att 
han skänkte tavlan till Gotlands regemente 15 
april 1975, där han föreslog att tavlan kunde 
hängas i Soldathemmets konferensrum. Så 
sker också, den 26 samma månad förklarar 
regementschefen, överste Nils Stenqvist, att 
tavlan t.v. är deponerad i Soldathemmet, Visby. 
Men vem var mannen bakom tavlan?

Visborgs slott påbörjades av Tyska Orden i början av 1400talet och byggdes ut av Erik av Pommern. Det blev sedan säte för 
danskar och många länsherrar som regerade över ön. När Gotland blev svenskt 1645 var slottet i dåligt skick. Under det s.k. 
Skånska kriget (1675–1679) erövrade Danmark Gotland 1676, med hjälp av en kombinerad dansk och holländsk flotta. Innan 
danskarna 1679 lämnade Gotland, så demolerade de Visborgs slott.
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Eskil Gahnström avled den 18 juli 2021 efter en tids sjuk-
dom. Han var född 1943 vid Riddare i Hejnum som den 
fjärde i en syskonskara med fem bröder och sex systrar. 
Eskil var en snäll ”sårk”, men då han var fem år så 
råkade han ut för olyckan som skulle förändra hans liv 
och utseende. Hantverkare var på ödesdagen vid Riddare 
och använde het tjära när de lade ett badrumsgolv. Tjäran 
kokades på vedspisen i en gryta. Femårige Eskil blev 
nyfiken på vad grytan innehöll, nådde handtaget – och 
välte grytan så han fick den kokande tjäran över händer, 
ansikte och överkropp. Vilket enormt lidande för den 
stackaren vid händelsen, de många operationerna och under 
läkningsprocessen. Men Eskil ömkade sig aldrig själv, men 
visade gärna omtanke om andra. Ty han visste verkligen 
vad lidande innebar. 

Under två omgångar under 1960-talet tjänstgjorde han 
som FN-soldat i Gaza.

Eskil fick de senaste åren nedsatt rörlighet på grund av 
ett dåligt knä, som var tänkt att åtgärdas under året. Men 
det var cancern som kom att ta hans liv och hans bortgång 
kom oväntat för oss arbetskamrater. Eskil lämnar ett stort 
tomrum efter sig vid Gotlands Försvarsmuseum, senast 
som ”loppisgeneral” där han anskaffade och sålde föremål 
som gav GFM goda tillskott. Eskil jobbade ju många år 
vid Förrådet i Tingstäde, så när GFM etablerade sig på 
Förrådsgården 2007–2008, så var hans kunskaper och 

bistånd ovärderliga. Han visste allt om nycklar, belysning 
och utrymmen och var pålitlig, en tid hade han ansvar för 
kassan som svarade för utbetalning av bilersättning till 
volontärerna. På senare år var han mera en ”allt i allo” 
som klippte gräs, räfsade och såg till att han planterade 
blommor som han exemplariskt skötte om. 

Vi som fick förmånen att lära känna honom, kommer att 
minnas Eskil som ärlig, lågmäld och pålitlig, och som en 
god kamrat. Må han vila i frid i sin himmel!

TEXT: NILS-ÅKE STENSTRÖM

Eskil Gahnström, 
till minne

svars historia.se kan du ta del av dessa memoarer. Googla 
fram hemsidan och skriv Gottfrid Nilsson i sökrutan. 

Vid 79 års ålder beslöt han sig för att börja måla tavlor, 
och runt månadsskiftet sept–okt 1980 exponerade han ett 
25-tal av sina alster, med i huvudsak gotlandsmotiv, på 
Gotlands Fornsal.

Här kommer några dramatiska utdrag ur Nilssons 
memoarer som rör dagen när hans förband i ilmarsch fick 
bege sig till Östergarnslandet för att bistå med om händer-
tagandet av minutläggaren Albatross besättning:

”Fredagen 2 juli 1915 hade vi fälttjänstövning i trak
ten av Lärbro. Vi hade på morgonen hört kanonad öster 
ifrån. Rätt som det är kommer regementschefens adju tant 
ridande i full galopp med order: ”Ilmarsch mot Öster
garn!” Det blev en ilmarsch som vi aldrig glömmer, över 
Slite, Sjuströmmar, Tjälders och Gothem med omväxlande 
språng och hastig marsch. Vid Sjuströmmar blev vi 
upp hunna av våra ammunitionsvagnar och tilldelades 

100 skott per man, och då såg jag flera som bleknade vid 
käns lan av att nu är allvaret nära. Vår marsch mot målet 
fortsattes i samma intensiva hastighet utan avbrott… I 
små båtar från fiskläget (Herrvik, red anm) organiserades 
patruller för att ta hand om sårade och döda tyskar. Jag 
fick en halvtropp med i en större roddbåt. Vi kom ut till 
haveristen och lade till vid ett stort hål på babords sida 
där jag kröp in, följd av några av mina pojkar. Vi kom rakt 
in i kolboxen som var fylld av briketter. Det var en hemsk 
syn som mötte mig. En arm stack upp ur kolhögen. När 
jag drog i den trodde jag att någon matros låg begravd 
där, men, o nej och fasa! Jag fick bara en avskjuten arm 
i handen. Jag såg inget liv, bara stympade kroppar! Jag 
tog mig uppför en lejdare som ledde till däck. På däcket, 
intill luckan där jag kom upp, låg en sjukvårdare som 
just förbundit huvudet på en matros, han hade själv blivit 
träffad av splitter så hjärnsubstansen runnit ut på däck. 
Båda var döda…”
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Det blev en intressant och uttömmande föreläsning om 
landets historia, hans egna upplevelser under sina två tjänst-
göringar i Afghanistan 2013–2015, men även vad som hänt 
sedan dess. Göran lyfte fram många fakta, varvid följande 
skall nämnas:

– Afghanistan är bergigt, saknar kust och gränsar till 
sex länder, däribland Kina. I norr finns delvis bördigt 
slättland.

– Afghanistan sitter på rikliga naturtillgångar, men 
utvinningen är usel. Det finns rikliga mängder med kol, 
olja, gas och koppar. Kina och Ryssland lurar bakom 
knuten för att ta del av dem. Kina har redan intecknat 
vissa tillgångar.

– Afghanistan är Asiens fattigaste land, och världens 
korruptaste.

– Det finns många etniska grupper inom landet som ogillar 
varandra.

– År 2010 fanns det 100.000 amerikaner och 50.000 
”övriga” i landet.

– 88 % av allt opium som kommer till Europa, produceras i 
Afghanistan. Opium ger bra inkomster till bönderna. För 
att skörda ostört drogar man barnen med opium.

– Tillgången till drickbara vattenkällor har ökat i stads-
om råden, cirka 31 procent av landets befolkning har 
till  gång till rent dricksvatten. På landsbygden dricker 
4 av 5 afghaner förorenat vatten och endast 10 procent 
av landsbygdsbefolkningen har tillgång till toalett. För 
närvarande har endast 28 procent av Afghanistans befolk-
ning tillgång till el. Nästan 70 procent av elen kommer 
från Tadzjikistan, Uzbekistan, Turkmenistan och Iran.

Hälsovården är usel, 35.000 barn dör årligen i diarréer på 
grund av undermåligt dricksvatten.

Afghanistans hälsosystem är sponsrat till 95 % av 
USAID, World Bank, och European Commission,

Årets enda föreläsning!
Tisdagen den 12 oktober föreläste major Göran 
Karlsson om Afghanistan under titeln ”Hur kunde 
det bli så här?” Göran är hemvärnsbataljonchef 
på Gotland och började sin officersbana på A7. 
Under åren har han haft ett flertal befattningar 
inom det gotländska försvaret. Han har även 
gjort missioner på Balkan och i Afghanistan.
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Vad har då hänt under de ca 20 åren som internationella 
enheter har verkat i landet?

  
• 85 % av befolkningen har tillgång till grundläggande 

tjänster (9 % 2003)
• 26 % minskning av dödligheten under fem år
• 81 % av anläggningarna har kvinnliga hälso- och sjuk-

vårds personal (26 % 2004)
• 32 % kvinnor använder mödravårdstjänster (5 % 2003)
• 19 % födslar med hjälp av kvalificerad arbetskraft (6 % 

2003)
• 70 % barn vaccinerade mot tuberkulos (57 % 2003)
• 70 % barn vaccinerade mot polio.
• Fler flickor har genomfört universitetsstudier.

Ja, mycket positivt har hänt, som synes. Sverige har bistått 
med 14 miljarder från 2001 tills nu där man satsat på ut bild-
ning, sysselsättning, privat- och lands bygds ut veck ling. 

Enligt biståndsstrategin skulle Sverige bidra med 
när mare 3,3 miljarder kronor under åren 

2021–2024. Detta kommer nu att omprövas efter 
talibanernas övertagande.

Vad kommer att hända nu?? Ja det får framtiden utvisa, 
just idag ser det väl ganska mörkt ut…

TEXT: NILS-ÅKE STENSTRÖM Göran Karlsson.

NÅ: Du har nu varit anställd ett år som verk sam hets sam
ord nare vid Gotlands Försvarsmuseum. I stora dag, hur 
har det gått för dig?
– Det har varit mycket arbete och högtryck på museet 
under sommaren. Man kan kalla det ”invasion”, nog 
till stor del beroende på att man släppte Covid19-
restriktionerna. En invasion som fick hanteras efter bästa 
förmåga!

NÅ: Vilka verksamheter är det du samordnar?
– Jag samordnar de olika verksamheter vi har, som cafe, 
butik, kontor,  bokningar, event osv.  
Sedan har vi samarbete med det härliga volontärgänget 
som sköter och underhåller museet.

NÅ: Vilka typer av jobb har du tidigare innehaft eller 
prövat på?
– Mina tidigare arbeten har varit inom turistnäringen, 
började 1979 på Gotlandsresor, sedan Linjeflyg, hotell, 
SIV Statens Invandrarverk på Gustafsvik, resebyrå eget 
företag, hotell, restaurang, hantverk och till sist avslutat 
med arbete i kök, både privat och i regionens skolkök, samt 
aktiv i flera olika ideella organisationer.

NÅ: Tycker du att du fått gehör för dina idéer rörande 
utveckling inom din verksamhet?
– Jag har blivit mycket väl mottagen av alla aktiva i 

Försvarsmuseet. Jag har 
känt mig välkommen 
och kunnat diskutera 
om förändringar, 
projekt och utveckling 
i alla dess former. Vill 
skapa ett klimat med 
"högt i tak" och bra 
stämning, vilket är 
viktigt i detta arbete. Vi 
arbetar med utveckling 
och många besökare, 
som man vill ska 
"känna" att vi har ett 
genuint intresse för museet och dess utveckling.

NÅ: Har du några konkreta mål som du skulle vilja 
förverkliga?
– Konkret är ju svårt att vara i ett arbete som förändrats 
efter Covid 19, men museet har enorm potential inför 
framtiden. Klart man alltid vill ha bättre utrustning, mer 
pengar, fler anställda, men det ju kanske det man strävar 
efter rent praktiskt, men fokus ligger i att skapa ett 
attraktivt museum som är framgångsrikt och välbesökt för 
alla våra besökare, både gotländska och alla andra.

INTERVJU OCH TEXT NILS-ÅKE STENSTRÖM
FOTO: RONALD JAKOBSSON

Fem frågor till Pia Nysell-Åbom
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Carl Helge Julius Palmcrantz, född 7 juli 1842 i Ham merdals 
socken i Jämtland, död 22 novem ber 1880 i Stockholm, var 
en svensk uppfinnare och in dustri man.

1861 började han på Teknologiska Institutet i Stockholm 
(seder mera KTH) Efter avslutade studier återvände Palm-
crantz till Jämtland där han bl.a uppfann en räkne ma s kin. 
Sedan började han experimentera med nya vapen kon struk-
tioner.

På 1870-talet konstruerade han kulsprutor och slåtter-
maski ner av mycket hög kvalitet – ”skördemaskiner för 
både livet och döden”, som Palmcrantz själv beskrev sin 

verksamhet. Hans mycket effektiva kulspruta, som hade 
en rad pipor sammanbyggda bredvid varandra, kom att 
exporteras till flera länder i Europa och Sydamerika. 
Skytten avfyrade dessa i tur och ordning genom att 
skjuta en spak framåt. När spaken drogs tillbaka matades 
tomhylsorna ur piporna och nya patroner matades in från 
magasinen. Det var alltså inte en automatisk kulspruta, 
utan liksom den amerikanska Gatling-kulsprutan, driven 
av handkraft.

Tillsammans med svågern Theodor Winborg bildade 
han 1876 företaget Palmcrantz & Co i Stockholm. 
Win borg var kemist och företagare, i dag mest känd genom 
Win borgs ättika. Palmcrantz & Co växte snabbt och 1880 
hade företaget 270 arbetare vid 189 maskiner.

År 1875 blev Helge Palmcrantz kontaktad av den 
i England verksamme svenske uppfinnaren och industri-
mannen Thorsten Nordenfelt, som blev Palmcrantz 
engel ske generalagent och sålde kulsprutan genom bo la-
get Nordenfelt Guns and Ammunition Company. 

Kulsprutan blev en internationell exportsuccé. Detta 
gjorde att Helge Palmcrantz skapade en för tiden ansenlig 
förmögenhet. Thorsten Nordenfelt fortsatte att utveckla 
Palmcrantz kulspruta i England efter dennes död.

Helge Palmcrantz – ett uppfinnarsnille

I Gotlands Försvarsmuseums plan III, ståtar 
en ovanlig pjäs, en tiopipig 12 mm kulspruta 
m/1875. Just denna väl vårdade och väl bi be-
hållna individ kommer från KA3. Men det har 
funnits minst två stycken på I18/P18. Dessa 
flankerade en tid ingången till det första 
förbandsmuseet, som 1947–1984 var inhyst i 
en barack, intill Underbefälsmässen. Pjäserna 
be nämn des ofta ”Palmcrantzare” efter kon struk-
tö ren. Men vem var då denne man?

Fabriken på Hantverkverkaregatan 3.
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Svenska Krigsmakten köpte 87 pjäser, 10-pipiga exem plar 
i kalibern 12 mm. Dessa placerades vid Flottan och Posi-
tions artille riet. 

Theodor Winborg drev nu firman vidare. Helge 
Palmcrantz hade tidigt förstått att en god levnadsstandard 
för de anställda är viktig i ett framgångsrikt företag och 
Winborg drev företaget i samma anda. Fabriken hade till 
exempel 8 timmars arbetsdag, halvtid på lördagar, över-
tidsers ättning och sjuklön, något helt unikt på den tiden. 
Palmcrantz hade även inrättat en yrkesskola i fabriken.

Kriget hade också satt fart på idéer om snabbskjutande, 
självladdande vapen. Med övergången från mynnings-
ladda de bössor till metallpatroner gick det att använda 
maga sin för snabba omladdningar. Bättre kunskaper om 
mate rial och mekanik gjorde bland annat Richard Gatlings 
kul spruta med sitt knippe av roterande pipor, drivna av 
en vev, möjlig att bygga. Trots att den inte fick särskilt 
stor militär betydelse blev den en symbol för den nya 
vapentekniken, men senare också för kolonialt förtryck.

En ny, supermodern fabrik byggdes 1879 på Hant verkar-
gatan 37 på Kungsholmen

Men redan 1880, ett år efter fabrikens grundande, dog 

Helge Palmcrantz av magsår 
efter en middag på Opera källa-
ren. Fö re ta get omvandlades till 
Stock holms Vapen fabrik, med 
Theodor Win borg som direktör.

Thorsten Nordenfelt fortsatte 
att vidareutveckla och sälja 
Palm crantz kulspruta tills hans 
före tag 1888, mot hans vilja, 
slogs ihop med det företag som 
tillverkade Hiram Maxims nya, 
re vo lutio nerande helautomatiska 
och bandmatade kulspruta.

1890 tvingades Nordenfelt ut och drabba des av personlig 
konkurs. Utvecklingen hade slut ligen sprungit ifrån Palm-
crantz och Gatlings smattrande uppfinningar.

Kulspruta m/1875 kallades även ”Den svenska kul spru-
tan” och såldes till ett flertal länder i framför allt Europa. 
Svenska arméns först antagna kulspruta och använd inom 
positionsartilleriet och även inom flottan. 

TEXT: NILS-ÅKE STENSTRÖM

Tiopipig 12 mm kulspruta m/1875.

Carl Helge Julius 
Palmcrantz
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I slutet av förra året anlände den sista ”pusselbiten” för 
att göra vår utställning om det gotländska kustartilleriet 
komplett – 21 cm kanon m/98. Kanontypen ingick i 
batteri Hultungs (HG) grupperat sydväst om Fårösund. 
Kanonen kommer ursprungligen från pansarskeppet HMS 
Manligheten. Kanonen, som när den anlände från Bofors, 
var i ett mindre bra skick för att uttrycka det milt. Det 
var heller ingen lätt tingest att handskas med. 23 ton kallt 
stål. Under våren har vi grundligen rengjort och målat 
den, vi har fått mekanismen att fungera efter en 60-årig 
törnrosasömn, låtit tillverka en ny lavett med originalet 
som förlaga gjutit ny betongplatta för att bära upp kanon 
och lavett.

Hänt vid Marindelen under 2021

Vid de tunga rörliga kustartilleribatterierna ingick För- 
svars mak tens största kok – Koksläpvagn 801. En rik tig 
bjässe med sina 10 tons tjänstevikt. Med två större 
ved eldade spisar och en lågtryckspanna kunde kockarna 
utspisa upptill 350 soldater. Vi har nu gjort en utställning 
om förplägnadstjänsten vid de rörliga tunga ka-batterierna 
med denna koksläpvagn i centrum. Inne i vagnen har vi till 
många besökares glädje anslagit Kronans originalrecept 
på ärtsoppa från 40-talet. Receptet har fotograferats av 
många, förhoppningsvis för att hemma kunna tillaga en 
riktig ärtsoppa med 32% kötthalt.

2019 fick försvarsmuseet en gåva från en tysk samlare av 
modeller av svenska flottans örlogsfartyg, både äldre och 
nyare. En utställning om flottan, med dessa modeller som 
grund, har byggts upp inne i skans 4.

På informationssidan har vill tagit fram en mängd nya 
informationsskyltar främst till våra pjäser. Där finns i 
förekommande fall även pjäsens ursprung beskriven då 
flera av våra pjäser ursprungligen kom från flottans fartyg. 
Vi har fått mycket uppskattning från våra besökare för 
dessa informationsskyltar, inte minst från dem som är lite 
”historielösa”.
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Vi har byggt upp en utställning om de granatkastartyper 
som funnits i det gotländsk kustartilleriet. Av de tre typerna 
finns två av dem endast bevarade vid Gotlands för vars-
museum. Utställningen är kompletterad med en sam man-
ställningsplats (s-plats) och en eldledningspatrull (e-ptrl).

Värt att nämna är också att vi nu har en mindykare på plats 
i mintunneln och att vi vid flera av inomhusutställningarna 
har ny och bättre anpassad belysning.

På underhållssidan har vi tätat om taket på skans 4 som 
trots två tidigare tätningsförsök av inhyrda entrepenörer nu 
börjat läcka igen. Ett mödosamt arbete som hittills klarat 
de ymniga höstregnen.

När våra objekt står ute året om tär sol och regn på dem. I 
år var det Bungenäspjäsen som var i behov av en ordentlig 
översyn med tätning av torntaket och ommålning av hela 
pjäsen.
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Följande berättelse beskriver ett uppdrag som visar hur ett 
flygspaningsuppdrag genomfördes under kalla kriget med 
två spaningsflygplan S 37 Viggen.

I augusti 1980 var jag divisionschef för Quintus 
Blå, 2:a divisionen på F 17. Det var min sista dag som 
divisionschef. Jag och min ställföreträdande divisionschef 
genomförde en havsövervakning med en rote S 37. Jag 
själv var rotechef med en SH 37 och min rotetvåa Sven-
Bertil flög i en SF 37. Jag tog med mig min privata 
systemkamera.

Vi startade från F 17 och gick på medelhög höjd, cirka 
6000 m, upp mot Finska Vikens mynning. Där sjönk vi till 
låg höjd, och från något norr om Dagö följde vi baltiska 
kusten söderut. Det var disigt, solsken, sikt varierande 
mellan 5 och 8 km och ingen horisont. Vi flög på höjder 
mellan 200 och 400 m. Jag som flög en SH 37, utrustad 
med en mycket bra radar, ledde fram mot de radarekon 
som fanns inom vårt övervakningsområde, medan min 
”tvåan” hängde på med sin SF 37 för att fotografera 
eventuella intressanta fartyg, SF 37 var ju utrustad med 
betydligt fler kameror än SH 37. 

När vi passerat i höjd med Ösel fanns det färre 
radarekon och snart inga alls. Det gick kanske fem 
minuter, jag ändrade flyghöjd för att komma underfund 
med eventuell anomali och växlade mätområden på radarn. 
På aktuell flyghöjd var längsta praktiska mätområde på 
radarn 80 km, det var få radarekon.

Vi flög med en fart av 600 km/h, så med detta 
mätområde såg vi 8 minuter ”framåt”. Hade det varit fler 
ekon så arbetade man med kortare mätområden för att 
lättare hålla reda på de ekon man avsåg att identifiera. 
Märkligt tomt på havet, men så dök det upp två ekon, tätt 
tillsammans 20 km rakt söderut. 

Sikten gick ner mot knappt 5 km, och med en 
vädersituation som då innebar att vi inte hade några 
naturliga referenser, höll vi en flyghöjd på kanske 400 m. 
Snart hade vi ögonkontakt med fartygen, och jag kunde 
omedelbart se att det var örlogsfartyg, två ganska små 

kanonbåtar eller små robotfartyg. I något sned motsol 
så riktigt gnistrade det av solreflexer från fartygen. Jag 
minskade höjden för att gå fram och identifiera lättare, när 
Sven-Bertil ropade på radion och sa: 

”Dom skjuter”! På en millisekund gick det upp för mig, 
att vad jag såg var inga solreflexer, utan mynningsflammor 
från fartygens kanoner. 

”Brant höger” svarade jag, och vi svängde bort från 
fartygen upp på nordlig kurs. Fartygen sköt inte mot oss. 
Vi hade sannolikt kommit in i ett skjutområde där dessa 
fartyg övade, Jag upplevde inte detta som något dramatiskt. 
Vi var alltid medvetna om risken att flyga in i av oss 
okända övningsområden. 

Sedan vi intagit nordlig kurs, för att komma ut ur 
området, ämnade jag efter någon minut svänga västerut 
och sedan söderut igen för att gå utanför aktuellt område, 
Det gick inte ens ”någon minut” förrän plötsligt, i sol diset, 
jag hajade till, kollade kursen, under en bråkdel av en 
sekund hann jag tänka ”är vi på väg in över en hamn”? 
Kontrollerade kursen en gång till och även reserv kom-
passen. Jo, vi flög rakt norrut. 

Ett vackert fartyg
Framför oss, något till höger, låg ett stort örlogsfartyg. Det 
var ett av de största fartyg jag sett. Det var vackert!

Eftersom vi var nära och ganska snart passerade akter 
om fartyget, svängde jag 270° vänster för att sedan passera 
längs fartyget på styrbord sida. Jag fotograferade så mycket 
jag hann med min egen kamera, och Sven-Bertil ”plåtade” 
med sin SF 37. 

Vi svängde runt några varv tills vi tyckte att det kunde 
räcka, gick västerut, fortsatte sedan söderut för att fortsatta 
vår havsövervakning. Om vi hittade några fler intressanta 
fartyg minns jag inte i dag. Sinnet var ju upptaget av, 
”fyndet”, ett fartyg jag aldrig sett tidigare och inte heller 
hört talas om. Men vad jag minns är att detta mitt sista 
pass som divisionschef på en S 37 division, blev det längsta 
passet jag gjort med en Viggen. Det varade över två 

Kontakt med Kirov
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Exemplaret SF 37 som Gotlands försvarsmuseum visar 
levererades till flygvapnet 1979. Flygplanet har varit 
ba se rat på Blekinge flygflottilj F 17 i Ronneby och på 
Skånska flygflottiljen F 10 i Ängelholm. Efter 1 969 flyg-
tim mar blev SF 37 Viggen med nr. 37972 kasserad. Sista 
flygningen genomfördes 1997-09-04 då gotländske kap te-
nen Henrik Svensson flög den från F 10 till Visby för att 
ställas ut på dåvarande Visby Flygmuseum.

SF 37 var ett renodlat fotospaningsflygplan, och de 
viktiga uppgifterna var att lokalisera kommunikationsmål, 
mili tär för band, radarstationer etc. Taktiken var att när ma 
sig målet på lägsta höjd i hög hastighet. Därefter kun de 
göras en låg överflygning eller snabb stigning till upp till 
8000 meter. SF 37 saknade radar. Däremot var nos par tiet 
fyllt med sju st kameror för olika ändamål. Låg höjds kame-
ror na var 3 st. SKA 24C (120 mm brännvidd), riktade snett 
framåt, vänster och höger. En värmekamera, VKA 702 
som arbetade i det infraröda området. För höghöjds- och 
avståndsuppdrag fanns två SKA 31 som var monterade för 
lodfotografering med 600 mm brännvidd och en SKA 24 
med 57 mm brännvidd avsedd att ta vidvinkelbilder för att 
underlätta orienteringen i samband med fototolkningen. 

Dessutom kunde SF 37 förses med mörkerspaningskapslar 
under kroppen innehållande blixtljusutrustning och kame-
ror för att öka kapaciteten i mörker. SF 37 hade också en 
datakamera som automatiskt registrerade tidpunkt och
position för de fotograferade målen. SF 37 var det sista 
spaningsflygplanet som var utrustat med klassiskt 
”våt film”.

TEXT: DAVID DAVIDSSON

Gotlands Försvarsmuseum visar SF 37 fotospaningsflygplan

timmar, jag tror det var 2:04, och vid landning fanns det 
fortfarande några procent bränsle kvar, utöver stipulerad 
mini mimängd. 

Vad var det för fartyg? Jo, det var Kirov. Inte den gamla 
kryssartypen, utan ett helt nybyggt atomdrivet fartyg, 
en”tung atomdriven robotkryssare”. Vi hade hittat det av 
en slump, och våra bilder, (inte minst de från min egen 
kamera), togs tacksamt emot av Fst/Und. Det var ingen 
som kommenterade att jag hade en egen kamera med mig. 

Tre jagare och – Kirov
Från nyår 1981 flög jag AFT, Allmän Flyg Träning som 
det kallades, och jag tjänstgjorde som spaningschef i vår 
incidentberedskap. Vid ett tillfälle skulle vi en förmiddag 
identifiera några sovjetiska örlogsfartyg i Kattegatt, som 
hade passerat genom Stora Bält norrut under natten. Vi 
var en rote SH och SF 37 som gav oss iväg. Jag flög SH:n. 
Vi gick från F 17 mot Kullens fyr och letade sedan norrut. 
Katte gatt är alltid fullt av olika fartyg, men på radarn 
kunde jag ändå se att det såg ut som en tät formation av 
fartyg på rad några mil väster om Halmstad. Mycket 
riktigt, det var tre sovjetiska jagare och – Kirov! (Senare 
har jag fått veta att Kirov byggts for att operera i Norra 
Ishavet. Detta var alltså tillfället när fartyget lämnade 
Östersjön). 

Efter ytterligare något år så hade divisionen besök av 
en amerikansk amiral. Han var specialist på elekt ro nik 
till motmedelsutrustning. Han såg en bild på Kirov och 
undrade vem som tagit den och under vilka om ständig-
heter. Jag berättade om de två tillfällen jag stött på Kirov.

Hur upptäckte Du fartyget? Hur såg ekot ut på radarn? 

Kraftigt, eller svagt? 
Först då ”trillade polletten ner” hos mig. Varje gång 

dittills som Kirov hade kommit på tal, var det något som 
sa mig att det var något med det där fartyget som jag inte 
kunde formulera, något som fattades, men som jag inte 
kunde komma på vad det var. Efter amiralens fråga hade 
jag svaret: 

Ett så stort fartyg, och ändå hade jag inte sett det på min 
radar! 

Något generad gav jag amiralen mitt ärliga svar att jag 
först nu, efter hans frågor, kommit till insikt om att jag 
ju faktiskt inte hade fått något eko alls vid första mötet. 
Vid det andra mötet, drog jag mig till minnes att jag kort 
funderat över att de ekon som de sovjetiska fartygen gav, 
var lika kraftiga. Inget var alltså kraftigare an något annat, 
även om en större kryssare borde ge ett större eko än en 
jagare. Nu kan ju radarekon från ett och samma mål vara 
olika kraftiga, beroende från vilket håll radarn belyser 
fartyget. Det kan alltså vara tillfälligheter som gör att ekon 
blir större eller mindre. Hur kunde det då komma sig att 
jag inte sett Kirov på radarn? Jo, därom hade amiralen 
besked. Kirov var ett av de första, och i särklass det största 
fartyg som konstruerats och byggts for att så långt möjligt 
undgå upptäckt av radar! Och man hade lyckats i sitt 
uppsåt. 

I svenska marinen har vi i dag fartyg som är byggda för 
att undgå upptäckt av radar. Men Sovjet var alltså 20 år 
före oss med denna teknik.

URBAN SÖRME  FD. CHEF 172 SPANINGSDIVISIONEN/ 
QUINTUS BLÅ/GENOM DAVID DAVIDSSON



 Got lands För svar sMuseum

34

Att vara museivärd på Flyg och Marin består i att ta emot 
besökare och informera om våra utställningar samt att 
ansvara för att gästerna kan betala sin entréavgift. En dag i 
början av juli månad gick undertecknad som museivärd vid 
Flyg och Marin. Det var en hel del besökare som anlände 
strax efter att vi hade öppnat grindarna för dagen. En av 
besökarna bestod av två yngre herrar, deras mamma och 
mormor. De betalade i laga ordning och jag informerade om 
museets samlingar och byggnader. Där ingår bland annat 
att peka ut ingången till utställningen om ”Flykten med ett 
sovjetiskt flygplan AN-2 till Gotland under Kalla kriget”.

Besökarna tackade och börja prata med varandra var 
det skulle börja titta någonstans. En av grabbarna säger att 
”Vi går och tittar på pappas flygplan först” och gick mot 
ingången. Efter en stund reagerar jag på vad han sa: ”Vi 
går och tittar på pappas flygplan”! Jag reagerar och tänker 
om det är möjligt! Kan det vara en son till piloten Roman 
Svistonov som den 27 maj 1987 flydde från sovjetunionen 
och gäckade den sovjetiska och svenska luftbevakningen 
genom att på låg höjd flyga från Saldus (12 mil västsydväst 
Riga) mot Gotland. När han närmar sig den gotländska 
kusten på morgonkvisten ser han Östergarnsholmen och 
p.g.a. bränslebrist tvingas han att landa i vattnet strax intill 
holmen.

Jag gick sedan till sällskapet och hörde mig för om det 
där med ”pappas flygplan”. Jo, du hörde rätt. Det visade sig 
att sällskapet bestod av Romans fd svenska sambo Ewa och 
sönerna Timothy och Anton samt mormor Inga.

Ewa berättar då att hon och Roman träffades då de båda 

arbetade på pizzerian Rövar Lilja i Visby 1988. Tycke 
upp stod men Roman valde ändå att lämna Sverige och 
flytta de till Frankrike för att arbeta som kock. De fick sin 
första son Philip 1989, som dock inte var med på besöket 
på museet.

Roman återvände till Sverige efter 9 månader och åter-
upp tog kontakten med Ewa och paret fick då sönerna 
Anton och Timothy.

Ewa berättar att relationen därefter tog slut men de har 
fortfarande kontakt med Romanov som numera lever och 
verkar i Stockholm under ett annat namn.

Det blev för mig ett överraskande och givande besök på 
vårt museum. Det händer ofta att vi får besökare som har 
jobbat med våra föremål och berättar hur det var på den 
tiden. Men det är besöket var väldigt speciellt, personligt 
och oväntat.

Nu väntar vi bara på fler besökare som har intressanta 
berättelser att delge oss på Gotlands Försvarsmuseum.

TEXT OCH FOTO: DAVID DAVIDSSON 

Överraskande besök

Tillägg om Roman.
Roman var väldigt energisk när jag träffade honom. 
Pluggade på SFI, arbetade på restaurangen och var 
med på olika företagsevenemang som anordnades 
tillsammans med andra piloter i skogen utanför Vis-
by. Vi öppnade även en egen restaurang 1990 i Visby, 
Söder ports restaurang. Den drev vi i cirka 9 månader. 
Roman var ju lite av en ”kändis i byn” och var alltid om-
tyckt av alla. Han tränade även aktivt Shorinji kempo. 

//Ewa
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Tygförvaltaren John Gustaf Hagberg (1869–1954) var född 
i Bankeryd, Fliseryd och kom till A7 under 1890-talet. 
Runt 1894 hade han sin tjänstgöringsplats i Artillerigården 
på Södertorg. Den var belägen på insidan av muren, väster 
om Söderport. I hans arbete med tygmateriel ingick att 
hantera ammunition. Vid en vådlig explosion slog ett av 
splittren med våldsam kraft mot bröstfickan där han bar 
sitt fickur. Uret dämpade kraften och räddade kanske livet 
på John. Han fick dock betydande skador på höger arm och 
hand, vilka trasades sönder.  Kallbrand tillstötte i det enda 
oskadade fingret, som även det måste amputeras. Enligt 
dottern skall John vid olyckstillfället rusat ut med sin 

sargade arm, en servitris i en närliggande servering hade 
känt igen honom och tagit brännvin och gjutit över skadan, 
varvid den lär ha blivit mindre smärtsam.

Men Hagberg hade ingen stat, och då regeringen 1902 
bestämde att alla över 30 år som icke innehade någon stat 
skulle avskedas, så måste Hagberg söka annan tjänst. Han 
fick då plats vid Tingstäde ammunitionsfabrik i det vita 
huset som var beläget på Labbacken (nu borta). Vid ett 
tillfälle ”knackade han rost” på en projektil då tydligen 
tidröret utlöstes, men John ”vred av toppen och kastade ut 
projektilen utan att skada uppstod”. 

John var sekreterare i Tingstäde Skyttegille 1902–1919, 
och dess ordförande 1920. En tid var han även sekreterare i 
Gotlands Skytteförbund.

Av Swen-Arnes intervju med Alice framgår att hon 
ännu spelar Chopin på pianot, samt att sonen Kåge 
Hagberg ägnar sig åt musiken i Uppsala. Swen-Arne 
tackade med att överlämna en blomstercheck, vilken 
verkli gen uppskattades.

TEXT OCH FOTO: NILS-ÅKE STENSTRÖM

Fickuret som räddade livet!
Fickuret med splitterskadan
som splittrade glaset och
tryckte in urtavlan.

1991 genomförde musikern och dåvarande 
musei arbetaren Swen-Arne Wighammar en inter-
vju med 91-åriga Alice Hagberg. Hon donerade 
då bl.a. ett skadat fickur, som tillhört hennes 
far John, till museet på Wisborgsslätt. Uret har 
numera sin plats i Gotlands Försvarsmuseums 
plan III, där det finns en A7-monter.
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När regementet återuppstod 2018, fick kamratföreningen 
en ny utmaning, att rekrytera nya medlemmar, vilket 
pågår för fullt. Här behöver vi fokusera på att rekrytera 
aktiv personal (civila anställda, officerare, soldater och 
hemvärnsmän), men också att rekrytera tidigare soldater, 
anställda mfl. Vår Facebookgrupp har nu över 460 
medlemmar! Många av er som är med i gruppen bör kunna 
bli medlemmar i kamratföreningen också! Hjälp gärna till 
med att både rekrytera medlemmar och bjuda in fler till 
Facebooksidan. Vi har faktiskt lyckats rekrytera 20 nya 
medlemmar under året. 

Det gångna året har ju präglats till stor del av Covid-19 
pandemin. Det har inneburit att kamratföreningen inled-
nings vis legat mycket lågt, för att senare komma i gång 
med lite verksamhet. Vi genomförde en kombinerad KFÖ/
årsmöte den 25 augusti, följt av ärtmiddag 21 oktober, 
kransnedläggning på Gotlands truppers begravningsplats 
och After Work i Klintens gamla brandstation. En ambition 
är att ge möjlighet för yrkesaktiva att delta lite mer i vår 
verksamhet. Detta genom att förlägga en del verksamhet 
efter arbetstidens slut. Alla medlemmar är ju också 
delägare i Försvarsmuseet och där arbetar våra volontärer 
med att få i gång fler stridsfordon och bilar. Ambitionen är 
framöver att kunna visa upp ett antal fungerande fordon. 

Formerna för samverkan och ömsesidigt stöd med 
värdförbandet P18 håller på att utvecklas på ett bra sätt 

och kommer att utvecklas ytterligare 
i olika avseenden framöver. Vår 

uppgift blir fortsatt att bevara 
våra nuva ran de tra di tioner och 
för hoppningsvis ska pa nya 
till sam mans med re ge men-
tet. Vi vill hjälpa till med att 
koppla ihop historien med 

nutid. Ett sätt att ut trycka det 

är – ”För att vi skall veta vart vi skall, måste vi veta varifrån 
vi har kom mit”. Det som pla ne ras i samman hanget, är en 
ut bild ning i militärhistoria för nyanställda officerare, där 
kam ratföreningen skall stödja.  

Avslutningsvis vill jag framföra ett stort tack till 
styrelsen och alla andra som på olika sätt bidragit till att 
göra våra aktiviteter så bra under året!   

Jag önskar alla läsare en God Jul och ett Gott Nytt År!

Styrelse
Ordförande Lars-Åke Permerud
Vice ordförande Bertil Malmström
Sekreterare Crister Persson
Kassör Lars Brolund
Klubbmästare Jörgen Gustavsson
Ledamöter Lars Boström, Anders Österberg och Arle Othberg
Revisorer Claes Randlert, Kjell Thomsson
Valberedning Anders Ek (smk), Björn-Christer Olofsson och Lars Skalin

P18 Kamrater! Verksamhetsplan 2022
(preliminär)*

Slutlig verksamhetsplan beslutas på årsmötet.
Se upp på hemsidan, e-post, Facebook, vårbrev mm

10 mars GRKF årsmöte kl. 18.30 med sedvanlig
 middag på Gotlands Försvarsmuseum.
 Se upp på e-post, hemsidan och facebook.

22 april After Work. Styrelsen återkommer med tid

6  juni Deltagande på Nationaldagsfirande på
 Gotlands Försvarsmuseum .

24 augusti Kramratföreningsövning. Inbjudan med
 detaljer i vårbrevet m.m.

20 oktober  Ärtmiddag. Styrelsen återkommer med tid
 och plats.

4 november Kransnedläggning. kl. 14.00 på Gottlands
 Truppers begravningsplats.

18 november After Work. Styrelsen återkommer med tid
 och plats.

8 december Julbön kl. 15.00 i Domkyrkan.
 Se upp på hemsidan, e-post och facebook.

27 december Utgivning av KFT. Den gemensamma
 kamratföreningstidningen    

*SENASTE INFO PÅ

WWW.GRKF.SE OCH GRKF FACEBOOKSIDA

LARS-ÅKE PERMERUD
ORDFÖRANDE
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Regementets dag skulle firas på Stangmalmen 1959. 
Bak grunden till detta beslut vet jag inte men vi var 
förlagda till Stånga under ett par dygn. Bland annat 
genomförde Plu ton chefs skolans elever ett anfall i 
anslutning till en grus grop i Stångas utkant.

Det skulle vara militärparad och korum på Stang mal-
men under söndagen. I samband med denna ceremoni 
skulle överstelöjtnant Nils Vilhelm Söderberg hålla ett 
anförande angående det got ländska försvaret av mellersta 
och södra Gotland.

Vid ceremonin skulle Regementets fana och Södra 
bataljonens fana finnas i fanvakten. Jag förde Regementets 
fana och Bo Genfeldt förde Södra bataljonens fana.

I väntan på att de värnpliktiga marscherade till sina 
platser stod fanvakten på plats inne på Stangmalmen, och 
vi marscherade in sist till vår plats. 

Det var varmt i solskenet och i den vita utrustning 
som vi bar ingick bland annat vitmålad stålhjälm med tre 
kuddar, som tryckte mot huvudet.

Jag kände att det skulle bli svårt att klara värmen i 
uniform m/39 och den tryckande hjälmen så jag sade till 
Bo Genfeldt: ”Om överstelöjtnant Söderberg talar längre 
än trettio minuter kommer jag att svimma i ren protest! ”.

Så skulle jag inte ha uttryckt mig för när vi hade stått i 
trettio minuter och lyssnat på föredragshållaren Söderberg 
kände jag att kuddarna i hjälmen tryckte mot huvudet och 
jag började må illa. Det snurrade i huvudet och jag vände 

mig till min andre fanförare, 
fanjunkare BWA Pettersson 
och sade: ”Bosse, ta fanan, 
jag svimmar!”. ”Nej sade 
Bosse, jo sade jag” och satte
mig med fanstången i handen.
Bosse hann få tag i fan -
stången så fanan föll aldrig 
omkull. Kompaniernas perso-
nal satt under hela ceremonin, 
det var endast fanvakten
och Musikkåren som förblev
ståen de.

Jag fick sätta mig i gräset och återhämta mig. När före-
dra get och korum var genomförda återgick jag till min 
plats i fanvakten och greppade fanstången.

Ceremonin var slut och Regementschefen beordrade: 
”Fanvakten avmarscherar!”. Detta var tecknet till musik-
kåren att börja spela och de inledde med att trumma fyra 
takter och därefter spelades Regementets marsch. Jag gjorde 
marschanträde och startade marschen med fanan i hand. 
Resten av fanvakten stod kvar och gjorde I remmen gevär.

Jag stannade efter några steg när jag såg att jag var 
ensam och backade till min plats i fanvakten, nickade till 
Bo Genfeldt och så marscherade vi bort och ceremonin var 
avslutad.

På måndagen mötte jag Regementschefen på kasern-
gården och han ställde frågan: ”Vad hände med fänriken 
vid ceremonin på Stang malmen?”.

Jag svarade att jag inte mådde bra och att jag hade svårt 
att stå stilla under lång tid när det var varmt.

Jag fick tröstande ord av honom och han sade: ”Vi två 
har samma problem när det gäller detta, vi är långa och får 
ibland stå stilla under läng re tid oavsett väder och vind. 
Min erfarenhet och tips är: ”Rör på benen inuti byx benen. 
Detta syns inte men hjälper till med blodcirkulationen i 
kroppen. Lycka till i fortsättningen! ”. 

TEXT:  KARL-ERIK BERGSTRÖM
FOTO: GFM BILDARKIV

I ett tidigare nummer av Kamratföreningarnas tidning 
berättade fanföraren Daniel Martell hur det kändes att 
vara fanförare när han troppade Regementets fana vid 
nedläggningen samt hur det kändes att på nytt vara 
fanförare vid Regementets återupprättande.

Jag vet hur det känns att vara fanförare och få höra 
Musikkåren spela Regementets marsch samt annan musik 
som hör samman med att fanvakten uppträder. Trots att 
det är mer än femtio år sedan jag agerade som fanförare 

känns det fortfarande lika aktuellt och 
högtidligt med de ceremonier som 
sammanhänger med detta.

Omedvetet intar kroppen enskild 
ställning och jag nynnar med i den 
musik som spelas.

FÖRFATTAREN OCH 1:E FANFÖRAREN
ÖVERSTELÖJTNANT KARL-ERIK BERGSTRÖM

Regementets dag på Stangmalmen 1959
– En fanförares anspänning och En regementschefs tips hur man bör hantera detta

Att uppträda med Regementets fana
– En gammal fanförare minns och upplever detta igen

Regementschefen överste 
Jan von Horn.
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Våren 1965 ägde övning Maria 
rum på Visborgsslätt. Det 
var en stabsövning med VII. 
Militärbefälsstaben, Länssty-
rel   sen i Gotlands Län och de
statliga myndigheter som 
fanns på ön. Övningen led des 
av Överbefälhavaren Gene ral
Torsten Rapp för den mili-
tära delen och Generaldirek- 
tören för Civil för svars styrel-
sen Gunnar Svärd för den 
civila delen. Övningen ägde 
rum på P 18 då man efter 
Wennerströms spioneri för-

 bjudit all övningsverksamhet på de stabsplatser som skulle 
utnyttjas i krig. Staben och länsstyrelsen med samverkande 
delar grupperades i exercishuset och övningsledningen 
i Kasern 4. För att öka säkerheten byggde man ett staket 
runt övningsområdet dvs Exercishuset och kasern 4 och
tog därvid bort en del av det ordinarie staketet i sjuk-
husparken så att det var enkelt att gå mellan öv nings-
ledningen och ”stabsplatsen” i Exercishuset. De värn-
plik tiga som var under utbildning grupperades utanför 
kasernområdet utom de delar av vaktgivande kompani, 
som behövdes för bevakning, och kasernkompaniet. 

Jag blev inblandat i övningen därför att jag var mäss-
officer och blev placerad i kommendanturen i övnings-
ledningen. Man hade nämligen bestämt att officerare av 
majors grad och civila som var byrådirektör och uppåt 
skulle intaga sina måltider på officersmässen (efter 
gra din flationen motsvarar det idag överstelöjtnanter och 
avdelningsdirektörer). Dessutom ”dög inte” maten från 
matsalen utan maten till mässen levererades från Andels-
slakteriet som hade en cateringverksamhet på den tiden. 
Detta är den enda förbandsövning jag genomfört iförd 
m/60, boende hemma på Signalgatan med transport 
mellan bostad och regementet i kronans fordon med 
chaufför. Vid en lunch på mässen veckan före övningen 
säger ”Bruzzi” Fritz plötsligt: ”Jag har hittat ett problem 
med säkerheten och jag ska prata med Nisse.” Vi tittar 
förvånat – vad menar du? Jo säger Bruzzi: ”Man ställer 

ju upp utedass mellan Exhuset och 
Kasern 4, då toaletterna inte räcker till. 
För att kunna tömma tunnorna utan att 
beträda övnings området är dassen en 
del av staketet. Men då kan man ju ta 
bort luckan, ta ut tunnan och sen krypa 

in.” Vi skrattade åt honom, men ni 
som kände Bruzzi förstår att han 
naturligtvis gick till övningens 
säkerhetschef majoren Nils Thalén. 
Och ni som kände Thalén vet att 
det var en man som aldrig lämnade 
något åt slumpen och som löste sina arbetsuppgifter till 
”110%”. Lösningen blev att det inrättades ett postställe 
bakom dassen. Ni får själva formulera postinstruktionen: 
Post vid… Jag bevakar… 

På tisdagen vid lunchen dyker det upp en man som 
säger att han skall äta på mässen. Jag ser undrande ut men 
han säger att han var uppskickad av översten. Det var en 
krigsplacerad journalist på Radio/TV som varit på väg 
till matsalen för att äta lunch och råkat stöta ihop med 
Öv Hjukström. Han blir igenkänd av regementschefen 
som börjar prata med honom och när chefen får klart 
för sig att mannen skall äta i matsalen säger han att 
denne naturligtvis skall äta på mässen. Jag inser att det 
är meningslöst att börja bråka om detta. Dock blir jag 
uppvaktad ett par timmar senare av en mycket upprörd 
man som presenterar sig som teknisk chef för radio/TV 
och han undrar hur det kommer sig att en ”murvel” som 
har en mycket lägre tjänsteställning kan få äta på mässen 
och inte han. Eftersom vissa strider är meningslösa att 
utkämpa så jag säger lugnt att han också kan få äta på 
mässen. Övningen kunde ha blivit slutet på min ”karriär”. 

Jag hade för att öka mässens omsättning försökt sälja 
lämpliga drycker till framför allt middagarna. Det gick 
rätt dåligt, men jag tänkte att varm punsch skall väl i alla 
fall gå att prångla ut, så det var förberett till torsdagens 
ärtmiddag. Det gick bara så där men jag hade fått höra 
att övningen skulle avbrytas på torsdagskvällen och inte 
som planerat på fredag förmiddag. Så jag gick runt vid 
kaffeborden efter middagen och talade om att mässen 
var öppen på kvällen och att man kunde få smörgås och 
lämplig dryck. Förmodligen uttryckte jag mig lite för 
tydligt för när jag är i ordersalen hör jag en röst bakom 
ryggen som säger: ”Och hur vet löjtnanten när övningen 
slutar?” Jag snurrar runt och upptäcker att där sitter ÖB 
Torsten Rapp och tittar uppfordrande på mig. Tankarna 
rusar genom huvudet – vad i h - e skall jag svara? Jag vet 
inte var jag får det ifrån men jag säger: ”General – jag 
vet inte när övningen slutar, jag vet bara att när övningen 
slutar är mässen öppen”. Rapp skrattar och säger: ”Ja det 
var ett bra svar löjtnanten”. Av hans blick framgick med 
all tydlighet att han förstod att jag i princip talat om att 
övningen skulle avbrytas på kvällen. Och jag får tacka min 
lyckliga stjärna att ÖB var en man med humor.

TEXT: CARL-CHRISTER HJORTH

Artikelförfattaren och 
mäss officeren Carl
Christer Hjorth.

Stabsövning MARIA på 
Visborgsslätt 1965

Bror ”Bruzzi” Fritz.

Överbefälhavaren och övnings
ledaren Torsten Rapp.
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Kapten Sven-Olof Erlandsson
avled den 29 december 2020, 82 år gammal. Han föddes i Ekeby och blev efter värnplikten, 
underbefäl vid Gotlands Infanteriregemente. Sven-Olof vidareutbildade sig senare till under-
officer och blev sergeant 1963 och fanjunkare 1967. När befälssystemet ändrades 1972 blev 
han kapten. Sven-Olof arbetade länge under 70- och 80-talen med underhållstjänst. Han var 
krigs kompanichef in på 90-talet, då han inte tvekade att ta sig an Stab- och trosskompaniet på 
den nyuppsatta pansar värns bataljonen. Vi minns Sven-Olof som en härlig truppofficer med 
glimten i ögat och en mycket god kamrat.
Frid över hans minne.

Överstelöjtnant Torbjörn Rimstrand
avled den 4 mars, 81 år gammal. Han föddes i Halmstad och blev efter studentexamen, fänrik 
vid Gotlands Infanteriregemente 1961. Torbjörn gick en traditionell officersutbildning fram 
till 1970, då han gick Militärhögskolans stabskurs. Nyligen befordrad till major 1972, sökte 
Torbjörn sig till Göta Livgarde. Han befordrades till överstelöjtnant 1980. Efter några år på 
Karlberg kom Torbjörn till MHS, där han under många år, var en mycket kunnig och uppskat-
tad militärhistorielärare, såväl på allmänna kurser som på chefskurser. Vi minns Torbjörn med 
respekt och glädje.
Frid över hans minne. 

Översten av 1. Graden Hodder Stjernswärd
avled den 6 augusti i en ålder av 96 år. Han föddes i Lund och blev anställd som fänrik vid 
Skånska Kavalleriregementet 1948, löjtnant 1950 och kapten i generalstaben och försvarssta-
ben 1961. Hodder blev major i pansartrupperna 1966 och kom 1969 till Gotlands Regemente 
som nybliven överstelöjtnant. Han tjänstgjorde där som utbildningschef under tre år. Efter 
några års tjänstgöring på Arméns kompaniofficersskola kom Hodder till Gotlands Regemente 
som regementschef 1977. Hans sista anställning var som chef för HM konungens hovstall. En 
tjänstgöring som varade till 1991. Vi minns Hodder som en vänlig och klok chef.
Frid över hans minne.

Överstelöjtnant Ulf Eriksson
avled den 28 augusti, 80 år gammal. Han föddes i Visby och blev efter studentexamen i 
Uddevalla 1960, fänrik vid Gotlands Regemente 1963. Ulf vidareutbildade sig vid MHS Stab-
skurs och blev major 1974 och befordrades till överstelöjtnant 1983. Han tjänstgjorde därefter 
som chef för GU-bataljonen och chef Utbildningssektionen, för att 1986 bli stabschef vid 
regementet. 1990 sökte Ulf jobb utanför Försvarsmakten. Han tjänstgjorde där som en upp-
skattad chef vid Gotlands kommuns företagshälsovård och senare som administrativ chef vid 
Psykiatriska kliniken. Ulf var en lugn och klok chef och en god taktiker.
Frid över hans minne.

Musikfanjunkare Sten Lindberg
avled den 27 september. Han blev 89 år. Sten föddes i Trelleborg och kom på 50-talet till 
Gotlands Infanteriregemente. Där blev han musiksergeant 1957 och musikfanjunkare 1962. 
Sten spelade i regementets musikkår under många år. På senare år minns vi Stens tonsäk-
ra saxofonspel under många år vid kamratföreningens årliga kransnedläggning på Gottlands 
Truppers begravningsplats och på ärtluncher.
Frid över hans minne.   

In memoriam
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Onsdagen den 25 augusti var det åter dags att genomföra 
KFÖ (Kamratföreningsövning) efter ett års uppehåll på 
grund av pandemin. Nästan 50 medlemmar hade hör sam-
mat kallelsen och som vanligt var det samling vid gamla 
vedgården kl 0900.

Vår ordförande Lasse Permerud hälsade alla välkomna 
och gick igenom dagens program, sedan var det dags att 

göra uppsittning i Tottes buss för färd mot Tofta skjutfält. 
Guide på Tofta var P 18:s stabschef Hans Håkansson 
som först tog oss in på den stora garageplanen där nu de 
flesta byggnaderna är klara och nyttjas av 181. pan sar-
batal jonen. På grund av det ihållande regnet intogs 
för middags fikat i en av stolpladorna. Efter detta besöktes 
den nya idrottshallen som skulle invigas samma dag. En 
toppmodern anläggning med stort gym och bra sani tets ut-
rym men.

Sedan var det dags att göra ett besök i det nya ut bild-
nings huset som har döpts till Tjelvar, här huserar nu befäl 
och soldater ur pansarbataljonen. Efter detta gick färden 
vidare till regementsstaben som tills vidare sitter samlad 
i en tillfällig byggnad söder om Bursbaracken i väntan på 
nytt kanslihus. Ja här har hänt mycket sedan vårt senaste 
besök 2019 och mer kommer att byggas de närmaste åren, 
bland annat ny kasern, matsal med mäss och nytt kansli-
hus.

Efter besöket på Tofta gick nu resan vidare mot Ting-
städe och försvarsmuseet där ärtsoppa och pannkaka 
vänta de, tillagat av museets kokgrupp. Efter att alla var 
mätta och belåtna gick färden vidare mot museets flyg- 
och marindel där Rutger Bandholtz tog emot och höll en 
intressant genomgång om vad som finns i ut ställ nings-
lokalerna. Här finns ju bland annat alla typer av KA-pjäser 

KFÖ 2021: Tofta skjutfält, museibesök 
i Tingstäde samt årsmöte

Besök i den nya idrottshallen.

Två nya ansikten på årets KFÖ, Anders Engström och Roland 
von Bargen.
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som varit verksamma på ön. Många blev också fascinerade 
över den smörklicksmaskinerna från 40- och 50-talen. 

Eftersom regnet nu ersatts av solsken intogs efter-
middags fikat utomhus varefter färden gick vidare till 
Tingstäde fästning, där Åke Ekström från hem bygds före-
ningen mötte upp och guidade oss runt bland fästningens 
alla hemligheter. Efter ett intressant besök gick bussen 
tillbaka till museet där årets försenade årsmöte skulle hållas.

Årsmötet inleddes som vanligt med parentation av de 
sedan förra årsmötet bortgångna kamraterna, efter sed van-
lig genomgång av ekonomi, verksamhetsberättelse och 
beslut om ansvarsfrihet genomfördes val av funktionärer. 
Här skedde vissa förändringar, vice ordförande Janne 
Engström har valt att sluta och ersattes av Bertil Malm-
ström, även Lars-Göran Nyberg slutar och ersätts av Arle 
Othberg, liksom revisorn Lars-Ove Hoas som ersätts 
av Kjell Thomsson. Samtliga avgångna avtackades med 
blommor och presentkort av ordföranden. Efter detta 
delades Sveriges kamratföreningars guldmedalj ut till vår 
förre ordförande Hans Håkansson.

Dagens övningar avslutades i museets restaurang med 
sillmacka, stekt fläsk med löksås och tillhörande drycker. 
Traditionsenligt inleddes middagen med regementets 
marsch ”In treue fest” och stämningen var som alltid på 
topp.

Klockan 2100 äntrades bussen mot Visby av ett gäng 
belåtna medlemmar som redan ser fram mot KFÖ 2022.

TEXT OCH FOTO:  ANDERS ÖSTERBERG Hans Håkansson tilldelas SMKR förtjänstmedalj i guld.

Robert Östergren, Folke Ansén, Bengt Hammarhjelm, Åke Wallin och LarsGöran Nyberg i berättartagen.
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Den 21:a oktober kunde kamratföreningen åter samlas för en traditionell 
”ärtor med fläsk”. Nytt för i år var att vi valde att lägga den som middag 
i stället för lunch, då vi ville ge våra nya medlemmar som är aktiva på 
P 18 idag en chans att vara med. Nytt var också platsen, vi bytte Traume 
mot Uncle Joe ś, alltså gamla soldathemmet på Wisborg. 36 medlemmar 
hörsammade inbjudan och förutom god mat fick vi en väldigt intressant 
föreläsning av Major P-O Hallberg om det kommande uppdraget i Ukraina 
som fallit på P 18 att utföra. Som vanligt en mycket trevlig stund!

TEXT: JÖRGEN GUSTAFSSON
FOTO: L-Å PERMERUD

UPPROP!
Utgivningen av
denna tidskrift
medför stora utgifter.
 
Varje inkommen
krona är ett
välkommet bidrag. 

Du som vill stötta 
utgivningen med ett 
frivilligt bidrag,
sätt in det på 
plusgiro16 30 01-1.

Styrelsen GRKF

SKRIBENTER!
Din kontakt på GRKF 
- redaktör Lars-Åke 
Permerud
Othemarsgatan 13, 
621 43 Visby.
lassepermerud@
bahnhof.se
070-207 78 80

Traditionsenligt samlades vi i Gotlands regementes 
kamrat fö re ning kl 1400, den 5 november, för att 
minnas våra avlidna kamrater och krigsmän som 
är begravda vid Gotlands truppers minnessten på 
norra begravningsplatsen i Visby och annorstädes. 

Stabschefen vid P 18 överstelöjtnant Anders 
Malm lade ner en krans vid minnesstenen och 
prästen vid Visby domkyrkoförsamling Tobias 
Nellvik läste ur skriften för oss och de avlidna. 
Kantor Åsa Nilsson och 18 kamrater sjöng psalmen 
Härlig är jorden. Vi avslutade med att be Fader vår.

Lars Brolund bjöd sedan in till samkväm på 
Märthas café där GRKF bjöd på varm dryck och 
smörgås.

TEXT: LARS BROLUND

FOTO: LARS-ÅKE PERMERUD

Kamratföreningens ärtmiddag

Lasse Boström med Kamratföreningens 
renoverade fana

36 kamrater på Uncle Joe's

Minnesceremoni vid Allahelgona

Föreläsaren PO Hallberg.
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Vi organiserade en After Work-kväll i Klintens gamla brandstation den 12 november. 
En trevlig kväll där det pratades gamla minnen, utbildning förr och nu jämfördes och 

säkerhetspolitik och militärhistoria dryftades. Vi hade satt tiden till kl 1600 – 2000. 
Detta i ett försök att även locka yrkesarbetande som ville komma och mingla lite. 
Några hade hörsammat det och tittade förbi en liten stund efter jobbet. 18 kamrater 
deltog, antingen de stannade hela tiden, eller gjorde ett nedslag en stund. En mycket 
trevlig kväll som gav mersmak.

GÅ MED I GRKF
Har du gjort värnplikt på I 18, P 18 

eller P 1G? Tjänstgjort eller arbetat 
på regementet? 

Betala in årsavgiften 100:-, pg 16 30 01-1.
Ange namn, adress, födelsedata och e-post.
Tillhör du inte någon av ovanstående katego-
rier men vill bli medlem ändå – kontakta någon 
i styrelsen.

GOTLANDS FÖRSVARSMUSEUM 
BEHÖVER DIN HJÄLP

1. Ställ upp som museivärd i sommar. I som
mar behövs 2 värdar per dag under hög
sä song. Värdlista kommer med vårbrevet.

2. Anmäl dig som volontär i verksamheten.
Exempelvis som snickare, museiarbetare.

Anmäl dig redan idag! 
Gör tummen upp till Anders Österberg

070667 10 46 eller andersosterberg@telia.com

Kamratföreningens After Work 

Ingegärd Malmros förklarar.

Utryckningsklockan

AW4: Kjell Jacobsson, Sylve Nilsson och Crister Persson 
dryftar väsentligheter.

Vi saknar mailadresser till ca 100 medlemmar!
Det underlättar enormt om vi har mailadresser till alla!

Om du inte får några mail – skicka in mailadressen till: info@grkf.se
Ordförande GRKF
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Hej på Er alla kamrater!
Pandemin har satt sina spår! Jo, det är ju på det viset att 
vi nästan bara kunnat träffas digitalt i nästan två års tid. 
Munskydd och hälsning med armbågen är nåt vi fått vänja 
oss vid. 

Trots detta har vi faktiskt lyckats genomföra några ak-
tiviteter även detta år även om vi tvingats ställa in en hel 
del. Ett försenat årsmöte, en ärtlunch och firande av Bar-
bara är vad vi lyckats få till. Alla hyfsat välbesökta! Men 
nu har restriktionerna släppt och vi kan träffas och trivas 
tillsammans precis som tidigare. 

I övrigt har det jobbats i museet i mindre grupper med 
Leif Svensson i spetsen och dessa har bland annat lyck-
ats skapa en Egruppsmodell på övervåningen i under-
stödshuset. Bra jobbat.

Hejdebon Bengt-Ove Lindroth har varit en flitig som-
marvärd på museet och tack vare honom så hade vi inga 
problem att bemanna våra dagar, tack Bengt.

Samverkan mellan öns kamratföreningar har ut veck-
lats på ett bra sätt där vi försöker hjälpas åt i all vår verk-
sam het, trevligt.

Vår årliga tidskrift som utkommer i mellandagarna 
väcker allas uppskattning  och vi kämpar vidare för en 
fort sättning. Tyvärr drabbades vår mångårige redaktör, 
Göran Hellström, av en allvarlig cancersjukdom och av-
led strax efter jul, tråkigt och svår att ersätta men vi hopp-
as att vi hittat en bra lösning på detta. Lycka till Pia!

På det nationella planet hade Artilleriregementschefen 
aviserat ett besök på ön men pandemin satte stopp för 
detta. Dock fick vi en digital information om artilleriets 
till växt med ett nytt artilleriregemente i Kristinehamn och 
fler ARCHER till organisationen. Ytterligare information 
om detta kommer vi att få under kommande vår.

Åter till ordningen där A 8 kommer att finnas i Boden 
och A 9 i Kristinehamn.

Nu blickar vi framåt och hoppas på många härliga 
möten och träffar där vi kan berätta våra minnen som 

vi upp levt tillsammans på Korsbetningen, Visborgsslätt, 
Skillinga ryd, Villingsberg, Trängslet och många andra 
ställen. Kamratskapen, alla minnen och traditioner blir 
allt viktigare ju längre  vi hänger med.

Vi ses!

Styrelse
Ordförande Anders Nilsson   
Sekreterare Björn Wizén
Kassör Leif Svensson
Ledamöter Nils-Folke Eriksson, Sylve Nilsson, Göte Nilsson och
 Anders Jolby
Ersättare Gunnar Trennestam och Thomas Sundström

www.a7kamratforening.se

Kamrater

Verksamhet 2022
24 februari Årsmöte kl. 18.00 i Arbis lokal vid Kinbergs plats

10  mars Kamratträff i Stockholm kl. 18.00 i Militärsällskapets

 lokal, Valhallavägen 104.

21 april Ärtlunch kl. 12.00 i Restaurang P 18.

4 maj C A 8 kommer och informerar om nyheter (preliminärt).

6 juni Nationaldagsfirande. Museet i Tingstäde.

 Samling kl. 1145.

29 september Ärtlunch kl. 12.00 i Restaurang P 18.  

15 november Manussstopp för tidningsartiklar.

3 december Sancta Barbarafirande.

ANDERS NILSSON 
ORDFÖRANDE A 7 KF
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Denna septemberafton höll fortfarande pandemin rikets 
femte största kommun i sitt grepp. Då vi alla tre nogsamt 
följde rekommendationerna från statsmakterna valde vi en 
uteservering för vårt återseende. Över en wienerschnitzel 
med tillbehör började så minnena och berättelserna om 
vad vi upplevt sedan sist att flöda. Så vad kan då en tand-
vårds chef, en generallöjtnant och en ut bild nings direk-
tör ha gemensamt? Givetvis A7, men också A1. De båda 
regementena med officerskårer fostrade oss under de 
tidiga åren och gav oss minnen för livet. Genom karriären 
följde flera möten, så som det brukar. Somrar i Älvdalen, 
lärande på AIHS och krigsbefattningar som pan sar-
haubitskompanichefer. Mats blev chef för den haubits-
batal jon A7 utbildade åt A1 och Johan och jag blev 
bri gad artilleri chefer, i Skövde respektive på Gotland. 
Flera kollegor har tjänstgjort på de båda regementena 
genom åren som Mats Annerstedt, Lennart Eklöf och 
Olle Bjurström, för att nämna några. Johan Svensson till-
hörde också A7 en tid efter det att A1 lades ner. A7 tog 
även ansvar för att vårda Svea artilleriregementes stolta 
traditioner.

Ett av mina egna minnen från A1 är från sommaren 
1985 då jag som ensam kadett från A7 fick vara med de 
något fler A1-kadetterna och dela OHS-2 i Linköping. Vi 
lärde oss bland annat att skjuta med pistol m/40 och köra 
ltgb 934. I motortjänsten mötte vi Åke Nordgren, som på 

gotländska och med fast hand lärde oss allt om den gamla 
Volvon. En dag skulle vi ut och köra på närövningsfältet 
och Åke hoppade in i min förarhytt. Det var en solig och 
varm högsommardag och jag blev förvånad att Åke hade 
med sig gummistövlar. Framåt, kommenderade Åke och 
vi tog täten, med övriga bilar på kolonn bakom oss. Efter 
en stund passerade vi ett öppet grönskande fält och Åke 
pekade åt mig att köra ut på det. Sagt och gjort, vi tuffade 
ut i grönskan och rätt som det var kände jag hur bilen sakta 
sjönk ner i det som mer var att likna vid en myr. Såja, sa 
Åke. Nu kan du vinscha. Så tog han på sig gummistövlarna 
och hoppade glatt ur hytten för att se hur de andra 934:orna 
sakta sjönk de också. Upplevelsebaserad inlärning i sin 
prydo lärdes på så vis ut till oss kadetter av en sann under-
officer!

Kvällen med Johan och Mats i Linköping fortsatte och 
många fler minnen delades. Vi konstaterade att pensionen 
närmar sig och några delade (just därför?) djupa kunskaper 
om golf. När vi sedan gick åt var sitt håll hade vi redan 
bestämt att nästa gång vi träffas får blir snart och att temat 
då blir hemmamatch med LHC. 

Linköping växer och det gamla regementsområdet 
är numer plats för rättsväsende, skolor och företag. På 
motorområdet står kommunens förskolebussar parkerade 
istället för 934:or. Tiderna förändras och nu kan vi följa 
hur nygamla regementen återuppstår. För min del är det 
snart dags att öva ihop med P 18 regementsstab igen. Jag 
ser fram emot att träffa fler gamla kompisar och dela 
erfarenheter från bland annat krisledning i skenet av 
pandemin och kanske ett och annat minne från förr.

ANDERS JOLBY
RO/ÖVLT P 18 OCH UTBILDNINGSDIREKTÖR I LINKÖPINGS 

KOMMUN

En kväll i Linköping med tre A7:are
Det var härligt att återse dem, Mats Kvarnberg 
och Johan Svensson. Första gången vi tre 
träffades var när de båda besökte officerskursen 
i Jönköping våren -85. De hade tagit sig ner 
till oss kadetter för att berätta om hur det var 
att vara elev på Karlberg. Vi förstod på deras 
målande berättelser om Gimo, Normandie 
och baler att i Stockholm väntade spännande 
upplevelser.

Anders Jolby.

Johan Svensson och Mats Kvarnberg.
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När jag lämnade A7 flyttade jag hem till Linköping för 
jobb på Framfab. Jag jobbade främst med projektledning av 
olika kunders internetlösningar och där började jag tidigt 
jobba med Saab Training som kund, vilket blev min första 
kontakt med Saab. 

Efter två år var det dags för nedläggning av Framfab i 
samband med att ”internetbubblan” sprack. Flertalet av 
mina anställda sökte då jobb på Saab och angav mig som 
referent. Det ledde sedan till att Saabs personalavdelning 
hörde av sig och frågade om jag var intresserad av att börja 
hos dem jag också. 

När jag blev erbjuden tjänsten på Saab hade jag ingen 
tydligare bild av företaget än det jag stött på i mitt arbete 
med Saab Training. På den tiden var företaget fortfarande 
”flygsaab” – men snart började resan med att både bredda 
och internationalisera företaget. 

Jag började som projektledare för några av Gripens 
stödsystem, såsom digitala kartsystem och simulatorer. 

Saab i Linköping har många före detta flyg office ra-
re anställda men färre arméofficerare. Efter ett tag 
kontaktades jag av ett projekt som jobbade mot mark do-
mä nen och med min bakgrund så var det perfekt att byta 
tjänst till Operationsanalysavdelningen där jag jobbade 
med Gripens markmålsförmåga i ett par år. Det ledde till 
UAV-avdelningen där ett av de intressantaste projekten 
jag var med i var Försvarsmaktens inköp av ny UAV efter 
Ugglan.

Sedan Saab köpte Celsiusgruppen år 2000 så har 
ytterligare bolag inkorporerats i Saab, idag är vi drygt 
18 000 anställda över hela världen. Förutom den flyg-
re la terade delen finns det idag flera hundra års historik 
och erfarenhet av system och produkter inom våra andra 
affärs områden Surveillance, Dynamics och Kockums. Det 
är en otrolig bredd och mycket spännande att jobba med.

Efter ett par år var det dags att prova på något nytt 
igen och jag fick då möjligheten att börja jobba med 
Gripen kampanjer. Jag fick ansvar för Schweiz vilket var 
en otrolig utmaning; man leder alla tänkbara aspekter 
av kampanjen – politiskt, försvarsrelaterat, media med 
mera. En otroligt spännande tid och jag lämnade inte 
posi tionen förrän vi hade ett positivt besked i Schweiz 
och förhandlingarna började – tyvärr så gick ju affären 
senare inte i hamn efter att det hållits en folkomröstning 
i landet om finansieringen av köpet vilket givetvis var en 
stor besvikelse. Trots det är just Schweiz-kampanjen ett 
av mina starkaste minnen efter nästan 20 år på företaget. 
Känslan att få det första positiva beskedet går inte beskriva 
efter allt hårt arbete. Då var det (nästan) värt alla kvällar 
man varit borta från familjen.

Efter Schweiz var det dags för ett utlandsuppdrag med 
att leda marknads- och försäljningsorganisationen för 
hela bolaget i Mellanöstern. Efter att första halvåret haft 
15 resor till regionen så bestämde vi oss i familjen för att 
flytta till Abu Dhabi istället. Det var en mycket spännande 
tid för mig jobbmässigt men framförallt för hela familjen, 
en stor omställning från livet i Linköping till ett liv med 
amerikansk skola, expatliv och inte minst värmen…

Efter nästan tre år på den positionen så fick jag ett 
liknande ansvar fast för Norden som resulterade i en 
flytt till Stockholm. Därefter tog jag över ansvaret för 
Saabs civila delar, främst ledningssystem och produkter 
för flygplatser och sjötrafikledning. År 2017 blev jag 
chef för affärsområdet Surveillance som ansvarar för 
ledningssystem, radar och telekrig. Väldigt mycket kopplat 
till sådant som vi jobbade med på A7 och även om allt 
är modernare idag så känner man igen vissa saker, t ex 

Vad hände sedan – Anders Carp
Tiden sedan jag lämnade Försvarsmakten och 
A7 har bjudit på många spännande uppdrag 
yrkesmässigt. Det här är min resa från A7 till 
dagens position inom Saab AB. 

Från åren i armén var det ledarskapet jag fram-
förallt tog med mig i mitt vidare yrkesliv, t ex att 
hantera svåra situationer och kon flikt han tering. 
Det är något man teoretiskt kan lära sig på en 
managementkurs, men att applicera teorin i prak-
tiken är något helt annat. 

Anders har löst svåra uppgifter tidigare både som eldledare 
på Branden och patrullchef på högvakten i Stockholm.
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Arthur och PC-SKER! Positionen innebar också en plats 
i koncernledningen där man en del av att fatta strategiska 
beslut för hela Saabkoncernen. 

Sedan maj 2020 är jag vice VD för Saab där jag bland 
annat ansvarar för vår fortsatta internationalisering och för 
myndighetskontakter i Sverige. Just det ansvaret är extra 
roligt då man inte sällan springer på före detta kollegor, 
från A7 eller Försvarsmakten generellt. 

Internationaliseringsarbetet är också ett spännande 
uppdrag – hur blir vi ännu större utanför Sverige? Vi är 
duktiga på att bygga upp verksamhet i andra länder och 
tillåta dem att växa och bygga upp sin egen portfölj och 
affär. Utmaningen ligger i hur vi bevarar den så kallade 
Saabandan, hur undviker vi att bli så stora och spretiga att 
vi inte kan hålla ihop företaget? Har man bara fokus på att 

växa så kan man snabbt köpa upp en mängd bolag, men hur 
får man dem alla att tänka Saab? Att vara ett storbolag är 
alltid utmanande men vi har stor erfarenhet av att integrera 
Saabkulturen i andra bolag efter årens uppköp. 

Komplexiteten är det som har hållit mig kvar i bolaget. 
Blandningen av politik, finans och militärt i våra affärer 
samt teknik för extrema användningsområden. Som ni 
har läst vid det här laget så har dessa 20 år även innefattat 
en mängd nya utmaningar för mig personligen, vilket är 
något som kännetecknar ett bolag som Saab. Det finns 
goda möjligheter att röra sig runt i företaget om man är 
intresserad, nationellt och internationellt. 

Ett annat starkt minne är från när jag förra året fick 
flyga med i en Gripen för första gången. Det var en otrolig 
dag, att få prova på att åka i överljudsfart, rolla och loopa 
men också att slås av att vi faktiskt sätter ihop den här 
produkten i lilla Sverige. 

Jag har mycket att tacka A7 för och även om jag skulle 
försöka lista alla namn som Sylve, Olle, Leif, Anders, 
Fredrik och så vidare som betydde så mycket för mig i 
början av min karriär så skulle listan bli för lång för den 
här artikeln. Därför nöjer jag mig med att säga TACK till 
alla er som varit en del av min resa med förhoppning om 
att vi ses igen, via arbetet eller privat.

Anders har kanske inte utvecklat allt på SAAB men en hel del 
har han hunnit med!
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När jag hittade pennan som jag fick på informationen före 
inryck som KB-elev på Wisborgs kompani i mars 1993 
med texten ”A 7 – DIN FRAMTID” så tänkte jag att så 
blev det ju inte… Många minnen kom upp från den första 
kontakten den där mörka informationskvällen nere på 
DSA med kompanichefen Leif Svensson och Plutonchef 
Mats Runander via sju mycket fina år på ett förband vars 
inställning och anda formade oss unga officerare från 
dag ett och har varit till stor hjälp vidare i karriären. Och 
givetvis slutet, den 30 juni 2000, sista kvällen på mässen är 
både ett fint men också vemodigt minne.

Jag minns nästan allt från den där dagen i juni 2000. 
Marschen genom stan, stoppen vid de olika minnesmärken 
och spår vårt förbands 289:åriga historia lämnat efter 
sig. Eftertänksamma blickar, till del sorgsna, och samtal 
om vad som varit och reflektioner till del missmod om 
vad som komma skulle. Men också minnen av en anda, 
A 7-andan, jag som ung KB-elev redan tidigt kunde känna 
in, som den där kvällen för nu drygt 21 år sedan gjorde 
sig tydligt påmind. A 7 var en plats där man fick en plats 
i ett lag. Man fick lära sig genom att vara med, att bidra 
och veta vikten av att utbilda dugliga förband för landets 
försvar. Men vad hände sen då? Jag tänkt ta er med på 
min resa vidare i Försvarsmakten och närmare bestämt 
Flygvapnet.

Mitt val inför framtiden var redan till del gjort den där 
försommaren 2020 när intresseanmälningar och besöks-
resor duggade tätt. Att jag kom att lämna ön var redan 
klart, min dåvarande flickvän och nuvarande fru, Jenny, 
stude rade i Uppsala och skulle vara färdig jurist under 
2001 och då var vår plan att flytta till fastlandet, helst 
södra Sverige då hennes hemvist var Emmaboda i södra 
Småland. Nu blev flytten ett år tidigare och den plan jag 
sedan tidigare haft att söka mig mot A 3 grusades då även 
de lades ned. Efter besök på KA 4 och trevare mot P 7 togs 
beslutet att styra mot Blekinge och Flygvapnet. F 17, ett av 
Sveriges största förband skulle bli platsen där jag kom att 
tillbringa större delen av de senaste 20 åren. 

Karlskrona blir ny bostadsort
Flyttlasset hade gått rätt omgående till Blekinge där vi 
först hamnade i Karlskrona och lägenhet för att våren 
2002 flytta till hus ute på Hasslö i Karlskrona skärgård där 
familjen, som förutom mig och Jenny nu består av Emil 
14 år och Ture 11, fortfarande snart 20 år senare bor kvar. 
Fritiden består av barnens ishockey och pistolskytte där 
hela familjen är aktiv.

Vad var det då som fick mig att välja F 17 som förband? 
Förutom läget i södra Sverige som jag nämnt tidigare 
så var det främst två saker som slog ann tonen hos mig. 
Flygvapnet hade fram till 2000 haft en utbildningsmodell 
för sina värnpliktiga som gick ut på att ha inryck tre ggr/
år syftande till att kunna drifthålla flygplatsen 24/7 365 
dagar om året. När det kom till den framtida utbildningen 
av soldater så var det här jag kände mig hemma. Man 
hade valt en modell med tre olika inryck över året med 
ett gemensamt utryckningsdatum. De värnpliktiga gjorde 
12, 10 och 7,5 månader uppdelat i ett skede med grund-
läggande soldatutbildning, ett befattningsskede som över-
gick i pluton, kompani och bataljonsvisa skedes indel ningar 
och övningar. Väldigt likt det som jag varit skolad i inom 
artilleriet. 

Min första befattning blev plutonchef för en R 3-pluton. 
R 3 står för Räddning, Röjning och reparation. Det 
sam lande för denna funktion var att det handlade om att 
säker ställa att flygplatsen var i driftdugligt skick samt att 
säker heten vid flygning kopplat till räddningstjänst var 
uppfylld. Att jag hamnade där var i grunden beroende 
på att jag inom på A 7 varit kopplad mot skyddstjänst 
(CBRN), en gren inom R 3-tjänsten. Vidare så uppfattades 
jag såsom kommande från armén kunna hantera större 
förbandsdelar, plutonen hade 12 officerare, 53 soldater och 
55 fordon lite skämtsamt sagt ett åkeri och en brandstation 

Men så blev det ju inte…
eller
Hur en A 7:are hamnade i flygvapnet

Bild från tiden som Stf C F17.
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så det var lite att bita i. Det gick dock mycket bra och jag 
blev kvar på plutonen i tre år. 

Den andra delen som fick mig till F 17 och förutom  
utbildningskonceptet var givetvis pistolskyttet. På F 17 
fanns vid den här tiden mång dugliga både pistol och 
gevärsskyttar och förbundskapten för det militära lands-
laget, han som tipsade mig om att det nog skulle passa mig 
att komma till förbandet i första läget. Jag har fortsatt med 
skyttet under hela min hitintills varande karriär med god 
framgång. 

Efter den inledande tiden på R 3-Plutonen fortsatte 
karriären med majorsutbildning på Försvarshögskolan med 
efterföljande kompanichefskap. Efter drygt fyra år på den 
befattningen så stod jag 2009 vid ett vägskäl. Jag var klar 
med tiden som kompanichef, värnplikten var på väg bort 
och jag var inte jättesugen på att läsa chefsprogrammet. 
Jag tittade utanför Försvarsmakten men även om det fanns 
erbjudanden så var det inget som lockade mer än det jag 
hade. Men så kom allt att hända under en och samma dag. 
En morgon i börja av december kom först stabschefen och 
meddelade att jag blivit antagen till Chefsprogrammet (som 
jag på uppmaning ändå sökt) och skulle tacka ja efter jul. 
Jag blev samma dag även erbjuden en plants i NBG11, och 
så ringde Jenny och sa att vi skulle ha ett andra barn. Då 
ett av dessa tre inte var valbart så slutade det med skolgång 
och titeln tvåbarnsfar. Något som jag idag inte ångrar för 
en sekund.

Dags för högre chefsutbildning
Efter skolan, som då bytt namn till Högre stabs offi cers ut-
bildning (HSU), blev det åter till F17 som stabs chef för ett 
nyuppsatt förband, 1. Flygbasbataljon. Där fick jag ansvar 
för en stab med ca 60 officerare och civila och planen var 
att tjänstgöra där i drygt fyra år. Dock hörde Högkvarteret 
av sig efter två med avsikten att ”Mattias Thomsson 
behöver lära känna Högkvarteret och Högkvarteret Mattias 
Thomsson”. Sagt och gjort så blev det pendling i knappt tre 

år till PROD och LEDS. Efter detta åter till Blekinge och 
F 17 som stf C F 17, då ett förband med 700 anställda och 
1200 på garnisonen, en spänstig men stimulerande uppgift 
som ett led i skolning mot nästa nivå.  

Efter tre och ett halvt år bar det av mot HKV och 
PROD igen. Här kom vardagen att bestå i och dela in 
Försvarsmakten i en grund och en krigsorganisation, 
GRO och KRO enligt i många stycken tidigare struktur. 
Den 1/9 2021 så tillträdde jag sedan befattningen som 
Chef på Insatsstabens avdelning för samverkan och 
rustningskontroll, J 9 och blev samtidigt befordrad till 
Överste. Jag har beskrivit det för min omgivning som 
något av en skräckblandad förtjusning, ny funktionen 
samt att jag inledningsvis hade lite svårt att förena mig 
med tanken att lystra till min nya grad. Så här långt en 
spännande vardag med rask utveckling, civila myndigheter 
och Totalförsvar i fokus.

Vad kommer framtiden då att ge? Jag det står nog 
skrivet i stjärnorna. Jag trivs fortfarande rysligt bra i 
Försvarsmakten och när vi nu har tillväxt och utveckling 
i fokus så är de än mer stimulerande att tjänstgöra här. Jag 
hoppas med detta kunnat ge er en bild av hur det gick för 
den där pistolskjutande löjtnanten som lämnade artilleriet 
för tjänst i flyget för dryga 21 år sedan. Tryggheten jag 
fick med mig från min tid på A 7 med de goda mentorer 
och kolleger som fanns där kan jag inte nog uttrycka min 
tacksamhet inför och jag hoppas att vi har möjlighet att 
träffas någon gång framöver.

VÄNLIGA ARTILLERI OCH FLYGVAPENHÄLSNINGAR
ÖV MATTIAS THOMSSON

C INSS J9 RUST

Påminnelser om vad som varit på tjänsterummet i 
Stockholm.

Författaren inför ett flygpass med JAS 39 Gripen. Vissa 
arbetsdagar skäms man nästan för att man tar ut lön…
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I det senaste försvarsbeslutet har Regeringen beslutat att 
fem regementen och en flygflottilj ska återetableras som en 
del i tillväxten av Sveriges försvarsförmåga. Bergslagens 
artilleriregemente i Kristinehamn är ett av dessa fem rege-
men ten. En utpekad förmåga inom försvarsbeslutet är 
dessutom artillerifunktionen. 

– Det känns väldigt bra att få en tydlig inriktning för 
etablering av ytterligare ett artilleriregemente, vilket är 
viktigt när artilleriet ska tillväxa avsevärt. Många utav oss 
har enbart varit med om nedläggningar av förband. Att vi 
nu istället står inför en tillväxt där vi ska utöka artilleriet är 
givetvis otroligt glädjande, sa överste Magnus, chef Ar til-
le ri regementet. 

Tydligt steg i rätt riktning 
Tidigt på morgonen, en dag i mitten på september, 

rullade en Archer in i Kristinehamn. 
Något som inte hör till vardagen – än. Senare samma 

dag fanns artilleripjäsen på plats på Villingsbergs skjut-
fält där inbjudna besökare och media fick uppleva en 
verkansförevisning. Förevisningen kan därmed beskrivas 
som startskottet för etableringen av artilleriförmåga i syd. 

– Vi levererar på försvarsbeslutet och det som är beställt 

av riksdagen. I en orolig omvärld tillväxer Försvarsmakten 
och Armén, vilket är positivt, sa Arméchef Karl Engel-
brekt son som var på plats i Villingsberg den där sep tem-
ber efter middagen när de första artillerigranaterna på 
näs tan 20 år levererades i målterrängen. 

Värnpliktsutbildning och samarbete 
På Artilleriregementet fortsätter arbetet med att stödja P 4 
med etableringen av Bergslagens Artilleriregemente (A 9) 
i Kristinehamn där Försvarsmakten hela tiden tar kliv 
framåt, däribland att den första Archerpjäsen rullade in i 
Skövde garnison under våren.

Parallellt med etableringsarbetet pågår även arbetet 
med att bygga upp artilleriförmågan i södra Sverige. 
Under sommaren har det varit inryck för värnpliktiga 
som ska utbildas inom artilleri. Denna gång inte bara i 
Boden utan nu även i Skövde på Noraskog kompani, där 
artilleriutbildningen i södra Sverige sker inledningsvis. 
När Bergslagens artilleriregemente är igång flyttar 
utbildningen över dit.

Återetablering av A 8 – Bodens artilleriregemente 
I takt med att värnpliktsutbildningen av nya artillerister 

pågår inte bara i Boden utan som tidigare nämnt nu även i 
Skövde, samt att arbetet fortsätter med etableringen av A 9 
i Kristinehamn, arbetas det just nu för fullt på nuvarande 
A 9 i Boden för att i samband med årsskiftet återta A 8 
Bergslagens artilleriregemente kommer därmed att återta 
sin tidigare förkortning A 9 samtidigt som nuvarande 
Artilleri regemente i Boden byter namn till Bodens 
artilleriregemente och får A 8 som ny förkortning.
TEXT OCH FOTO: VIKTORIA VÄLILÄ KOMMUNIKATIONSCHEF A9

Fortsatt tillväxt för artilleriet

Översten och Gotlänningen 
Stefan Pettersson, chef 
Skaraborgs regemente 
tillsammans med 
överste Magnus Ståhl, 
chef Artilleriregementet 
i samband med den 
informationsträff som ägde 
rum i september gällande 
återetableringen av A 9.

Oktober månad och de ljusa timmarna på dygnet 
blir allt färre. Därför är det extra glädjande att 
se hur ljuset lyser på artilleriet och vår funktion. 
Efterfrågan av indirekt bekämpning är större 
än på väldigt länge vilket märks i flera olika 
sammanhang, på olika nivåer såväl inom Armén, 
Försvarsmakten som utanför Sveriges gränser.
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A7 Kamratförening hade den 1 november 156 
medlemmar varav 88 är boende på Gotland och 
resterande 68 bor på fastlandet. Vi har 40 medlemmar 
som är 80 år eller äldre och som därmed är befriade 
från årsavgift. 26 medlemmar har inte betalat 
årsavgiften för 2021 trots upprepade påminnelser!
Årsavgiften, 100 kr, ska betalas innan mars månads 
utgång! Är Du osäker på om Du betalat eller inte så 
kan kassören Leif Svensson svara på det på 0498-27 
18 04 eller kassor@a7kamratforening.se. 
Årsavgiften ska betalas in på bankgiro 192-0800 och 
glöm inte meddela ditt namn vid insättningen!
Om Du även vill vara med och sponsra vår 
Kamratfond kan Du göra det på samma gång som 
Du betalar årsavgiften. ALLA bidrag, stora som små, 
mottas med största tacksamhet!
Sponsorerna presenteras med namn här i tidningen 
och på hemsidan!

Styrelsen

Besök vår hemsida
www.a7kamratforening.se
Där kan Du läsa om A 7 historia. Kamratföreningens 
verksamhet samt få reda på senaste nytt, aktuella 
evenemang och lämna synpunkter/önskemål från dig 
till föreningens styrelse. Där finns också styrelsens 
kontaktuppgifter och några äldre årgångar av vår 
Kam rattidning.
Vi når i dag 136 medlemmar via e-post men vill 
gärna nå alla. Om Du har en e-postadress men aldrig 
får någon information från föreningen maila då till 
info@a7kamratforening.se så att vi får en fungerande 
e-postadress till dig. Detsamma gäller för dig som 
ännu inte anmält någon e-postadress!

Styrelsen

Medlemmar och årsavgift

Facebook
Kamratföreningen finns
också i en sluten grupp

på Facebook där många
gamla minnen och
foton dyker upp.

Just nu 159 medlemmar.
Gå med Du också!

30 kamrater lyssnar uppmärksamt på hamnchefen Mats Eriksson när han 
berättar om Gotlands hamnar  i samband med höstens ärtlunch.
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Bengt-Ove växte upp i Stockholm hos sin morfar och 
mormor och fick sin första kontakt med Försvaret 1969 då 
han ryckte in på F 11 och sedan vid F 14. Under sin tid i 
FV tjänstgjorde Bengt inom hundtjänsten

Den 27 augusti 1976 kom Bengt-Oves liv att för alltid 
förändras. Bengt-Ove var tillsammans med en arbets-

kamrat och deras 
respek tive flick vän-
ner på väg genom 
Dalarna för att vandra 
i fjällen. Det var 
Bengt-Ove som hade 
övertalat de and ra 
att följa med då han 
tidigare hade arbetat 
som vand rings ledare. 

I den täta skogen, 
som växte ända in 
till vägen, stod en 
representant för sko -
gens konung. Älgen 
sprang ut mitt fram -

för deras bil och kraschen blev förödande. Bengt-Ove 
låg medvetslös i tre veckor på Mora lasarett och fick vid 
uppvaknandet veta att de övrig tre i bilen omkommit. 

Under många år led Bengt-Ove av ständig smärta som 
det tog 16 år för läkarna att sätta en riktig diagnos på. Om 
Bengt-Ove hade fått en rätt diagnos tidigare så kanske han 
inte hade behövt bli pensionär vid 43 års ålder.

Bengt-Ove utbildade sig till fritidspedagog och arbetade 
vid ett behandlingshem i Kolbäck fram till 1987.

Bengt-Ove kom till Gotland 1995 för att ta hand om sin 
morfar som varit intendent vid I 18.

För cirka 10 år sedan drog Sven-Ove Alfström in Bengt-
Ove i A 7 KF där han trivs utmärkt. Intresset för fjällen 
finns kvar och även att resa. Bengt-Ove bor i gamla 
affären i Hejde tillsammans med hustru Ulla.

Under denna sommar har Bengt-Ove gjort 14 pass som 
värd på museet varav huvuddelen är våra pass men även 
några åt Lv 2.

Tack Bengt-Ove för att du ställer upp för A 7

VID PENNAN/FOTOGRAF
NILS-FOLKE ERIKSSON

Översten Carl Carlsson
var en genuin A 7:are som var med och engagerade kamratföreningens  verksamhet under alla 
år. I 2015 års tidskrift kan Ni läsa Calles egna beskrivning av sin tid på A 7. Han kom till A 7 
1951 och gjorde såväl kompani- som bataljonchefsår på A 7. Jag upplevde Carl som en mycket 
duktig och engagerad artillerist som befordrades till överste 1979 och var chef för såväl ArtSS 
som A 9.
Carl blev 95 år.

Hans Trygg (Erlandsson)
har lämnat oss i en ålder av 87 år. Hasse var den glade och trevlige lille A 7:aren som gladde oss 
alla i alla möjliga sammanhang. Så här beskrivs han i Hallands nyheter: Hans Trygg är stock
holmskillen som blev gotlänning som blev sörmlänning som blev hallänning. Hans Trygg är en 
spontan människa och erkänner villigt att han försökt behålla lekfullheten och spontaniteten 
även i militära sammanhang utan att för den skull ge avkall på disciplinen.
– Jag har vågat bjuda på mig själv hela mitt liv. Det är kanske en udda egenskap för en militär, 
men det har alltid gett positiva effekter.
Att det blev den militära banan för polis Erlandssons pojk var egentligen en slump.

– Jag ryckte in och hamnade i Visby, knappt 20 år fyllda. Jag stortrivdes, det var hur kul som helst.
Dessutom visade det sig att den unge mannen hade såväl röstresurser som kroppshållning passande en militär. Sedan 
blev det 37 år vid A7 i Visby och Militärkommando Gotland, MKG. Där hann han både vara chef för Lottaskolan fyra 
somrar i mitten av 70talet, och informationschef vid såväl A7 som MKG.  Karriären kröntes med att han blev chef för 
Arméns Musikpluton i Strängnäs. Två stora intressen har följt Hans Trygg genom livet: orientering och folkdans. 

In memoriam

En trött BengtOve efter alla dagar 
i Tingstäde.

Porträttet
– Bengt-Ove Lindroth Försvarsmuseets meste värd
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A7 Kamratförenings STORA
TACK till alla våra 73 sponsorer

av Kamratfonden 2021
 Martin Abrahamsson Sverker Adolfsson,
 Björn Ahrling Gun-Britt Alfström,
 Mats Annerstedt Gunilla Asklander,
 Sven-Åke Asklander Thomas Bjuresten,
 Olle Bjurström Carl Carlsson,
 Göran Carlsson Leif Carlsson,
 Sven-Henry Carlsson Anders Carp,
 Christer Christiansson Günter Eckhardt,
 Maud Eckhart Lennart Eklöf,
 Stefan Ekman Stephan Ekström,
 Mats Eriksson Nils-Folke Ericsson,
 Anders Fogelberg Per Frödell,
 Ove Gardelius Olle Gardell,
 Torsten Gerhardsson Svante Hezekielsson,
 Björn Håkansson Jan Höglund,
 Jan Johansson Anders Jolby,
 Thorvald Kaijser Per-Inge Karlsson,
 Ulf Karlsson Elisabeth Kimell,
 Bengt Klingvall Harry Kvist,
 Arne Kågestedt Anders Larsson,
 Tord Lickander Lennart Lidholm,
 Bengt Lindroth Kalle Lindström,
 Jan Löwenborg Tony Löwenborg,
 Erik Mattsson Alf Möllerström,
 Anders Nikker Christer Nilsson,
 Lars-Gösta Nilsson Nils Nilsson,
 Tomas Nilsson Jan-Evert Olbrink,
 Alvar Olsson Agneta Pettersson,
 Sten Pettersson Sune Ronqvist,
 Stig Sandelin Nils-Gunnar Smith,
 Bo-Gustaf Sorby Per-Henrik Sorby,
 Christer Starkenberg Cai Ström,
 Jan-Olof Stridh Svante Ståhl,
 Thony Sundstrand Sigvard Svensson,
 Mattias Thomsson Tom Tibbling,
 Gunnar Trennestam Thomas Wahl
 Hans Waldenström Harald Hoffman
 Inge Ask

Vill även Du vara med och sponsra vår Kamratfond nästa år?
Sätt då gärna in ditt bidrag tillsammans med årsavgiften för 2022 
på bankgiro 192-0800. Glöm inte ange namn och adress!

Välkommen till årsmöte
torsdag 24 februari kl. 17.30
i Arbetareföreningens lokal vid Kinbergs plats

Vi samlas kl. 17.30 för sedvanligt mingel 
innan mötet med baren öppen!

18.00 Årsmöte enligt stadgarna.

Efter mötet blir det förtäring av något slag. 
Möjligheter till eventuellt inköp av starkare 

drycker till ”kamratpris” finns.

Anmälan till Göte Nilsson senast den 18 fe-
bruari via e-post till gote@a7kamratforening.

se eller på telefon 0709-27 14 96 

Välkommen Styrelsen

ÄRTLUNCH
Inbjudan till ärtlunch

i Restaurang P 18 den 21 april kl. 12.00

Årets första ärtlunch med anmälan om 
deltagande senast den 18 april via e-post 

till gote@a7kamratforening.se eller på
mobil 0709-27 14 96.

Välkommen

Inbjudan till kamratträff i Stockholm den 10 
mars kl. 18.00. Träffen genomförs i Militärsäll-
skapets lokal på Valhallavägen 104. Anmälan 
till Anders Nilsson via e-post till ordforande@
a7kamratforening.se eller med sms till mobil-
telefon 0704-74 38 18 senast den 4 februari.

Kostnad 200 kr.

Vid färre deltagare än 15 ställs aktiviteten in.
Ta vara på chansen att få träffas och prata 
gamla minnen!

Välkommen

Kamratträff i Stockholm
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Den tidskrift du nu håller i dina händer har fordrat extra 
ansträngningar från kamratföreningarnas redaktörer och vår 
lay-outansvarige Pia Wahlgren.

Göran Hellströms hastiga sjukdomsförlopp och allt för 
tidiga bortgång medförde, att han inte hann överföra sina 
kunskaper och underlaget i sin dator till Pia, som nu svarar 
för lay out. Det lyckades dock för Pia att med hjälp av Ronald 
Jacobsson i vårt museum och med bistånd från Görans dotter 
Hanna, att få ut mallar mm så att vår tid skrift kunde tas fram. 
Bildmaterielet fick de dock inte tag i, men det går att leva 
med. Nu är i alla fall manegen krattad för fortsatt utgivning 
av vår fina och uppskattade tidskrift, även om ekonomin 
inger viss oro.

Pandemins värsta faser verkar nu vara över och livet åter-
går mer och mer till det normala, även om faran långt ifrån 
är över. Förhoppningsvis får det ingen inverkan på verk sam-
hets planen för 2022. Till skillnad mot tidigare år har vi inte 
fastställt dagar för vår- respektive höstmötena. Dagarna 
bestäms först efter överenskommelse med res pek tive 
föredragshållare. Rimligen bör vi efter två inställda år kunna 
fira nationaldagen på vanligt sätt vid vårt museum i Tingstäde.

Efter att under ett antal år legat stabilt runt 180 med  lem-
mar, innebar 2021 ett trendbrott i negativ riktning. Visser l-
igen en naturlig, om än tråkig, utveckling i en före ning som 
inte har en naturlig rekryteringsbas i form av ett levande 
förband. Vi ligger nu under 170 medlemmar, och den 
demografiska utvecklingen innebär med natur nöd vän dig-
het att medlemsutvecklingen går i negativ riktning.  Möj lig-
heterna att vända ut veck lingen är små. De sista värn plikts-
kullarna är nu drygt 40 år och de flesta har inte haft någon 
kontakt alls med Gotland eller det mili tära här efter grund-

utbildningen och därmed minskar moti-
vet att gå med i vår förening.

Utvecklingen i vårt trupp slag går 
framåt med stora steg. På Luft-
värns rege men tet i Halmstad byggs 
nya utbildningslokaler och kasern-

etablisse manget reno veras för 
att möta mo der na miljökrav 

mm. Den 18 november överlämnades for mellt robotsystem 
103 PATRIOT till armén och luftvärnet vid en ceremoni 
i Halmstad i närvaro av försvarsminister och arméchef. 
Därmed kan om beväp ningen av lvbataljonerna ta ordentlig 
fart. Robot system 97 HAWK fasas ut och robotsystem 70 
överförs, tillsammans med robotsystem 90, till de under 
uppsättning varande brigadlvkompanierna, varav ett är avsett 
för Gotland.

Garnisonen på Tofta är fortsatt under utbyggnad, och om 
något år är planen att 200–250 värnpliktiga skall utbildas 
per år. Någon grundutbildning i luftvärnstjänst torde det 
emellertid inte bli. Ytterligare krigsförband kommer troligen 
att tillföras. Brigadlvkompaniet är redan beslutat, sannolikt 
tillförs även artilleri i form av Archer-systemet och/eller 
granatkastare, ingenjörkompani, under hålls- resurser mm. Det 
blir intressant att följa ut veck lingen.

Alla medlemmar i samtliga kamratföreningar tillönskas 
god fortsättning på helgen och ett gott och coronafritt 2022.  

Styrelse
Ordförande Rutger Edwards
Vice ordf Fredrik Hård af Segerstad
Sekreterare Bertil Olsson
Kassör Åsa Grahn  
Ledamöter Ingemar Fransson, Kjell Pettersson,
 Ingemar Gutenberg

www.lv2kamratforening.se

Verksamhetsplan 2022
Verksamhetsplanen för 2022 följer inkörda rutiner. Dagarna för vår- 

respek tive höstmötet fastställs efter överenskommelse med respektive 

före drags hållare.

27 januari Styrelsemöte kl. 18.30 på UGG (Utbildnings grupp Gotland)

17  mars Årsmöte kl. 18.30 i Gotlands försvarsmuseum. Anmälan

 om deltagande senast 11 mars till Rutger Edwards på

 076 – 83 93 230 eller rutger.u.edwards@gmail.com.

 Motioner skall vara Rutger Edwards tillhanda senast

 1 mars.             

april–maj Årmöte kl. 11.00 restaurang P 18. En gäst per medlem får

 deltaga. Dag meddelas senare                         

5 maj  Styrelsemöte kl. 18.30 på UGG.

6 juni Nationaldagsfirande. Museet i Tingstäde.

 Samling kl. 11.45.

V 23 Luftvärnsregementets kamrater 1/2022 utkommer.

15 september Styrelsemöte kl. 18.30 på UGG.

Oktober Höstmöte kl. 11.00  restaurang P 18. En gäst per medlem

 får deltaga. Dag meddelas senare.                                                                                     

17 november Styrelsemöte kl. 18.30 på UGG. 

V 49 Luftvärnsregementets kamrater 2/2022 utkommer.

December Julbön i Visby domkyrka. Dag och tid meddelas senare.    

V 52 KFT. P 18-A 7-Lv 2-KA 3 kamratföreningars tidskrift

 utkommer. 

Luftvärnsvänner
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Chefredaktören för vår tidskrift, Göran Hellström, har 
gått ur tiden 17 februari i år. Göran var född 26 maj 
1949.

Göran växte upp i Barlingbo, där hans föräldrar drev 
lanthandel. Han gjorde sin värnplikt som plu tons be-
fälsvärnpliktig utbildningsåret 1969/70, ut nämn des till 
värnpliktig fänrik och krigsplacerades som plutonchef 
på infanteriluftvärnskompaniet med robot 69. Göran 
var starkt intresserad av det militära försvaret och han 
fullföljde samtliga krigsförbandsövningar med ”sitt” 
kompani.

Civilt utbildade sig Göran vid universitetet i Uppsala 
och kom sedan att ägna yrkeslivet åt tidningsbranchen 
och han var bl.a. annonschef i gotlandspressen. Göran 
var föreningsmänniska och var med bl.a. i Juvenal or-
den, De Badande Wännerna DBW m.fl. sällskap och 
inte minst i Lv 2 kamratförening, där han tidigt blev 
medlem. När Benkt Kullgard tog initiativet till skilja 
Lv 2 ur den gemensamma A 7-Lv 2 kamratförening 
och nybilda Lv 2 kamratförening, blev Göran vice 
ord f ö ran de för att vid förbandsnedläggningen 2000 ta 
över som ordförande, en befattning han hade till 2004. 
Tillsammans med löjtnant Gösta Holmqvist var han 
redaktör för Lv 2 tidskrift ”Ledstrålen”, som de till-

sam mans utvecklade till perfektion och tidskriften 
väckte uppmärksamhet i hela landet. För bands ned-
lägg ningarna 2000 och 2005 resulterade i att de fyra 
förbandens på Gotland olika tidskrifter slogs samman 
till en gemensam tidskrift, som du nu håller i din  hand. 
Första numret av P 18 – A 7  –  Lv 2  –  KA 3 kam rat-
före ningars tidskrift kom ut 2006. 

Göran arbetade oförtrutet med att förbättra och 
för fina tidskriften och hans breda kontaktnät gjorde 
att han fick in artiklar och material som speglade hela 
total försvarssektorn. Görans ambitioner för tidskriften 
var höga.

Förutom tidskriften var Göran mycket engagerad i 
utvecklingen av vårt museum i Tingstäde. Han verkade 
både praktiskt och med ideer för innehållet i och 
utförandet av nya utställningar och han hade mycket 
bestämda åsikter om hur utformningarna skulle vara.

Hösten 2020 drabbades Göran av sjukdom och den 
behandling han fick var utan verkan. Han är djupt 
saknad och kommer i kamratföreningskretsarna att bli 
ihågkommen för sitt stora och genuina engagemang för 
vår tidskrift och vårt museum.

RUTGER EDWARDS
ORDFÖRANDE LV 2 KAMRATFÖRENING

  Göran Hellström 1949 – 2021
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Förhållandet mellan A 7 och Lv 2 har inte alltid varit 
helt problemfritt. Utgångspunkten att ett litet förband 
låg på ett större förbands område där allting delades och 
var gemensamt, bäddade lätt för att skylla fel och brister 
hos den andre. Lv 2 blev självständigt utbildningsförband 
1963 men alla stödfunktioner (förråd, administration, 
kasernvård mm.) lydde under A 7. Motsättningarna låg 
troligen mest på chefsnivå och kunde bottna i sådant som 
idag skulle ses som trivialiteter. Chefen A 7 var överste, 
chefen Lv 2 major (från 1966 överstelöjtnant) och kanske 
inverkade också rivaliteten mellan det stora P 18 (ett av 
Sveriges största regementen) och A 7, som var artillerikår 
och först 1975 fick status som regemente. Om C A 7 
kunde räkna in Lv 2 kontingent i ”sin” styrka, utjämnades 
olikheterna i storlek. Följande små episoder är hämtade 
ur C Lv 2 Uno Engströms dagboksanteckningar från 
1966–67 och 1995 nedtecknade minnen. ”Så nog hade jag 
klart för mig att jag inte kom till någon idyll 1961” skriver 
Uno Engström 1995. Bitvis episoder på sandlådenivå där 
personliga egenskaper hos de inblandade haft avgörande 
betydelse. 

Här följer ordagrant ur Uno Engströms minnen: ”När 
general Fale Burman skulle lämna 1963 skulle han avtacka 
A 7 och Lv 2 samtidigt uppe på A 7 och standaren skulle 
vara med. Tore Deutgen kallade då upp mig och sade att 
han tyckte att det var bäst att han blottade båda standaren, 
ett naturligt svar han fick av mig var nej.

– Du skulle ha sett vilket bråk det blev då Lv 2 plötsligt 
fick en chefsbil, den kom helt överraskande för oss alla 
men var helt i överensstämmelse med CA (Chefen för 
armén) fordonsplan, jag hade inte gjort någon som helst 
fram ställan. Tore fordrade då att jag för varje körning 
skulle begära körorder hos honom vilket jag naturligtvis 
lugnt och stilla förklarade för honom att jag inte skulle 
göra. Eller då Lv 2 blev uttaget som försöksförband för den 
gröna, snygga uniformen (m/68 red.anmärkning) och Tore 
inte blev tilldelad någon. Det slutade med att stabschefen 
på MKG stab Erik Jarnebring (delar av MKG stab ingick 
också i försöket), som hade ungefär samma storlek som 
Tore, fick lämna sin”.

Några ytterligare ”episoder” från 1966. 7 mars – Vid ett 
tillfälle hade Lv 2 soldater nekats backning under hän vis-
ning att Lv 2 hade så uselt befäl!?

11 mars – Drog igång ett ”förvaltningsmål” som jag 
tänker driva till MB (Militärbefälhavaren). Anledningen 
är att tjänstegrenschefen A 7 ger faen i kbr (kungligt brev) 
där det står om mina befogenheter och i år har samtliga 
äskanden gått in utan att jag fått tillfälle att yttra mig.

21 mars – Vände mig till stabschefen A 7 med anhållan 
att växeltelefonisten skulle svara ”A 7 och Lv 2” i stället 
för bara ”A 7”, har inte fått svar ännu.

1 april – Sedan länge har jag arbetat på att få en 
skriftprojektor till. Har talat med tygofficeren som 
säger att det inte går och att jag via Ilv (Inspektören för 
luftvärnet) måste vända mig till CA (Chefen för armén); 
fick idag veta att det sedan ett år funnits en skriftprojektor 
på A 7, som enligt försändningssedel är avsedd för Lv 2.

Vi skall ha ett visst antal nya gevär ”Karl Gustaf”, de 
har kommit men A 7 har tagit alla.

Under sammanfattning av år 1966 – ”Det allt över-
skuggan de eländet är tygtjänsten, genom sin totala brist på 
förståelse för våra problem och monumentala tjurskallighet 
bereder mig tygoff A 7 mer bekymmer och elände än allt 
annat sammantaget. Under 1967 måste jag söka bringa 
detta till ett slut. Jag vet inte riktigt hur jag skall göra”.

Rivaliteterna tycks ha varit störst på 50- och 60-talen, 
de ebbade ut efterhand. Men även långt senare kunde 
småsintheten mot ”lilla” Lv 2 poppa upp. Under andra 
halvan av 1980-talet, när alla tre förbandsledningarna 
var grupperade i kanslihuset, skulle vi få nya kopiatorer. 
P 18 och A 7 skulle tilldelas en sådan, men naturligtvis 
inte lilla Lv 2. Vi skulle gå till ”storebror” för kopiering. 
Som personalchef fick jag den något udda uppgiften att ”i 
lönndom” lägga beslag på en av storebrödernas kopiator, 
vilket naturligtvis inte kunde verkställdes. Till sist fick vi i 
alla fall en egen kopiator.

1967 besökte kronprins Carl Gustaf Lv 2. Det är nog 
inte förhållandet till A 7 som C Lv 2 orienterar prinsen om! 

TEXT: RUTGER EDWARDS MED UNDERLAG
FRÅN UNO ENGSTRÖM
FOTO: LV 2 BILDARKIV   

 
 

A 7 versus Lv 2
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Lv 2 var sist bland luftvärnsförbanden med att grund ut-
bilda på robotsystem 70, vilket skedde utbildningsåret 
78–79. I oktober 1978 hade vi också omlokaliserats 
till Visborgsslätt och P 18. All organisatorisk materiel 
hade ännu inte hunnit levereras, t.ex. fick vi använda 
lastterrängbil 934 som lvtroppbil och radarpersonalen blev 
utbildad på en ombyggd PS-04, som invändigt såg ut som 

en PS 70. Två pjäsmekaniker ( Jan Karlsson och Lundqvist) 
utbildades under året, och dessa bilder har vi fått från Jan 
Karlsson. De är tagna med en enkel kamera, därav är de 
något oklara. 

TEXT: RUTGER EDWARDS
FOTO: JAN KARLSSON

Utbildningsåret 1978/79 med robot 70

Det enda foto som visar en lvtropp med lastterängbil 934 med påkopplad pjäs. Terrängbil 221 kom först till följande utbildningsår.

Pjäsmekanikerna Karlsson och 
Lundqvist 
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En vintrig bild från Sysneudd med 
20 mm lvakan m/40 klara för 
luftmålsskjutning.

Vårvintern 1979 napalmövning 
med Gösta ”Mulle” Holmqvist
(i m/59 i mitten).

Kanslihuset och den kiosk, som 
ytterligare några år fanns på 
kaserngården.



Lv 2 kamrat förening

60

Torsdag 21 oktober höll före-
ningen sitt höstmöte på res tau-
rang P 18 på Visborgsslätt. Vi 
17 medlemmar med an  höri ga 
fick av chefen för Ut bildnings-
grupp Gotland, överste löjtnant 
Kermith Larsson, åhöra ett 
mycket ini tie rat och informativt 
föredrag om Ut bildnings grup-
pen, Gotlands hemvärn och 
rege mentet P 18. Inlednigsvis 
be rör de Kermith sin yrkes mässi-
ga bakgrund. Från början officer 
på KA 3, några år i det civila 
och sedan några år åter anställd 
på P 18. 

I landet finns det 40 hem -
värns  batal joner och med den 
höga mo bili serings bered skap de 
har, skall de efter att bered ska-
pen höjts,  med delar kunna vara 
in satsberedda inom 6 timmar 
och med huvud delen inom 24 
timmar, De skall sedan kunna 
verka i 90 dagar, viket fordrar att man noggrant anpassar 
beredskapsgraderna så att per so na len får tillräckligt med 
vila och återhämtning. Ut bild nings grupperna är idag kopp-
lade till någon nav de fyra militärregionerna och inte som 
förr till ett regemente eller flottilj. Naturligtvis har vi på 
Gotland en egen lösning, då Gotland fungerar som en egen 
”militärregion”. 

Uppgifterna för en hemvärnsbataljon är många, bl.a 
bevaka eller skydda område eller objekt, skydda trans por-
ter (t.ex. av ammunition), ytövervaka, störa (det som förr 

kallades ”fria kriget”). Samverkan med civila aktörer som 
polisen, länsstyrelsen, kustbevakningen m.fl. sker i stort 
sett varje vecka för delgivning och utbyte av information. 
Hemvärnets materielutveckling fram till 2030 är om fattan-
de. Nya fordon (Mercedes Sprint) för ledning på batal-
jons-, kompani- och plutonsnivå, för sjuktransport och som 
fordon för skyttegrupperna. Så kallade drönare för spaning 
och ytövervakning, mörkerutrustning, sambandssystem, 
avståndsinstrument, kokkärra, förrådskärra är exempel på 
ny utrustning under införande. Ett av syftena är att hem -
värns  för ban den skall att kunna verka i mörker i likhet med 
brigadförbanden. 

Avslutningsvis orienterade Kermith om ut bild nings-
cykeln i hemvärnet, antal dygn som de olika be fatt nings-
havar na skall genomföra, att man växlar mellan be fatt-
nings  utbild ning, då den enskildes förmågor övas, och 
för  bands  utbild ning, då hela kedjan från bataljonchef till 
en  skild soldat övas.

Han berörde även utbildningen på regementet, som 
idag har ett 40-tal värnpliktiga. 2023/24 skall c:a 80 värn-
pliktiga utbildas och målet är c:a 200 värnpliktiga årligen. 
Haken är att förläggnings-kapaciteten halkar efter. Byggan -
det på garnisonen på Tofta fortsätter, och planen är att 
Utbildningsgruppen så småningom skall flytta in i ”kasern” 
Hallbros bredvid garnisonsvakten.

Fullmatade och nöjda efter all information kunde 
samtliga deltagare inta lunch i restaurangen.

TEXT OCH FOTO: RUTGER EDWARDS 

Informativt föredrag om hemvärnet

Fr.v. Anna Englund, Lisbeth Davidsson, Evert Englund, Mats och Ulla Ekeroth, Eva Fransson, 
Birgitta Kempe, skymd Irma Nilsson, Georg Hall. I förgrunden Ingemar Gutenberg.  

Kermith fick en ask ”Merci” som tack. I bakgrunden fr.v. 
Lisbeth Davidsson, Eva Fransson, skymd Mats Ekeroth, 
Irma Nilsson, Bertil Olsson, Georg Hall. Längs fram t.h. Stig 
Buskas.     
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Styrelse
Ordförande       Rutger Bandholtz
1.vice ordförande     Arne Ekman
2.vice ordförande Mats Larsson
Sekreterare  Eva Weinebrandt
Kassör  Stefan Uddebrant
Klubbmästare Bernt Weinebrandt
Information Rutger Bandholrz

KA 3 Kamratförening c/o Weinebrandt, Fårö Broskogs 2369, 624 66 Fårö,
e-post kustartgotland1938@telia.com

Det har varit ett bra år för kamratförening trots rådande 
pan demi. Under första halvåret, innan restrik tio ner  na 
lättade, fick vi ställa in planerade aktiviteter. Vårt årsmöte 
som vi av tradition håller den 6 juni i an slut ning till 
nationaldagsfirandet ställdes in 2020 och flyttades i år fram 
till den 3 juli och omfattade verksamhetsåren 2019/2020 
och 2020/2021. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för båda 
verksamhetsåren. Dock avslutades i och med årsmötet ett 
långt åtagande inom kamratföreningen. Jan Frändfors, 
”Frändis”, valde att efter ett kvartssekel som föreningens 
kassör lämna sin plats. Som gammal ekonomi- och redo-
visning schef har han hållit ”järnkoll” på föreningens 
eko no mi. Ett tryggt stöd för en ordförande. Då Janne 
inte hade möjlighet att delta på årsmötet avtackades han 
istället vid ärtmiddagen som du kan läsa om på annan 
plats i tidningen. Tack Janne för dina insatser och Stefan 
Uddebrant – välkommen som ny kassör. Förutom årsmötet 
har vi genomfört en efterlängtad och uppskattad återträff, 
ärt middag och lillejul. Om dessa kan du läsa om på annan 
plats.

Medlemsutvecklingen inom kamratföreningen är gläd-
jan de. Vi fortsätter att öka. Jag har kommenterat detta 
på annan plats. En viktig del av vår rekrytering är att 
vi syns. Vår facebookgrupp har under året ökat från 
590 medlemmar föregående år till 654 medlemmar i 
skrivande stund. Ur denna grupp har flera valt att gå 
med som medlem i kamratföreningen. Således en viktig 
rek ry te ringsbas. Vår hemsida har fått en ny webmaster 
– Mats Rynnes. Han hjälper till att hålla hemsidan, 
ka3kamratforening.se, aktuell. En hemsida som inte hålls 
aktuell tappar snabbt i intresse.

Kamratföreningens arbetsgrupp, onsdagsgruppen, fort-
sät ter att lägga ner ett idogt arbete på Gotlands för svars-
museums marindel som utvecklas med nya objekt och 
utställningar kontinuerligt. En del av vad som åstadkommits 
det senaste året kan du läsa om på försvarsmuseets sidor 
under rubriken ”Hänt vid marin delen”.

För att på ett bra sätt kunna visa upp museets flyg/
marindel behövs kunniga och tillmötesgående musei-
värdar. I år har 40 personer, merparten tidigare KA 3:are 
ställt upp vid flyg/marindelen under museets huvudsäsong. 

En del har valt att lägga några av sina semesterdagar 
på att gå värd, några kommer från fastlandet för att göra 
sammalunda. Ett stort tack till er alla. Många besökare har 
bara positiva omdömen att säga om era insatser.

Ett tråkigt kapitel är utvecklingen av marinhamnen. 
Hamnen köptes in 2018 av Fortverket för Försvarsmakten 
räk ning. Sedan dess har all privat verksamhet i hamn-
området sagts upp och avvecklats. En mekanisk verkstad 
inkl. varvsslipen, ett företag som bygger och underhåller 
båtar och Sjöräddningssällskapet har tvingats lämna om rå-
det, Sjövärnskåren får inte längre nyttja hamnen. Och för 
en månad sedan sades kamratföreningen upp från sina 
lokaler efter ett 21 årigt nyttjande. Så innan den 1 maj 
2022 ska vi vara ute och förhoppningsvis hittat en annan 
lokal. Jag får återkomma i nästa nummer av tidningen om 
hur hela hamnfrågan kring marinhamnen utvecklas. Än så 
länge väcker utvecklingen många frågor.

Jag hoppas att 2022 blir ett år då samhället får kontroll 
över pandemin och att vi kan återgå till nästan normala 
förhållanden. Kanske några av oss ses i Göteborg på 
kam rat f öre ningsträffen i september eller på någon av 
kam rat föreningens aktiviteter.

En God Jul och Ett Gott Nytt år till dig och de dina!

RUTGER BANDHOLTZ

Översikt KA 3 område.

KA 3 vänner!
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Före andra världskriget hade kustartilleriförbanden 
tekniskt och taktiskt släpat efter utvecklingen i omvärldens 
vapenteknik. VK2 innebar ett plågsamt uppvaknande och 
brådstörtade åtgärder fick vidtas för att rätta till detta. 
Artilleriförband, som både konstruerats för och utnyttjats 
som fartygsburna, eller beställts av andra länder fick 
utnyttjas bl.a. på Gotland kring Fårösund och Slite. Efter 
kriget kom med försvarsbeslut under 1950- och 1960-
talen detta att åtgärdas med förband konstruerade för 
kustartilleri och som bättre kunde möta moderna hot. En 
rad nya förandstyper tillkom och eldkraften ökade trots att 
antalet förband  minskade.

En sådan förbandstyp var 7,5 cm tornpjäsbatterier, som 
skulle vara bättre skyddade mot konventionell vapenverkan 
och ha ett skydd mot bieffekterna av kärnvapeninsats och 
stridsgaser. I två skilda beslut, 1953 och 1963, skulle 30 
stycken batterier byggas med de nykonstruerade pjäserna 
i pansartorn och ny eldledning. Det var den längsta serie 
som någonsin kom att beslutas om. 

Det första batteriet som blev klart i Sverige var batteri 
Ljugarn, batt LN, som byggdes på Sjaustrehammar norr 
om Ljugarn. Det skulle i symbios med utanförliggande 
mineringar kunna försvåra ett framträngande mot 

Ljugarnsbukten. Ytterligare ett antal kom senare att 
grupperas på Gotland. Batteriet skulle åläggas hög 
beredskap med en hög procent gotlänningar i besättningen.

Utbildningen vid batteriet påbörjades 1962 vid KA3:s, 
3.utbildningsbatteri. Verksamheten tilldrog sig av naturliga 
skäl en våldsam uppmärksamhet, främst i Kustartilleriet. 
Jag och ett antal nuvarande medlemmar i vår förening 
minns säkert de talrika besök från både riksdag, regering 
och försvarsmaktsledning som vällde in för att se på 
skjutningarna. Försvarets Materielverk var angelägna att 
notera om leveranskontrakt följts och att se om det fanns 
några besparingsmöjligheter. Och alla ville ha kaffe och 
gärna lunch.

Kustartilleriets skjutskola var frekvent besökare med 
sina befälskurser och för att kontrollera hur vi lyckades 
utveckla skjutmetoder och ta fram reglementen. Det 
var roligt att för en gångs skull kunna något bättre än de 
erfarna artilleriofficerarna där. Det ledde till att vi fick 
mera gott om övningsammunition än vad som ett fattigt 
regemente annars skulle haft råd med.

Chefen för Marinen, amiral Lindemalm, kom på in spek-
tion i ”egenhändigt” flugen Vertol-helikopter. Det im pone-
rade stort på de värnpliktiga.

Batteri Ljugarn – en tillbakablick

Första pjäs vid batteri Ljugarn. Den första 7,5/57pjäsen som tillverkades.
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Vi hade också besök av en general från US Marines 
under IKA, generalmajor Henrik Langes,  ledning. 
Målbogseraren hade halkat för långt åt söder och därför 
tog det tid att komma innanför säkerhetsgränsen. IKA 
var irriterad och elden öppnades säkerhetsmässigt litet väl 
tidigt. Inte bra. Men elden låg rätt.

De värnpliktiga fick ligga i tält eftersom bergrummen 
inte var särskilt fredsmässigt bekväma. Knappast tälten 
heller. En värnpliktig som somnat som eldvakt tilldelade 
jag permissionsförbud över en helg. Både han och jag 
tyckte det var et proportionerligt straff men det tyckte 
inte senare auditören. ”Övergivande av post” var alltför 
allvarligt för att hanteras av en tjf batterichef. Det var nog 
knappt att jag slapp ett värre straff än den värnpliktige. Det 
är inte alltid så lätt att vara ung löjtnant.

Vi anställda bodde på hotell i Ljugarn och hade det 
trevligt under tjänstgöringsfria kvällar. Vilka, som bekant, 
inte var så många förr i tiden.

Efter 1990-talets sorgesamma försvarsbeslut är detta 
batteri liksom de övriga 29 sedan länge borta. Sjaustre-
ham mar bär idag få spår av vad som där förekommit. 
Pjäs nummer ett, som också var 1. Pjäs i batteriet, och 
centalinstrumentet cig 710 finns numera på museet i 
Tingstäde. Dessa båda är vi flera som klappar på ibland 
och minns en rolig ungdomstid. Ett musei-batteri finns i 
sin helhet kvar på Femörehuvud i Bråvikens mynning.

I och med att batteri Ljugarn och dess likar på norra 
Gotland och 12/70-batteriet i Slite avvecklats är den 
got ländska befästningshistorien, som gått från Torsburgen 
via kastalerna, Visborgs slott, Karlsvärd, Tingstäde, 
Bunge näs m.fl. anläggningar, avslutad. Eller?

TEXT: LARS G PERSSON

Den först tillverkade pjäsen av 7,5 m/57systemet (ex nr 1) finns nu vid Gotlands försvarsmuseums marindel.

Kalle Hellgren var bland de första att utbildas på den nya 
pjäsen och var senare instruktör vid pjäsutbildningen. Här 
vid resterna av ”sin” pjäs.
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Återigen närmar vi oss årets slut och på grund av ihållande 
restriktioner har vi även detta år gång efter annan tvingats 
tänka om och nytt för att nå våra mål. I vår iver att alltid 
lösa uppgift har vi utvecklat våra arbetsrutiner och enkelt 
sammanfattat kan jag konstatera att vi blivit förbaskat bra 
på att anpassa oss. Pandemin till trotts har vi i all väsent-
lig het levererat i enlighet med högre chefs order. Vi har 
gjort allt vi kan med allt vi har.

Vi har fortsatt vår värnpliktsproduktion och levererat 
soldater i världsklass till krigsförbanden i både Stockholm 
och Göteborg. Enskilt och tillsammans med andra har 
förbandet vässat sina förmågor ytterligare och genom 
övningar som Archipelago Endeavor och SWENEX har vi 
visat att vi står stadigt när övriga samhället har det tufft.

Vårt ständiga arbete med jämställdhet och jämlikhet 
har fortgått med oförändrad kraft och bidragit till att vi 
idag har fler kvinnor i uniform än vad vi tidigare haft. Ett 
glädjande trendbrott som med all säkerhet kommer bidra 
till en bättre arbetsmiljö och en bredare kunskaps- och 
erfarenhetsbas i hela vår personalkader. 

Som kronan på verket har vi i år dessutom lagt grunden för 
amfibiekårens fortsatta utveckling genom återetableringen 
av Älvsborgs amfibieregemente, Amf 4, i Göteborg. En 
historisk händelse och uppgift som under lång tid krävt 
mycket hårt arbete från förbandets personal, men som nu 
också givit oss de förutsättningar vi behöver för att kunna 
möta morgondagens utmaning. För första gången på 50 år 
ska vi nu växa oss starkare.

För amfibiekårens del innebär detta i det närmaste en 
för dubbling av såväl grundorganisation som krigs orga nisa-
tion. I kombination med att krigsförbanden vässas ordent-
ligt både materiellt och strukturellt kommer även taktik 
och stridstekniker att förändras i grun den. En utveckling 
som med tiden kommer göra oss starkare, men som inte 
på något sätt bidrar till att göra livet enklare. Genom ett 
ständigt behov av samordning och prioriteringar mellan 
Älvsborgs- och Stockholms am fibie rege mente kommer vår 
samlade förmåga till anpassning med all säkerhet prövas 
även framgent. 

Parallellt med denna utveckling ska vi, tillsammans med 

Under kommande år ska amfibiekåren inte bara växa personellt, utan även materiellt och förmågemässigt. En viktig del i 
denna utveckling är den nya stridsbåten, Stridsbåt 90 HSM, och de utvecklade vapensystem som idag kan, och imorgon ska 
kunna, placeras ombord för att göra plattformen än mer effektiv och farlig för en motståndare.

KA 3:are!
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delar ur Marinbasen, dessutom utbilda och rotera ner med 
stora delar av 2.amfibiebataljonen till Mali för att delta i 
FN-insatsen MINUSMA under andra halvåret 2022. En 
insats och uppgift som, om än tids- och resurskrävande, 
tydligt visar på marinens breda kompetensområde och 
höga tillgänglighet. 

Att framtiden ser ljus ut för amfibiekåren råder det ingen 
tvekan om. Jag ser fram emot att våra kollegor i Göte-

borg nu ska fortsätta att leverera och att vi här i Stock-
holm ska kunna återuppta vår gemensamma förmåga med 
Nylands brigad. Med målsättningen att vara så starka som 
möjligt 2023 är min ambition och förhoppning att vi ska 
kunna samverka och samöva så mycket som möjligt under 
kommande år.

Avslutningsvis har vi, med försvarsbeslutet i ryggen, 
nu en tydlig bild av vart vi ska och även om vi redan tagit 
viktiga kliv på vägen är det nu allting börjar. Tillsammans 
med våra kollegor i Göteborg, på marinstaben och på 
SSS ska vi nu bygga framtidens amfibieförband. En tuff 
utmaning vi med all säkerhet kommer lösa. Semper Opus 
Solve.

H.K.H Kronprinsessan Victoria återinvigde, på uppdrag av H.M. Konungen, Älvsborgs amfibieregemente, Amf 4, i klassiskt 
amfibieväder. En historisk händelse och milstolpe på Försvarsmaktens resa mot ett starkare försvar.

I skrivande stund pågår den marina övningen SWENEX för 
fullt. En övning där förmågan att försvara Sveriges kust 
övas enskilt och tillsammans med andra inom och utom 
marinen. I år deltar amfibiekåren med en sammansatt 
amfibiestridsgrupp bestående av enheter ur både andra och 
femte amfibiebataljonen.

PATRIK GARDESTEN 
STOCKHOLMS 

AMFIBIEREGEMENTE
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2020 skulle kamratföreningen haft sin återträff för att 
fira kamratföreningens 75-årsjubileum och samtidigt även 
uppmärksamma 20-årsdagen av KA 3 nedläggning. Av 
kända skäl gick det tyvärr inte att genomföra

Efter lättade restriktioner och inte minst ett bra 
vaccinationsläge bland medlemmarna kunde kam rat före-
ningen bjuda in till återträff i 2020 års anda sista helgen i 
augusti på Fårö kursgård. Knappt 100 medlemmar hör sam-
made kallelsen. Något mindre än ett normalt återträffsår 
vilket är fullt förståeligt.

Efter inkvartering var det mingel och ”enklare” måltid 
med tillbehör i matsalen. Stämningen var som vanligt på 
topp och borgade för en god fortsättning på återträffen

Gotlands regemente är under uppbyggnad och var ett 
naturligt val att åka till för deltagarna. Framme vid P 18 
mötte stabschefen, övlt Hans Håkansson, upp vid vakten. 
Under bussfärden berättade Hans om det aktuella läget 
vid regementet och hur återuppbyggnaden gått hittills. Det 
framgick med all önskvärd tydlighet att det inte varit helt 
problemfritt och mycket kvarstår innan regementet är fullt 
utbyggt och all personal finns på plats. Tack Hans för ett 
mycket uppskattat besök!

Åter på Fårö blev det en stunds återhämtning inför vår 
högtidsmiddag. Klockan 18 var det samling i Digerhuvud 
för intag av förfriskningar och mingel. Där anslöt chefen 

för Amfibieregementet, överste Peter Gardesten, som 
var särskilt inbjuden. Amfibieregementet har att bevara 
minnet av KA 3 och vårda förbandets traditioner. Ett 
tecken på detta är att KA 3 heraldiska vapen numera finns 
på Amfibieregementets fana. Högtidsmiddagen avlöpte 
som brukligt är när kustartillerister träffas med några tal 
och desto fler kända KA-sånger. För buffén stod Peter 
Svensson, KA 3 egen mästerkock. Och att han lyckats 
med maten framgick med all önskvärd tydlighet av både 
matåtgång och tack-för-maten tal. Efter att vi brutit taffeln 
intog vi Stopet för efterföljande kaffe och förfriskningar. 
Och som vanligt blev det ett minnenas afton för många.

Efter frukost på söndagen äntrade vi åter Digerhuvud 
för att lyssna till öv. Gardesten ś information om läget 
inom Amfibiekåren. Särskilt intressant var att få ta del 
av informationen kring den expansion av kåren som 
upp rättan det av ett nytt amfibieregemente i Göteborg inne-
bär.

Återträffen avslutades på traditionsenligt sätt med besök 
vid Gotlands försvarsmuseum där vi hade en del nyheter 
att visa vid marindelen.

Det fanns ett visst ”tryck” på att få veta när nästa 
återträff blir. Vi lämnar frågan öppen tillsvidare. Men det 
är klart, 2023 skulle KA 3 firat sitt 85-årsjubileum.

TEXT: RUTGER BANDHOLTZ

Äntligen återträff

Högtidsmiddag.
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Mingel i Digerhuvud.

Minnenas afton 
på Stopet.

Besök vid P 18. Öv Gardesten info om amfibiekåren.

Dukat till fest.
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Vid KA3-kamratförenings ärtmiddag den 21/10 tackades 
Jan ”Janne” Frändfors av som kassör. Han hade vid 
det laget varit detta i ungefär tjugofem år och han ansåg 
att tiden var mogen för någon annan att ta över. Janne 
har varit kustartillerist vid KA3 så länge att han hunnit 
vara med om att skjuta med batteri Hultungs, bråka med 
Ingemar Bergman på Fårö och mycket annat. Dessutom var 
han en utmärkt berättare om det som varit och här berättar 
han om när han sprängde en mina på Fårö.

En tidig aprilmorgon, i början på 70-talet, en söndag 
minns Jan Frändfors att det kom ett larm om en ilandfluten 
mina på Fårö. Han var flaggjunkare då och det motsvarar 
specialistofficers grad idag. Han hade kommenderats ut till 
Norsholmen tillsammans med minförvaltaren och ett par 
värnpliktiga. Och där, i strandskvalpet låg ett stort svart 
klot och rullade. Tändrören pekade hotfullt ut och något av 
dem låg i vattenbrynet. Skulle det brytas mot botten eller 
mot en sten, skulle minst hundra kilo trotyl detonera.

”Jag var livrädd”, minns Janne. ”Men det var bara att 
sätta på sig vadarbyxorna och ta sig ut till den.” Personen 
som rapporterat in minan blev otålig och tyckte högt och 
tydligt att: ”Det är väl bara att rulla upp den på stranden 
och lasta ombord den på lastbilen. Sedan kan ni bara köra 
ner den till Klintsbrovik”. Klintsbrovik var ett före detta 
stenbrott vid sundet mitt emot Fårösund, som nu var en 
av KA3;s anläggningar där man hanterade och lagrade 
minor. Janne och minförvaltaren var av en annan mening. 
Den skulle sprängas på platsen. Allt annat var för farligt. 
Dessutom bestämde de att spränga den direkt, utan anmälan 
till högre ort, eller att göra vederbörliga avlysningar.

Allt det där skulle bara öka risken att nyfikna skulle 
strömma till och då skulle det bli riktigt farligt berättade 
Janne. Säkerheten gick före säkerhetsföreskriften. ”Och ju 
längre tid vi väntade ju större var risken för en okontrol le-
rad sprängning.”

Mindödarlådan plockades fram. Man hade alltid en 
beredskap för att rycka ut och ta hand om ilandflutna 
minor. Det dök ofta upp minor längs stränderna, eller i 
fiskarnas garn som behövde tas omhand. Östersjön är 
sedan båda världskrigen full av minor som än i dag utgör 
en fara. Mindödarlådan kallade man den låda (eller med 
tiden flera lådor) med allt som behövdes, från verktyg, 
sprängmedel, dokumentations-utrustning m.m. Den stod 
alltid klar hemma på regementet inför nästa larm. Janne 
stabiliserade minan så gott det gick, så att den inte skulle 
rulla runt och bryta ett tändrör. Sedan applicerade han 
laddningen enligt instruktionsboken.

”Stranden var långgrund och tändkabeln var inte 
längre än som föreskrevs i boken.” sa Janne. ”Så den 
räckte inte upp till ett ordentligt skydd. Posterna var 
på plats och civilisten, som rapporterat in minan, var 
bortmotad. Vi hade inte tid att hämta mer utrustning. Jag 
och minförvaltaren lade oss platta mellan två strandvallar.” 
Man använde sig av elektriskt avfyring.

”DjXXXXX, vad det small!” minns Janne. Sedan hade 
det yrt omkring stenar, splitter, vatten och släke. Släken 
är det han minns bäst. Nöjda och lättade återvände de till 
KA3. Mindödarlådan lämnades in, så att för råds perso-
nalen kunde komplettera upp den till nästa upp drag. Ännu 
en av de hundratusentals minor som lagts ut i Östersjön 
under krigen hade oskadliggjorts.

TEXT: JOHN STÖVRING

Mindödarlådan 
bestod efter hand 
av tre kolli. Den 
ursprungliga, 
stora lådan 
innehöll alla 
verktyg och 
tillbehör. Den 
mellanstora inne
höll sprängmedel 
och den tredje 
innehöll 
tändapparaten 
till den elektriska 
avfyringen.

En minröjning
på Fårö

Under krigen desarmerades och togs omhand hundratals 
minor. Inte alla minor kunde eller behövde sprängas på 
plats. En desarmerad mina kunde hanteras ganska bryskt, 
utan fara. Bilden är från 1941.

Mindesarmering av Styrman Sjölin, Marindistrikt Gotland 
1941. Bilden kunde mycket väl visa Janne under arbete men 
minan på Norsholmen.
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Årets ärtmiddag var efterlängtad. Det märktes inte minst 
på deltagarantalet. 52 kamratföreningsmedlemmar hade 
hörsammat inbjudan till årets begivenhet. Ett all-time-high 
enligt de minnesgoda. Middagen avhölls i Utsikten (gamla 
markan) som för övrigt är en alldeles utmärkt lokal för 
denna typ av begivenheter och som Gotlands Idrottscenter 
välvilligt ställer till förfogande.

Det är några år sedan vi gjorde slut på de sista guld-
burkarna med försvarets ärtsoppa men som tur är har våra 
kockar memorerat både smak och innehåll och tillagade 
även i år en ärtsoppa som inte stod originalet efter i något 
avseende. Men som traditionen bjuder vid dessa tillfällen 
inleddes ärtmiddagen med silltallrik och därtill hörande 
drycker och visor med kustartillerianknytning (Vem sade 
ordet, Än en gång däran, Röda havet mfl). Som dessert 
serverades plättbakelse och punsch. Inte undra på att 
många kände sig tämligen stinna efter det.

Jan Frändfors, som vid årsmötet lämnade sitt kvartssekel 
långa åtagande som kassör i kamratföreningen, avtackades 
efter middagen av ordföranden för väl förrättat värv med 
en tavla och en flaska gotländsk spirituosa.

Under det att kaffet och tillbehör intogs tog kvällens 
gäst, den för oss här på norr välkände historikern mm 
Calle Brobäck, till orda. Under en knapp timmes tid 
berättade han om ”Skrönor kring Fårö-sundet” Han kan sin 
historia och kan berätta den på ett medryckande sätt vilket 
uppskattades av våra åhörare.

Nu hoppas vi att allt lugnar ner sig med pandemin och 
annat elände så vi kan avnjuta vår ärtmiddag kommande 
år. Ett stort tack till Bernt och Eva Weinebrant, Bert-Ola 
och Gunn Wallin och Inger Johansson för allt arbete med 
ärtmiddagen.                                TEXT: RUTGER BANDHOLTZ

Ärtmiddagen

Calle Brobäck kåserade efter middagen om ”Sägner kring fårösundet”.

Jan Frändfors avtackades efter sitt kvartssekel långa 
styrelseuppdrag som kassör i kamratföreningen.
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Nationaldagen 6 juni
Firas 2022 på Gotlands Försvarsmu-
seum i Tingstäde. Frivilligorganisatio-
ner, före ningar och klubbar kommer 
att bilda fan borg.

11.45 Samling Gotlands Försvarsmuseum.
12.00 Flaggan hissas, Högtidstal, kören Nio
 Sångare, GotlandsMusikens blåsorkester,
 Fanvakt och Underhållning.
 Servering av kaffe, saft och bullar. 

Kamratförenings årsmöte 2022 
Årsmötet planeras att 
hållas vid Gotlands 
Försvarsmuseum i Tingstäde 
i anslutning till na tional  dags-
firandet den 6 juni då även ett 
besök vid marindelen kommer 
att göras. 
Mycket har hänt på ett år. 
Kallelse med tid och plats 
utsänds under våren 2022.

Årsavgiften för 2022 är oförändrad
Medlemsavgiften för 2022 är endast  100:-,
sätts in på bg 718-4732, ange namn och 
års avgift 2022. 
Har du flyttat, meddela din nya adress. 
Likaså om du har ny e-post-adress.

TIDSKRIFTSFOND
Fondens syfte är att ekonomiskt underlätta utgivningen 
av tidskriften. Många har hörsammat vårt upprop ge-
nom åren och lämnat generösa bidrag. Allt efter vars 
och ens plånbok. Det har definitivt underlättat för tid-
skriftsverksamheten. Frivilliga bidrag mottages tack-
samt på bg 718-4732,  märk bidraget med ”tidning”.

OBS!

Som en konsekvens av Sveriges oförmåga att försvara 
fårösundet under Krimkiget i mitten på 1800-talet upp för-
des 1885-1886 tre stycken batterier norr och söder om 
Fårö sund. Batteri I uppfördes på norra delen av det sk. 
Bombfältet och är numera ombyggt till hotell och restau-
rang. Batteri II byggdes vid Norra Gattet och Batteri III 
på södra Bombfältet. Tillsammans utgjorde de Fårösunds 
kustposition, från 1916 Fårö sunds fästning. Fästningen 
lades ner i september 1919 och all materiel överfördes till 
KA 1. Batterierna bygg nads minnes för kla ra des 1935. Nu är 
det Statens Fastighetsverk som är an sva riga att sköta detta 
militära kulturarv.

2019 fick SFV svidande kritik från Riks anti kvarie äm-
betet för det sätt man sköter tillsyn och vård av bygg nads-
minnet. SFV skyllde (självklart) på bristande ekonomiska 
resurser men uttryckte att de avsatt medel för 2020 för 
att förbättra skötseln. Den enda synbara åtgärden under 
2020 var att vid det norra batteriet (Batteri II) sattes upp 
en skylt som varnade för rasrisk och nytt staket vid vissa 

delar för att försvåra 
för besökare att komma 
in på området. Vid det 
södra batteriet (Batteri 
III) gjordes ingenting! 
Inte heller under 2021 har 
någon skötsel av de båda 
batterierna genomförts. 
Det skall tilläggas att 
efter KA 3 nedläggning 
har inga skötselåtgärder 
vidtagits över huvud taget. 
Det är hög tid att SFV 
nu sätter in åtgärder som 

förhindrar ytterligare 
för fall och påbörjar 
att återställa allt det 
som rasat eller ruttnat 
bort och inte minst en 
omfattande röjning av 
allt som växer överallt.

Kom ihåg att dessa 
batterier byggdes under 
en tid då det inte fanns 
maskinhjälp med allt 
arb ete utan är i all 
väsentligt uppbyggt med 
hand kraft. Genom att 
sköta och bevara be fäst-
ningar na till eftervärlden 
hed rar vi också alla dem som deltog i byggnationen. Det är
de värda.                                       TEXT: RUTGER BANDHOLTZ

Att (van)vårda vårt kulturarv

Nyuppsatt skylt vid batteri II. Batteri III idag.

Fd pjäsplats batteri III.
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Medlemsantalet fortsätter att öka!

Även under 2021 har medlemsantalet fortsatt 
uppåt. Kamratföreningen har under året fått 32 
nya betalande medlemmar. Medlemsantalet är 
nu uppe i 330. Kamratföreningen har därmed de 
senaste 5 åren ökat sitt medlemsantal med 109 
medlemmar. Inte dåligt för en kamratförening 
vars regemente avvecklades för 21 år sedan. 

Medlemsavgiften är fortfarande måttliga 100 kr. 
Jag är tacksam om du betalar in medlemsavgif-
ten före den 1 mars på bg  718-4732.

Kamratföreningsträff i Göteborg 2022

Efter att kamratföreningsträffarna tvingats göra 
uppehåll 2020 och 2021 har nu kamratförening-
en i Göteborg fattat beslut om att genomföra 
kamratföreningsträffen första helgen i septem-
ber 2022. Jag återkommer med mer info om 
resan och om hur många platser kamratfören-
ingen disponerar. 2020 då träffen skulle ha ge-
nomförts i Göteborg enligt plan var det 45 an-
mälda från oss. Får se om intresset är lika stort 
denna gång.

Efter att gjort uppehåll i två års tid var det äntligen dags 
att samlas för genomförande av lillejul för KA 3 f.d. 
officerare. Att det var en efterlängtad tillställning visar 
inte minst antalet deltagare. Trots några sena åter bud 
kunde Näst Äldste Subaltern (NÄS) mönstra 31 del taga-
re varav 28 ”gamblingar”. Noterbart är att fyra av ”gamb-
lingar na” tagit sig från fastlandet till Fårösund för att delta 
i muntrationerna. Vid det inledande glöggminglet i skol-
bygg nadens foajé bjöds ”di gamble” på en musikalisk över-
raskning. NÄS hade ”övertalat” folkhögskolans kör att för -
lägga sin en del av sin julsångsrepetition just i an slut ning 
till där lillejulsdeltagarna intog sin värmande väl komst-
glögg. Ett uppskattat initiativ.

Väl samlade i filmsalen beordrades ”Giv akt”. Till 
tonerna av KA 3 marsch, Nordergutarna, fördes KA 3 
kam rat före nings fana in av Yngste subaltern (YS). Stäm-
nings full inledning på vad som komma skulle – pröv-
ningar na av ”di gamble”. Årets prövning omfattade militär 
allmänbildning, historiska händelser under 1900-talet som 
skulle redovisas på en tidslinjal och sist men inte minst ett 
skjutprov. Här gällde det att med luftvapen bekämpa bl.a. 
helikopter, stridsvagn och några andra fientliga företeelser. 
Trots att ammunitionstilldelningen var begränsad blev alla 
mål bekämpade. Än kan ”di gamble”!

Efter väl genomförda prövningar var det så dags att 

förflytta sig till gamla markan (fd restaurang Utsikten), för 
intagande av julens läckerheter med tillhörande drycker. 
KA klassiska snapsvisor sjöngs med emfas – absolut 
inget fel på sångrösterna här inte. Sven Boman, en gång 
utnämnd till hederssubaltern när han lämnade kåren, 
fram förde några av sina ”andliga visor” och deklamerade 
Viktor Rydbergs dikt ”Tomten” på gutamål.

Vid det efterföljande kaffet meddelade subalternerna 
resultatet av ”di gambles” insatser. Vissa kunskapsluckor 
konsta terades så ”gamblingarna” inbjöds till omprov 
kom man de år vilket accepterades med acklamation.

Kamratföreningens ”festgrupp” förtjänar ett särskilt 
omnämnande. Utan dem blir inte lillejul den höjdpunkt för 
många som den av tradition är. De tillagar maten (även den 
rökta laxen), dukar stilfullt och vackert och gör detta år 
efter år. Att inte glömma allt efterarbete. Som ordförande 
i kamratföreningen kan man inte önska bättre hjälp vid 
till fällen som dessa. Ett stort tack till er, Eva och Bernt 
Weinebrandt, Gunn och Bert-Ola Wallin, Lena Bohlin, 
Birgitta Svensson och Inger Johansson. Ett tack som säkert 
alla deltagare stämmer in i.         TEXT: RUTGER BANDHOLTZ

Nu är det (lille)jul igen

Dukat för fest.

Årets lillejulsdeltagare.
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