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1. Ordföranden har ordet. 
Bäste medlem! 
 
När dessa rader skrivs är våren i stort sett överstökad 
och sommaren står för dörren med varma ryska 
vindar vilka drar in över Norrbotten. Under våren har 
vi genomfört några pubaftnar 
vid vilka ett mindre antal 
medlemmar har deltagit. Vi 
hoppas att kunna återkomma 
med detta koncept under hösten, 
även med ett och annat föredrag 
och hoppas att detta skall 
uppskattas på så sätt att 
deltagarantalet stiger. Besöket 
på Karlberg tvingades vi tyvärr 
ställa in på grund av för få 
anmälda. 
 
Det är av största vikt att du som medlem besvarar den 
enkät som kommer att sändas ut. Styrelsen måste få 
bättre underlag om vad våra medlemmar förväntar sig 
av medlemskapet. Vårt programutskott känner sig en 
smula frustrerade av att försöka organisera samman-
komster, studiebesök med mera vilka vi tror att med-
lemmarna skulle uppskatta och delta i. I själva verket 
anmäler sig dock många gånger för få för att det skall 
vara försvarbart. Har styrelsen kanske för höga 
ambitioner? Säg din mening så att vi vet! 
 
I början av juni anordnas ett Nordiskt möte i Finland 
för militära kamrat- och veteranföreningar. Sveriges 
Militära Kamratföreningarnas Riksförbund (SMKR) 
är ansvariga för det svenska deltagandet och Klubb 
19 skall delta med två representanter. Dessa möten 
äger rum vart annat år enligt ett rullande schema och i 
år äger det rum på den Karelska brigaden i 
Vekaranjärvi i östra Finland. Där skall det utbytas 
erfarenheter och cirka 250 personer skall umgås, se 
på förevisningsövningar med mera.  Rapport följer i 
senare nummer. 
 

Det ryska Påskflyget har medfört en ökad och fortsatt 
debatt om försvaret av vårt eget territorium. Jag 
hoppas att debatten håller i sig med tanke på 
kommande riksdagsval. Regeringen har säkerligen 
känt vindarna blåsa i försvarsdebatten, med många 
starka inlägg från de egna leden. Kanske har man nu 
hittat budgetutrymme för ett smärre tillskott redan till 

hösten? Den som lever får se! 
 
Problemen med att rekrytera 
och behålla personal fortsätter 
och för några veckor sedan 
nämnde Försvarsberedningens 
ordförande att en utredning 
skall se över problemen och 
där skulle även en frivillig 
mönstring kunna komma att 
ingå! Ett steg tillbaka mot 
någon form av värnplikt? 
 
Försvarsberedningen har 

lämnat sitt underlag när du läser dessa rader. Den har 
under utredningens gång besökt ett antal länder, dock 
konstigt nog inte de baltiska länderna trots att de är 
våra nära grannar. Dessa borde ha haft ett och annat 
att tillföra med sina erfarenheter och goda kunskaper 
om den stora osäkerhetsfaktorn Ryssland.  
  
Var skall Försvarsmakten i fortsättningen sätta in sina 
utländska missioner när nu Afghanistan går mot sitt 
slut? Regeringen pekar nu mot Mali med en liten 
försiktig start med 70 personer ute och en större 
reserv hemmavid i beredskap om ytterligare behov 
skulle uppstå. 
 
Jag önskar härmed alla medlemmar och anhöriga en 
riktigt skön och avkopplande sommar med värme och 
nederbörd i lagom ut-sträckning. Titta gärna till oss 
på bloggen någon gång för att hålla dig uppdaterad! 
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2. Skattmästaren meddelar. 
Vid varje utskick av Bulletinen får vi några i retur för 
att man har flyttat och inte anmält den nya adressen. 
Ibland kan det vara svårt att hitta den nya adressen. 

Glöm därför inte att meddela till sekreteraren 
orjan.widlund@bredband.net.om ni har flyttat till ny 
adress eller bytt e-postadress. Någon enstaka 
medlemsavgift är ännu inte betald, inbetalningskort 
finns för berörda bifogat Bulletinen… 

  

3. Vi gratulerar!   
Månad Dag Medl. Nr Namn År 
Augusti   6 357 Lars Börjestrand 60 
 17 154 Stig Bergdahl 85 
  20 207 Lars Moberg 70 
  29 241 Lennart Frick 80 
September 14 427 Sten Eriksson 75 

 
4. Program hösten 2013. 
Programutskottet har arbetat vidare med den 
kursändring som presenterades i föregående 
Bulletin. För att ta nästa steg måste vi nu få bättre 
kännedom om vad ni, föreningens nästan 200 
medlemmar, anser viktigt så att vi kan arbeta 
vidare i den riktning som ni medlemmar anser 
viktig!  

 
Vi har arbetat fram en enkel enkät, som finns bifogat 
Bulletinen, som vi uppmanar er att fylla i och 
återsända enligt anvisningarna på enkäten. Enkäten 
finns även på Klubb 19 hemsida. Tag chansen och 
påverka programutskottets fortsatta inriktning! 
 
Programutskottet - Lennart Stenberg, Peter Landén 
och Niklas Bäck.                      Hälsningar! Lennart S 

 
 
Klubb 19 
Pub kvällar 

Klubb 19 har fått förmånen att få tillträde till Försvarshögskolans Pubkvällar. Ett krav 
är dock föranmälan samt punktlighet, då vi blir eskorterade in (och ut). Information om 
Pubkvällar fås generellt via Klubb 19 hemsida där det också framgår vem som tar emot 
anmälan för respektive Pubkväll. 
 

Klubb 19 
Onsdag 26 juni 

Pubafton, sista chansen före sommaruppehållet! 
Samling utanför stora entrédörren till FHS klockan 18.00. 
Anmälan lstenberg19@gmail.com senast 24 juni. 

Klubb 19 
Torsdag 28 november 

Förhandsinformation: 
Traditionell höstträff med Chefen I19. 
Mer information kommer i nästa Bulletin! 

======   LKSS ======================================= 
 Tag kontakt med respektive arrangerande kamratförenings kontaktperson för 

deltagande. Kontakt och anmälan bör helst ske senast en vecka före aktivitetsdagen. 
Medlemmar ingående i kamratföreningarna i LKSS deltar på samma villkor, som 
medlemmar i arrangerande förening. 

Fältjägarna 
I 5 
Onsdag 31 juli 

Ceremoni vid John Ericssons staty. 
Samling 12.45. 

P18 
Lördag 17 augusti 

KamratFöreningsÖvning (KFÖ).  
Fältövning, Tingstäde, med bussresa, lunch, föredrag och middag. 
  

Fältjägarna 
I 5 
Torsdag 5 september 

Lunch, föredrag av Ambjörn Sandler.  
Plats Militärsällskapet Valhallavägen 104, 3tr klockan 12:30 Portkod 1307. 
Anmälan till sekreteraren Jan Henrik Bergqvist, 
e-post: jan.henrik@telia.com eller tel 08-660 55 20 
 

P18+Trängbf 
Onsdag-måndag 
11-16 september 

Resa till S:t Petersburg med båt/buss via Helsingfors, Viborg, Kronstadt, och åter 
via Ivangorod, Narva och Tallinn.  
 

I11+I12 
Tisdag 17 september 

Lunch, föredrag.  
Plats Militärsällskapet Valhallavägen 104, 3tr klockan 12:30 Portkod 1307. 
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P1+I2 
Tisdag 17 september 

Lunch och kl 1300 studiebesök METOCC.  
Plats Restaurang Esset. 

Vapenbr. 
Onsdag 18 september 

Militärhistorisk vandring på Norra Värmdö. 
Plats och klockslag eso. 

Fältjägarna 
I5 
Fredag 20 september 

Jämtlands Gille inbjuder till surströmmingsfest. 
Plats R Jakthornet samling 17.30. 

S1-3 
Lördag 21 september 

Regementets Dag. 
Plats Enköping, samling eso. 

Trängbf 
Lördag-söndag 
28-29 september 

Studieresa Nora. 
Plats Nora, samling eso. 

 
 

 
5. Aktuellt från Garnisonen – Se http://www.forsvarsmakten.se/i19/ 
130320 Pansarbataljonen på fjälläventyr – Det är tisdag den 19 mars. 340 soldater och officerare har anlänt 

till Hemavan i Västerbotten efter bussresan från Boden. Solen står högt på en klarblå himmel och 
termometern visar minus 18 grader. Det är dags att starta ”bataljonsövning vinter”. Tre dygn på 
kalfjället i vintermiljö. 

130325 ”Ett stort tack till er alla” – Sista natten visade kvicksilvret under 20 minusgrader och insidan av 
tältduken var full med rimfrost på morgonen. Nu återstod bara ett sista momentet - att ta sig ner för 
Hemavans skidbacke till bussarna inför den hemtransport som satte punkt för pansarbataljonens 
fjälläventyr. 

130328 26 sekunder från Brons – Under onsdagen den 27 mars gjorde 24-årige skidskytten Christoffer från 
Härnösand ett lopp i världsklass. Bara sekunder efter de berömda bröderna Fourcade susade Christofer 
Eriksson in på en sjätteplats bland åkare i världsklass. 

130402 Brons till Sverige i dampatrull – Hemvärnssoldaterna Maria Gräfnings, Elin Matsson, Emelie 
Larsson och Mona Brorsson knep tredjeplatsen under militära mästerskapen i damernas patrulltävlan i 
skidskytte. 

130420 Spelet har börjat – Den stora ledningsträningsövningen CJSE, Combined Joint Staff Exercise är 
igång. Övningen har 1400 deltagare och pågår på fyra orter, Enköping, Uppsala, Karlskrona och 
Boden, med två olika scenarier. 
– Ett viktigt steg i våra stabers utveckling i att leda förbanden vid till exempel ett väpnat angrepp, säger 
överste Olof Granander, ansvarig för den del av övningen som genomförs i Boden. 

130426 Blivande jägarsoldater på patrull - Rekryterna vid Arméns jägarbataljon har nu slutfört projekt 
”Patrull” och därmed genomfört de första 20 tjänstgöringsdagarna vid den grundläggande militär 
utbildningen, GMU. 

130508 Prisade för sin insats - Pernilla Landsing och Tobias Nilsson, båda soldater vid I 19 fick måndagen 
den 6 maj ta emot utmärkelsen ”Årets trygghetsinsats”. Det var första gången utmärkelsen delades ut i 
Bodens kommun. Paret hade räddat en man och en kvinna ur en brinnande lägenhet den 15 december 
förra året. 

Kontaktpersoner Klubb 19 
 
 

 
Jan Nilsson 
Styrmansgatan 41, 3tr 
114 54 Stockholm 
08 7830340 
jan.nilsson@bnab.se 

Jonas Nyqvist 
Högbergavägen 6 
181 62 Lidingö 
08 6445641 
jonnyq19@hotmail.com 

Anders Ihrén 
Bollmoravägen 154 
135 47 Tyresö 
08 7129024 
anders.ihren@bredband.net 

Örjan Widlund 
Langelandsgatan 3 
164 43 Kista 
08 750 9441 070-744 9609 
orjan.widlund@bredband.net 
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130510 Halvtid för rekryterna i Umeå - Den 18 mars ryckte 48 rekryter från hela Sverige in för att 
genomföra grundläggande militär utbildning vid Västerbottensgruppen i Umeå. Nu har halva 
utbildningstiden gått och rekryterna har tilldelats Norrbottens regementes förbandstecken efter 
genomförd fältperiod. 

130516 Martin – Internationell bergsmästare - Torsdagen den 2 maj slutförde löjtnant Martin Erks vid 
jägarbataljonen i Arvidjaur en sex år lång resa då han slutgiltigt utnämndes till österrikisk 
Heeresbergführer. Han är då den femte svenske eleven i ordningen att slutföra denna mycket krävande 
och långa utbildning. 

130528 Mitt i prick målarmästarn - Uppbyggnaden av framtidens mekaniserade förband fortsätter. 192:a 
mekaniserade bataljonen på I 19 byggs av tidvis tjänstgörande soldater. – Jag gillar det här konceptet då 
man kan ha sitt vanliga jobb och komma in då och då och arbeta som soldat, berättar Mikael Karlsson, 
39-årig målare från Boden. 

130529 Bodenskola tar steget att bli ett Bernadottegymnasium - Norrbottens regemente och Björknäs 
gymnasium tecknade tisdagen den 28 maj ett samarbetsavtal inom ramen för Bernadottegymnasiernas 
koncept. Samarbetsavtalet innebär i stort att elever som läser vid samhällsprogrammet vid Björknäs 
gymnasium i Boden kommer att få utbildning av Försvarsmakten i vinterförmåga, ledarskap, 
gruppdynamik och internationella relationer. 

130531 ”Vi måste utveckla och förbättra” - Försvarsmaktens generaldirektör Peter Sandwall fortsätter sin 
rundresa i landet, under onsdag och torsdag 29 – 30 maj besökte han Bodens garnison. 

 
 
6. Föredrag & pubafton. 
Återigen är det bara att konstatera att 
medlemsavgiften är värd varje krona efter 
ytterligare ett utmärkt arrangemang av 
programutskottet. Denna gång bjöd Christer 
Olsén på ett intressant föredrag om ”spioner, 
sabotörer och spionradiotrafik” i anslutning till 
föreningens återkommande klubbkvällar på FHS. 
Sällan har så mycket avhandlats som inte lämpar sig 
för tryck, men Christer han med att beröra allt från 
kända svenska spionfall, via de beryktade 
”tavelförsäljarna” och u-båtar/TIR-bilar på villovägar 
till hur främmande makt på olika sätt kommunicerar 
med sina utsända spioner. Christer Olsén är 
ordförande i föreningen Sveriges öga och öra, med 
den utmärkta web-platsen www.ogaora.se för den 
som vill veta mer. Red A. C. 

 
 

 Ovan: Christer Olsén, FHS, 10 april. 

7. Militärsällskapets årsmöte. 
Militärsällskapets årsmöte 2013 genomfördes den 
28 maj i dess egna lokaler. Sextio engagerade 
medlemmar deltog i mötet, som präglades av 
livaktiga diskussioner om vad som fungerat bra 
och vad som kan göras bättre. Den viktigaste 
uppgiften alltsedan 1851 är att driva mässverk-
samhet. 
 
 Verksamheten bedrivs på Valhallavägen 104 i 
mässlokalerna på 3 tr, men under några tillfällen har 
sällskapet även lånat den gamla ateljén på 4 tr. 
Medlemmar och studerande officerare vid 
Försvarshögskolans kurser har haft möjlighet att 
under kvällstid utnyttja Lilla mässen.  
 
Verksamheten gick med en liten vinst under 2012, 
efter att tidigare ha gått med förlust under några år.   
 

Under 2012 har det genomförts nio pubaftnar med 
enklare förtäring samt föredrag följt av fråge- och 
diskussionsstund. Tre föredrag har handlat om 
säkerhetspolitik och ett om militärhistoria. Två 
filmaftnar har genomförts och ett föredrag om 
Försvarsmaktens personalförsörjning. Året avslutades 
med två föredragshållare i ämnet svensk 
försvarspolitik – först den socialdemokratiske 
ordföranden i Försvarsutskottet och sedan Alliansens 
moderate försvarsminister. Antalet deltagande har 
visat att medlemmarna uppskattar aktiviteten. 
Nämnas kan att när Militärsällskapet gästades av 
försvarsministern i november var deltagarantalet 
nästan 80.  
 
Systemet med mässvärdar, innebärande att under 
luncherna (tisdag till fredag) någon av styrelsens 
ledamöter varit närvarande, har varit uppskattat.  
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Nils Rosenqvist omvaldes till ordförande. Han 
orienterade om att man även i fortsättningen ska ta ett 
steg i taget. Målsättningen är att verksamheten ska gå 
med vinst, att antalet lunchgäster skall öka och att fler 
middagar ska genomföras. Pubaftnar skall 
genomföras, som tidigare.       
  
Militärsällskapet hade vid årsskiftet totalt 802 (688) 
medlemmar varav 34 organisationsmedlemmar och 
21 kollektivt anslutna medlemmar. Under 2012 
tillkom 146 (148) nya medlemmar genom aktiv 
rekrytering. 75 % av dessa är fortfarande 
yrkesverksamma. Totalt är 500 av medlemmarna 
under 65 år. 

 
Lokalhyran för stora mässen kommer att höjas från 
och med 2014. För att kompensera för detta beslutade 
årsmötet att höja årsavgiften för 2014 till 500 kronor.  
 
Efter årsmötet kunde deltagarna äta en god middag 
med kamratlig samvaro.  
 
För den som uppskattar att äta sin lunch i lugn 
mässmiljö och delta i intressanta pubaftnar vill jag 
varmt rekommendera ett medlemskap i 
Militärsällskapet, säger Svante Hezekielsson, som 
deltog i årsmötet.        

 
 
8. Några tankar kring förbandsanda – Torsten Gerhardsson. 
(Några hågkomster - femton år gamla som få tas med 
en viss nypa salt…) 
 
Förbandsanda vad är det?  

Detta fenomen som inte låter sig beskrivas i några 
enkla termer är kanske det som sitter i ”väggarna”, 
traditioner, attityder, förbandets själ där en aspekt 
bland många andra kan vara förhållande mellan 
värnpliktiga soldater och befäl liksom inom 
befälskadern, tidigare mellan de olika befälskårerna. 
Kanske är det beslutsprocesser eller upplevd 
handlingsfrihet. Ja, förbandsanda kan säkert 
definieras på många sätt och betyder säkert olika 
saker för olika personer som verkat inom armén. 
 
Några tankar kring denna rubrik som förhoppningsvis 
kan inbjuda till funderingar, reflexioner och 
erfarenheter kring detta ämne. 
 
Mina erfarenheter bygger på tjänstgöring som chef 
för Norrlands artilleriregemente, A 4 i Östersund, 
1996-1997 och som chef för Bodens 
artilleriregemente, A 8 i Boden, 1997-2000. 
 
Varje förband har sin (förbands)anda. Förbandsandan 
är något man växer upp med vid det regemente som 
man börjar vid. Då vet man inte om någon annan 
anda än det egna förbandets. Kortare tjänstgöring 
som t ex trupptjänstövningar under kadettskolan eller 
under Karlberg är inte tillräckligt för att skapa någon 
känsla för förbandets själ. Det är först när man efter 
ett antal år har tjänstgjort i olika befattningar och vid 
olika förband som man upptäcker denna ”magiska” 
skillnad mellan olika förband. Denna skillnad 
kommer till uttryck i det som jag kallar förbandsanda. 
 
Mina intryck är nu 15 år gamla och vissa intryck har 
väl förbleknat och andra har väl förstärkts men det är 
ju de starkaste upplevelserna som stannar in 
minnesbanken. 
 
Det var efter att ha tjänstgjort på Försvarets 
Materielverk under många år och i ett antal 

intressanta befattningar som jag fick förmånen att få 
avsluta min militära karriär vid några artilleriförband. 
Det är väl oftast slumpen som styr tillvaron och som 
bestämmer var man hamnar och hur livet kommer att 
gestaltar sig. Jag fick uppleva, som chef, Artilleriets 
Stridsskola, 94-96, Kristinehamn, Norrlands 
artilleriregemente, A 4, 96-97, Östersund, Bodens 
artilleriregemente (ombenämnt till Norrlands 
artilleriregemente), A 8, 97-00, Boden. 
 
Norrlands artilleriregemente  

Norrlands artilleriregemente präglades av en hög grad 
av självständighet inom befälskadern och viljan att 
fatta egna beslut. Om bakgrunden till detta kan sökas 
i det jämtländska kynnet vet jag inte men jämtarna är 
väl kända för att inte vilja ledas av någon från 
Stockholm. 
 
Jag tror att förbands anda vid denna tidpunkt till inte 
ringa del kunde sökas i den omständigheten att när 
Arméns tekniska skolor förlades till Östersund 1985 
dränerades A4 på en stor del av förbands ryggrad d v 
s majorer och kaptener i sina bästa år. Jag uppfattade 
att regementet under den tioårsperiod som förflöt till 
dess jag fick förmånen att vara chef hade regementets 
unga officerare kämpat i befattningar som de 
egentligen skulle få senare i karriären. Detta ledde till 
att de tidigt fick ta ett mycket stort ansvar. Nu var 
många av dessa subalterner kaptener med stora 
erfarenheter från olika befattningar som de redan 
innehaft som fänrik och löjtnant. De hade också en 
arbetsetik som jag inte kände igen från min tid som 
fänrik och löjtnant vid Smålands artilleriregemente. 
Under övningar på Grytan som blågul övningsledare 
(befäl i befattning levde självklart med förbandet 24 
tim om dygnet) åkte de inte till lägret för att sova i en 
varm säng utan de hade med sig en sovsäck och 
antingen sov de under en gran eller tillsammans med 
förbandet i ett av truppens förläggningstält. Kanske 
inte alla men många av de tongivande subalternerna 
och kaptenerna. 
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Till bilden hör att det året jag var chef var förbandets 
sista år. Efter drygt hundra år av artilleristisk 
verksamhet i fjällnära terräng i Östersund och med 
mer än 50 000 utbildade värnplikta från främst nedre 
Norrland och Dalarna (vissa perioder också 
göteborgare) skulle förbandet avvecklas den sista 
december 1997 (beslutet togs av Sveriges riksdag 
fredagen den 13 december 1996). 

Ovan: Artikelförfattaren, Torsten Gerhardsson. 
 
Vilket ”go” var det då i förbandet som skulle utbilda 
sina sista värnpliktiga? Det stod tidigt klart att 
befälskadern som en man bestämde att om det inte 
gick att rädda förbandet så skulle i alla fall 
regementet falla med flaggan i topp. Med det 
engagemang och med den befälskadern som A 4 
mobiliserade sitt sista år så vill jag hävda att den GU-
bataljonen var en av de bästa artilleriförband som 
utbildades under 1990-talet (andra må väl ha en 
annan uppfattning). Kontrasten är stort till det intryck 
jag fick från den övning jag som kadett på 
Kadettskolan vintern 1960/61 var med om då vi 
övade med Första Göta artilleriregemente, A 2, som 
gjorde sitt näst sista år som utbildningsförband. Jag 
och flera andra kadetter upplevde att där var ”Patron 
ur” redan gjord (rätt eller fel). 
 
Ett annat fenomen som jag gärna vill framhålla och 
som jag insåg värdet av när jag kom till A 4 men som 
jag inte var medveten om tidigare (hade dock fått en 
liten föraning när jag som brigadartillerichef vid IB 
45 mötte ett antal skyttebataljonschefer). Fenomenet 
vill jag kalla ”Regementets bäste major”. Det är den 
erfarne, lojale, kunnige majoren - regementets bäste - 
som valt att stanna vid förbandet istället för att åka 
till Stockholm och gå på MHS (nuvarande FHS). Han 
har ett absolut förtroende i organisation. Han kan 
personalen från yngste fänrik till den äldste på 
bataljonen tjänstgörande – innan befälsreformen – 
förvaltare. Han är chef för GU-bataljonen och 
utbildar den. När en ”guldbyxa” kommer ut för att 
kvalificera sig och visa att vederbörande kan hantera 

folk stiger han lojalt åt sidan för att med samma 
lojalitet bli stf bataljonschef. Denna ”regementets 
bäste major” svarar då för kontinuiteten men han (jag 
hann inte uppleva någon kvinnlig bataljonschef) har 
också en förmåga att vara flexibel och anamma nya 
idéer. Enligt min mening i sanning ett imponerade 
fenomen. 
 
Bodens artilleriregemente 
 
Innan det var dags för pension fick jag ytterligare ett 
intressant jobb, chef Bodens artilleriregemente, A 8. 
 
Dåvarande chef för Bodens artilleriregemente, den 
mycket kompetente överste Jan Frank, skulle vidare i 
karriären så regementet behövde en ny chef efter Jan 
Frank. Om jag var okänd i Östersund så fanns jag väl 
inte på kartan i Boden. Dock, något som jag är 
mycket tacksam för, är just det att jag fick avsluta 
min militära bana som chef A 8. Norrland var ju en 
del av Sverige som jag inte hade upplevt nämnvärt 
under min tid som officer. Den officer som inte fått 
tjänstgöra en längre tid i Norrland har förvisso missat 
en väsentlig del. Min tid i Boden ser jag som en av 
mina bästa perioder i mitt liv.  
 
Förbandsanda på A 4 hade ju imponerat på mig och 
med viss förvåning insett vilken kompetent 
officerskader som regementet hade utvecklat. 
Förbandsanda som begrepp och fenomen hade också 
blivit ett levande instrument för mig, något som 
måste vårdas och bevaras. 
 
Norrlandsförband som Norrlandsförband - det kunde 
väl inte vara någon skillnad på anda i Östersund och 
Boden. Oj, vad man kan bedra sig och hur förvånad 
man kan bli när förutfattade meningar kommer på 
skam.  
 
Lika stor som min förvåning var över skillnaden lika 
förvånad var jag över att förbandsanda stod på 
samma höga nivå vid båda förbanden. 
 
När jag kom till regementet den första oktober 1997 
och gick inom genom kaserngrinden möttes jag av en 
skylt ”A8 Årets förband 1997” (avsåg 
utbildningsåret1996/97).  
 
Vad är (var) årets förband? 
 
De sju delegater som en värnpliktskull valde till 
följande års värnpliktsråd (detta är taget ur 
minnesbanken varför jag inte garantera att allt är 100 
% sant) instiftade ett pris som de kallade ”Årets 
förband”. De sju delegaterna besökte under ett 
utbildningsår alla förband. Genom intervjuer av 
främst värnpliktiga argumenterade sedan delegaterna 
för de förband som de tyckte svarade bäst mot 
kriterierna (de formella kriterierna är ej kända av 
mig). Delegaten som besökt bl.a. A 8 lyckades föra i 
bevis (min tolkning) att A8 bäst svarade mot dessa 
kriterier. A 8 måste således gjort intryck på 
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delegaterna. Det var första året som priset utdelades. 
Jag tolkar det som ett bevis på god förbandsanda.  
 
Varför? Det är naturligtvis helt omöjligt att på 
kvasivetenskaplig grund uttala någon teori på något 
som enbart bygger på en känsla. Vid ett tillfälle satt 
general Mertil Melin och jag och diskuterade detta 
fenomen och jag frågade honom om han hade någon 
uppfattning om varför A 8 hade blivit Årets förband. 
Han hade inte någon klar föreställning om fenomenet 
men han sa något som jag tyckte var intressant. 
 
A 8 har av tradition rekryterat främst underbefäl och 
underofficerare men även officerare i stor 
utsträckning från Tornedalen. Vi känner ju ett stort 
antal framgångsrika och dugliga befäl som kommer 
från denna del av landet ofta från stora syskonskaror. 
Jag tror att genom de värderingar som dessa unga 
män hade med sig från barndomen avspeglade sig i 
den attityd som de värnpliktiga från södra delen av 
landet möttes av under kärvt klimat vid landets norra 
gränsområde vilket jag tror har varit väsentligt för det 
förhållande som skapades mellan såväl befälen som 
mellan befäl och värnpliktiga. Det fanns kanske befäl 
som gillade att ta ut gamla oförrätter på värnpliktiga 
men jag tror att längst in fanns det ett gott hjärta. Det 
gällde ju att överleva när kvicksilvret kröp ner mot 
35-40 grader och kanske lägre. Då gäller ju andra 
prioriteringar än ”Givakt – Manöver”. 
 
Ett annat fenomen som var mycket lyckat var, enligt 
att min uppfattning och som jag upplevde det, att 
hälften av officerarna rekryterades från Norrland och 
hälften från södra Sverige. Efter ett antal år i 
Norrland sökte sig en del av sörlänningarna sig 
söderut till sina hemtrakter därigenom fick 
befälskåren främst officerskåren gynnsam 
åldersstruktur. Hur detta på verkar förbandsandan 
kanske är mera tveksamt men ändå tror jag att det har 
betydelse för förbandets effektivitet. 

 
En annan skillnad var, vilket kan var svårt att förklara 
(skulle behövas utvecklas mer), att på A 4 frågades 
det sällan efter chefens uppfattning eller beslut i den 
artilleristiska eller allmänna tjänsten. På A 8 fanns en 
tradition att mycket skulle beslutas av chefen. Vad 
denna skillnad kom från och om bara jag upplevde 
den vet jag inte men det förhållandet att Bodens 
fästning kom till genom beslut och uppbyggnad av 
folk från södra Sverige kan möjligen ha haft ett visst 
inflytande. Denna uppfattning delas dock inte av en 
jämnårig kollega och Bodenartillerist så det är 
möjligt att det saknas saklig grund för den känslan 
jag fick.. 
 
Skillnaden både fascinerade och förvånade mig som 
ett mycket intressant fenomen. 
 
Detta var några minnesbilder från min korta tid i 
Norrlandsterräng. Norrlandstiden lämnade många 
angenäma och minnesvärda hågkomster. Så här i 
efterhand kan jag ibland önska att tiden i snö och kyla 
hade blivit lite längre. Dock ska jag inte gråta över 
spilld mjölk, utan jag bevarar min erfarenhetsbank i 
tacksamhet för att ha fått arbete i en organisation som 
allt sedan jag första gången gick in genom 
kaserngrinden på Smålands artillerregemente har gett 
mig intressanta uppgifter dessutom ett variationsrikt 
och stimulerande arbetsliv, all utbildning inte att 
förglömma. Jag har under hela min officerskarriär 
upplevt att jag, oavsett var jag har tjänstgjort, har 
behandlats rättvist, med respekt och med oväld av en 
i alla avseenden juste arbetsgivare. 
 
Undertecknade ser gärna att ämnet förbandsanda 
(gärna i vid bemärkelse) stimulerar till inlägg i denna 
tidning! Sänd era bidrag till Red A. Cajander eller T. 
Gerhardsson.

 
9. Bulletinen via webben?! 
Nu kan du personligen göra en betydande insats 
för föreningen genom att själv ladda hem 
Bulletinen! Det är en speciell känsla att hålla i en 
riktig tidskrift eller bok, men föreningens 
portokostnader är en av de största utgiftsposterna 
och ny teknik som t.ex. dagens populära läsplattor 
kommer att förändra hur vi tar del av 
information.  
 
OBS! Detta är enbart ett upprop till de av er som 
känner sig bekväma med den nya tekniken och som 
kan tänka er att hämta ert ex på klubbens webbplats 
(http://klubb19.wordpress.com/). Bulletinen kommer 
att finnas där ca 3 dagar innan den kommer i 
postlådan och ni besparar föreningen bl.a. 4 
porton/brev/tryck per person och år! För er andra så 
är detta en föreningsservice som styrelsen anser 
självklar, och Bulletinen kommer även i fort-
sättningen att tryckas och distribueras till de som så 
önskar.  

För att (temporärt) avstå utskick av Bulletinen sänd 
en enkel e-post till: jonnyq19@hotmail.com med 

ämne: Avstår Bulletinen. (För att återigen erhålla 
Bulletinen i postlådan sänd e-post med ämne: Sänd 
Bulletinen.) 
 
Red A. Cajander på uppdrag av styrelsen. 
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10 Enkät programutskottet – Gör din röst hörd! 

Fasta arrangemang:  
Höstmiddag med info från regementschefen. Högtidsmiddag Fraustadt. 
Försöker att delta ☐. Inget för mig ☐. Försöker att delta ☐. Inget för mig ☐. 
 
Föreläsningar:  
Exempel föreläsningar är Försvarsmaktens 
materialanskaffning 2012-2022 med 
överstelöjtnant Rasmus Lindstedt, svensk 
säkerhetstjänst under 80-talet med Christer 
Olsén från Föreningen Sveriges Öga och Öra. 

Förslag på föreläsningar: 

Jag kan tänka mig att delta: 
 ☐ Nej, ☐ 1 gång per år, ☐ 2 gånger per år. 

Jag föredrar: 
☐ Lunchtid, ☐ Kvällstid, ☐ Spelar ingen roll. 

 
Studiebesök:  
Exempel på studiebesök är Riksdagen med 
Allan Widman, presentation av dagens 
officersutbildning med rundvandring på 
Karlberg. 

Förslag på studiebesök: 

Jag kan tänka mig att delta: 
 ☐ Nej, ☐ 1 gång per år, ☐ 2 gånger per år. 

 

 
Resor:  
 
 

Förslag på resmål: 

Jag kan tänka mig att delta: 
 ☐ Nej, ☐ 1 gång per år, ☐ Vart annat år. 

 

 
Pubkvällar på FHS:  
Tanken var att ha en fast tid en gång i 
månaden typ första torsdagen i månaden. Det 
gick inte att ordna på grund av att studenterna 
ofta inte är på skolan. Därför har vi annonserat 
pubkvällar på hemsidan/bloggen. 

 

Försöker att delta ☐. Inget för mig ☐.  
Jag tycker att det är bättre med fast tid varje 
månad på någon annan pub ☐.  

Förslag på lokal: 

 
Önskemål:  
Du som medlem har säkert någon tanke om 
vad din årliga medlemsavgift till Klubb 19 
borde gå till - alltså vill vi gärna att du 
beskriver andra typer av evenemang eller 
annat du önskar att Klubb 19 arrangerar: 

Förslag på arrangemang: 

 
Var vänlig och sänd era synpunkter 
per brev eller e-post till följande 
adress före första augusti 2013! 

Brev Lennart Stenberg 
Armégatan 8 
171 71 SOLNA 

e-post lstenberg19@gmail.com 

 


