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1. Ordföranden har ordet. 
Bäste medlem! 
 
Så börjar verksamheten så smått komma igång igen 
efter en lång härlig sommar. 
 
Stora rubriker blev det väl inte i svensk press så 
mycket som i utländsk dito 
över den ryska 
beredskapsövningen i fjärran 
östern, under bästa 
semestertider, vilken 
inledningsvis skulle omfatta 
på sin höjd ca 60.000 man 
men avslutningsvis 
bedömdes omfatta ca 
160.000 man. Det hela 
visade upp vilken kapacitet 
ryssarna har återuppbyggt på 
senare år för att kunna 
koncentrera personella och 
materiella resurser över 
långa distanser såväl via 
landsväg, järnväg, luft och även sjövägen. 
 
När detta skrivs har redan Zapad 13 d v s Väst 13 
startat med förberedande övningar sedan en tid 
tillbaka tillsammans med grannarna i Vitryssland. Vi 
får vänta och se på resultatet. Att man återigen får 
bygga upp en flygbas på vitryskt territorium är värt 
att notera liksom självklart strävandena till 
ekonomiskt samarbete med forna Sovjetrepubliker 
som till exempel Georgien och Ukraina. Även här får 
vi förmodligen snart se vem som dragit det längsta 
strået Ryssland eller EU. 
 
Regeringens tillskott på medel, 200 Mkr, vilket 
utlovats kanske på grund av intern kritik inom 
regeringen skall sättas i relation till begärda 
besparingar på 500 Mkr. Stridsvagn 122 skall 
renoveras (reno; inte remo = renovering + 
modifiering) men endast för mindre än hälften av 

befintligt antal vagnar. Detta slogs upp som ett 
positivt tillskott trots att det funnits i planerna sedan 
lång tid. Vad skall man göra med övriga vagnar. 
Skall de urfasas trots sin modernitet? 
 
Åter till vår egen verksamhet som för hösten bland 
annat kommer att gästas av regementschefen 
torsdagen den 28 november. Säkerligen får vi då 
intressant information bland annat om hur 

utvecklingen har gått 
under året för 
Militärregion Nord satt i 
sammanhang med ökat 
fokus på försvaret av vårt 
egna territorium. 
 
Pubaftnarna fortsätter 
både med och utan 

föredragshållare. 
Deltagarantalet har varit 
upp till ca 20 personer 
vilket får anses vara bra 
för våra förhållanden. Jag 
hoppas att det har kommit 

för att stanna och utgöra en mötesplats för folk i 
förskingringen. 
 
Vår blogg skall ändra karaktär till en hemsida och 
står alltså inför en professionell omdaning. Där 
kommer vår blogg att finnas som en del bland mycket 
annat. Vi hoppas så småningom även att få länkar till 
och från regementets hemsida d v s Försvarsmakten 
och likaså Sveriges Militära Kamratföreningars 
Riksförbund (SMKR). Detta bör kunna bli en effektiv 
och praktisk länk till allt som har med veteraner att 
göra och uppfylla regementets kommande förväntade 
önskemål om dylikt stöd. Det skall även bli mycket 
enklare att till exempel föra in artiklar från våra 
medlemmar. 
 
Jag önskar härmed alla 
läsare en behaglig höst! 
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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. Många medlemmar har 
inte betalt medlemsavgift för 2013 så om ni kan, 
kontrollera om ni har betalt medlemsavgiften för året!

  

3. Vi gratulerar!   
Månad Dag Medl. Nr Namn År 
November 13 358 Kurt Olofsson 85 
December   1 461 Lars Brunnberg 85 
    1 285 Rolf Rönnbäck 80 
    3 295 Leif Berglund 75 
 23 501 Sven Mattsson 60 
 24 424 Mats Jacobson 50 
 28 171 Esbjörn Bergman 85 

 
4. Program hösten 2013.  
Ett stort tack till de av er som valde att svara på 
den enkät som bifogades föregående bulletin! En 
analys av inkomna synpunkter finns sist i detta 
nummer av bulletinen.  

 
Andra halvåret bjuder på en mix av pubaftnar, 
pubaftnar med föredrag, C I19 besök samt jullunch.  
 
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 
Måndag 21 oktober 

Föredrag ”Markstridskrafternas nutida utveckling ur ett nationellt perspektiv” 
Arméinspektören, genmj Anders Brännström. 
Samling utanför stora entrédörren till FHS klockan 18.00, föredraget startar 18.15. 
Efter föredraget kommer det att finnas möjlighet till enklare förtäring i form av öl och 
smörgås till pris av ungefär 45 respektive 75 kronor. Anmälan lstenberg19@gmail.com 
senast 15 oktober klockan 18.00 inkluderande önskemål om smörgås eller ej! 

Klubb 19 
Onsdag 30 oktober 

Pubafton på FHS! 
Samling utanför stora entrédörren till FHS klockan 18.00. 
Anmälan lstenberg19@gmail.com senast 28 oktober klockan 18.00. 

Klubb 19 
Torsdag 7 november 

Pubafton på FHS med introduktion av Klubb 19 webbplats. 
Bulletinen redaktör Anders Cajander. 
Samling klockan 18.00, föredraget startar 18.15, plats se hemsidan. 
Efter introduktionen pubafton! 
Anmälan lstenberg19@gmail.com senast 3 november klockan 18.00. 
Deltagare uppmuntras att ta med en egen dator, dock ej ett krav. 

Klubb 19 
Onsdag 27 november 

Årets sista Pubafton på FHS! 
Samling utanför stora entrédörren till FHS klockan 18.00. 
Anmälan lstenberg19@gmail.com senast 25 november klockan 18.00. 

Klubb 19 
Torsdag 28 november 

Traditionell höstträff med Chefen I19. 
Försvarsmaktens Högkvarter på Lidingövägen 24 
 

17.15-17.45 Inpassering och samling. 
18.00 Alla sitter i samlingssalen.  

Överste Olof Granander berättar om regementet både 
”hemma” och utomlands. 

Ca 19.30 Middag. Kostnad 175:-/person. Betala senast den 22 
november på Klubb 19 plusgirokonto 540019- 7. Ange ditt 
namn på inbetalningen. Menyn kommer att publiceras på 
hemsidan. För den som så önskar finns starkare drycker att 
inhandla till maten och till efterföljande kaffe. 
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Anmälan senast den 23 november dock gärna tidigare. Anmäl även om du enbart har 
för avsikt att bara lyssna på föredraget och ej äta middagen. Anmälan med 
personnummer (militär anläggning) via  
e-post   : peter.landen@konstfack.se,  
telefon  : 070-516 71 28 
post  : Peter Landén, Tallåsplan 4, 134 41 Gustavsberg. 

======   LKSS ======================================= 
LKSS har inte uppda-
terat rullan vid denna 
pressläggning, se klubb 
19 web för mer info! 

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 16 oktober 

Höstmöte, middag & föredrag. 
Föredrag av gmj A. Brännström. 
Samling 17.45, Kavallerimässen, Livgardet, Lidingövägen 28. 

Lapplandsjägarna 
Lördag 26 oktober 

Höstfest. 
Plats Militärsällskapet Valhallavägen 104, 3tr klockan 12:30 Portkod 1307. 
 

Livg.klubben 
Tisdag 5 november 

Höstmöte med Karlbergs Vänner.  
Karlberg. 
 

 
 

5. Aktuellt från Garnisonen – Se http://www.forsvarsmakten.se/i19/ 
130616 Intensiva dygn för Norrbottensbataljonen – Under veckoslutet 13 -16 juni övar Norr-

bottensbataljonen i Luleå med omnejd. – Vi har satt upp ett scenario som ska sätta hela bataljonen på 
prov, från bataljonsstab ner till den enskilde hemvärnssoldaten, berättar överstelöjtnant Thomas 
Widmark, chef för Norrbottensgruppen. 

130617 ”Ni ska vara stolta” – Måndagen den 17 juni genomfördes medaljceremoni i Arvidsjaur för 
personalen ur andra omgången av den operativa reserven. – Jag vill tacka er för ett väl genomfört 
uppdrag, ni har gjort en insats som gör att vi fortsätter bidra till ökat stabilitet i Afghanistan, det ska ni 
vara stolta över, sa Försvarsmaktens insatschef, generallöjtnant Anders Silwer i sitt tal. 

130618 Gör sig redo för insats – Operativa reserven från Norrbottens regemente utvärderas, eller valideras 
som det heter, under slutövningen. Drygt hundra soldater och officerare övar för att kunna hjälpa till 
någonstans i Sverige eller utomlands. 

130620 Jägarrekryterna gav inte upp – De 48 rekryter vid jägarbataljonen i Arvidsjaur som just är inne i 
slutfasen av sin grundläggande militära utbildning avslutade under måndagen den 17 juni slutövningen 
”Aldrig ge upp”. 

130625 Tidvis tjänstgörande jägare på krigsförbandskurs – Under vecka 24, 10-16 juni, genomfördes årets 
första krigsförbandskurs för tidvis tjänstgörande jägarsoldater och gruppbefäl med krigsplacering vid 
Arméns jägarbataljon i Arvidsjaur. 

130625 Sommarpraktikantläger i Bodens garnison - Jag hade inga förväntningar när jag kom till Boden för 
jag visste ingenting om Försvarsmakten. Men nu efter fyra dagar har vi fått prova på olika saker och 
det har varit roligt. Idag ska vi orientera oss ut på vårt första dygn i tält och senare under lägret ska vi 
ut på en fjällmarsch. Den ser jag fram emot fastän jag vet att det kommer att bli jobbigt, säger Dena 

Kontaktpersoner Klubb 19 
 
 

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

Jonas Nyqvist 
Högbergavägen 6 
181 62 Lidingö 
073 060 07 41 
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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Foroutanrad. 
130628 GMU klar vid Arméns jägarbataljon - 48 rekryter med jägarklassning åker nu på en välförtjänt 

ledighet efter att ha fullgjort tre månaders grundläggande militär utbildning vid Arméns jägarbataljon i 
Arvidsjaur. 

130719 Intensiv sommar för Hemvärnet i Norrland - Det har varit en intensiv sommar med mycket eftersök 
efter försvunna personer. Enligt polisen i Norrbotten har det var dubbelt så mycket som tidigare somrar. 
Polisen har sökt stöd av Försvarsmakten vid de flesta sökinsatserna och hemvärnspersonalen ställer upp 
i vått och torrt. – Trots att det är mitt under semesterperioden har hemvärnssoldater och befäl ställt 
upp på ett enastående sätt, berättar major Sven-Olof Grenholm vid Militärregion nord. 

130727 Försvarsmaktsetappen satte punkt för O-ringen - Under den femte och sista etappen vid O-ringen 
2013 stod Försvarsmakten som värd. I anslutning till campingen, den så kallade O-ringenstaden fanns 
dagens start och målområde. Under dagen bjöds förutom på bra tävlingar och ett strålande väder även 
en förevisning med militära inslag. 

130814 Över tio ton haveridelar bärgade - Under de två första veckorna i augusti har personal ur 
Försvarsmakten bärgat mellan 10 och 15 ton vrakdelar från det norska Herculesplanet som havererade 
vid Kebnekaise i mars 2012. – Vi kommer aldrig att få ner allt, någonstans måste man dra en gräns. En 
del har ramlat ner i glaciärsprickor, annat har täckts av laviner, säger Carl-Johan Olofsson, militär 
bergsguide vid jbat. i Arvidsjaur och den som lett verksamheten vid Kebnekaise som militär insatschef. 

130823 Eld och rörelse - Den 12 augusti startade ytterligare en krigsförbandsövning, KFÖ, vid I 19. Denna 
gång är det 1921 pansarskyttekompaniet, som är ett av de kompanier som till huvuddel är uppbyggt av 
tidvis tjänstgörande soldater, som är inne och slipar på sina färdigheter. 

130903 Regionala staben tar form - Militärregion nord, MR N med sin stab i Boden har varit i operativ sedan 
årsskiftet och bemannad med 30-talet kontinuerligt tjänstgörande officerare. Uppgifter och 
arbetsformer har nu klarnat så pass att det blivit dags för den första fältövningen. Till övningen hade 
även de reservofficerare som ingår i organisationen kallats. Tillsammans ska de fast anställda och 
reservarna utgöra den insatsorganiserade staben och säkerställa en uthållighet i månader. 

130904 Lyckad sökinsats i Västernorrland - Hemvärnssoldater ur Västernorrlandsgruppens organisation 
deltog under två dygn i slutet av augusti i sökandet efter en försvunnen kvinna i trakterna av Omsjö, 
sydost om Junsele. – Vi fick larmet från polisen sent på onsdagen den 27 augusti, på torsdagsmorgonen 
var vi på plats med 20 hemvärnssoldater för att delta i sökandet, berättar löjtnant Mikael Bentsen, 
kompanichef i Ångermanlands hemvärnsbataljon och militär insatschef under eftersöket. 

130905 Garnison nord på seminarium gällande säkerhetspolitik - Under onsdagen genomfördes ett 
säkerhetspolitiskt seminarium på F 21 i Luleå. A 9, F 21 och I 19 fanns på plats när Försvarsminister 
Karin Enström och ÖB Sverker Göranson inte bara talade om Barents- och Arktisområdet, utan även 
om samarbetet mellan de olika nordiska länderna. 

 
 
6. Veterandagen 130529. 
Conny Söderström hade förtjänstfullt tagit på sig 
uppdraget att föra Klubb 19 fana vid Veteran-
dagen den 29 maj vid Sjöhistoriska Museet på 
Gärdet. Dessvärre var det ont om 2:e fanförare så 
undertecknad anmälde sig. Både Klubb 19 
styrelse, Conny och jag hade förhoppningen att 
fler från Klubb 19 skulle ansluta men det blev 
bara vi två. Det visade sig bli en blöt men värdig 
ceremoni. 

 
Tyvärr fick Conny delta i torrövningen av fanborgen 
ensam den 28 maj, jag hade inte möjlighet att vara 
med. På Veterandagen ställe vi upp i den stora fan-
borgen vid 1300 med fanor och standar från många 
olika föreningar och förband i Försvarsmakten och 
också från Tullen, Polisen och Kustbevakningen. En 
kapten från Livgardet i uniform m/ä var samman-
hållande för fanborgen och övade oss i att samtidigt 
skyldra och göra lystring ställ med fana. Då först fick 
jag klart för mig hur tung vår fana är att hantera. 
 
Dessvärre väckte jag ett inte helt läkt ryggskott så 
Conny fick dra tyngsta lasset. Medan vi stod där – 
och det gavs inget utrymme för rast eller fika, bara 
för nödraster – så tätnade molnen ovanför oss. Precis 
när det var dags att marschera fram till våra platser 
började det regna…  
 
Fanborgen marscherade in med Norrbottens 
Regementes fana bland de första. Vår plats med 
Klubb 19 fana var högst upp och väl synlig ganska 
mitt på den tillfälligt uppsatta läktaren för åskådare. 
Hela fanborgen fanns runt kanten på läktaren. Väl 
däruppe tilltog på regn och blåst. Vi hade tidigare fått 
besked att det INTE var aktuellt med regnkläder i 
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fanborgen. Men däremot fanns engångsponchos till 
publiken och de kom väl till pass. För oss gamla befäl 
och soldater vid fanorna gällde att på vanligt militärt 
manér gilla läget… Bredvid Conny och mig stod två 
ärrade gentlemän i club-blazer, vit skjorta och tunna 
byxor från Flottans Män. Vi alla blev rejält blöta och 
genomblåsta under den en och en halv timme långa 
ceremonin. Samma sak gällde för musikkåren, 
fanvakten, Invidkören, veteranerna som skulle 
medaljeras och ÖB, HM Konungen, Försvars-
ministern m fl. Ceremonin genomfördes trots 
regnandet på ett stringent och värdigt sätt.  

 
Gamla veteraner från FN-insatsen i Kongo fick 
äntligen sina medaljer och ett erkännande för sina 
insatser, liksom veteraner från andra missioner, inte 
minst Afghanistan. Invid-kören, skapad av anhöriga, 
framförde en vacker sång, Bortom bergen.  
 
Veteranmonumentet Restare (också kallad Kotten) 
avtäcktes och finns nu på sin plats nära Djurgårds-
kanalen mellan ambassadområdet och Sjöhistoriska 
Museet för veteraner och anhöriga att besöka och 
minnas de insatser som är gjorda.  
  
När ceremonin var slut avtågade fanborgen och löstes 
upp på den plats vi hade samlats tidigare. Conny hade 
en hemvärnsövning som väntade så vi åtskildes. Vi 
kände båda att vi genomfört ett av de tuffare upp-
dragen för Klubb 19! Jag noterade att inslaget av 
besökare från den s.k. allmänheten var mycket litet, 
de flesta som var där bar uniform och/eller blå basker 
eller andra veteransymboler.  
 
Jag gick till mässtältet för en bit mat och framförallt 
varmt kaffe. Noterbart var att ett stort antal veteraner 

från BA01, den första Bosnienbataljonen, var på 
plats. Jag träffade också gamla bekanta från ”min” 
Bosnienbataljon, BA03 och några f.d. regements-
kollegor från Kungl. Göta Livgarde. Samtalsnivån 
och trängseln i mässtältet var hög och påtaglig!  
 

 
Efter en stund var det också dags för mig att ta mig 
hemåt i min något obehagligt fuktiga uniform m/87. 
Jag passerade fordonsförevisningsplatsen där flera 
enheter fanns representerade som avslutning på min 
Veterandag. Nästa år hoppas vi på större upp- 
 
slutning från Klubb 19:s medlemmar!! Några länkar 
för mer information för den intresserade:   
 
http://www.forsvarsmakten.se/sv/Internationella-
insatser/Infomation-till-veteraner/Veterandagen-29-maj/ 
 
http://www.sffsto.se/VeterandagmedflygpaGardet.htm 
 
https://invidzonen.se/Default.aspx?page=7&id=203 
 
http://www.sverigesveteranforbund.se/ 
 
av Lennart Stenberg

7. Nordiska Kamratföreningsmötet 2013. 
Det 34:e Nordiska Militära Kamratförenings-
mötet, genomfördes den 6-9 juni 2013 i Finland 
vid Karelska Brigaden. Den svenska delegationen 
samlades i Stockholm på Siljatallinks terminal den 
5 juni tidigt på morgonen kl 0600 för att påbörja 
en lång resa till Vekaranjärvi ca 40 km NO om 
staden Kouvola, där Karelska brigaden har sin 
utbildningsplats…  

 
Dagbåt från Stockholm till Åbo där en buss med 
följeslagare väntade på att ta oss genom Finland till 
Karelska brigaden dit vi anlände strax efter midnatt. 
Under resan blev det information från SMKR, 
utdelning av en keps (blå) och T-shirt med SMKR 
märke. Det blev också gott om tid att umgås med nya 
och gamla bekanta från övriga kamratföreningar. 
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Svenska delegationen var i år rätt liten med 33 
deltagare. Varje nation hade möjlighet att delta med 
60 personer. 
Framme vid Vekaranjärvi  fick vi dryck och förtär-
ing innan vi letade rätt på våra sängplatser i de 
logement som svenska delegationen var tilldelade. På 
sängarna fanns förutom sängutrustning även 
information, kartor, ytterligare en keps (gul denna 
gång), alla nationerna hade en egen färg för lättare 
identifiering. Inga namnskyltar att försöka kolla in 
nationalitet på. 
 
Dag 1 den 6 juni innehöll, förutom en filmvisning 
av ”Tali Ihantala 1944”under förmiddagen, en 
högtidlig öppningsceremoni med flagghissning med 
nationsvis uppställning på kaserngården, tal av 
brigadens chef, brigadgeneral Timo Kivinen och spel 
av garnisonens musikkår. Efter detta blev det 
inlastning i bussar för vidare transport till Kouvola 
för marsch genom staden och kransnedläggning vid 
ett minnesmonument i stadens centrala del. Staden 
Kouvola bjöd på en mottagning i stadshuset med 
information och förfriskningar i värmen, vilket blev 
mycket uppskattat. Gruppfotografering företogs 
också nationsvis på den stora trappan upp till huset. 

 
Kransnedläggning i Kouvola med de fyra ordföranden från vänster 
Danmark, Norge, Sverige och Finland. 
 
Dag två den 7 juni började med olika presentationer 
innehöll föredrag, bl.a. det nordiska samarbetet, där 
vi fick höra en föredragshållare som ledigt svängde 
sig mellan finska, svenska och engelska utan att tappa 
tempo i sin presentation. Övriga föredrag omfattade 
Nordic Battlegroup, försvarsreformen i Finland, 
försvarsutbildningsföreningen samt beredskaps-
förbanden och deras uppgifter.  
 
Karelska Brigaden är Östra Finlands beredskaps-
förband och i stark utveckling, som omfattar alla 
vapenslag i Armén. Förbanden är följande: 
 

• Kymmene Jägarbataljon 
• Karelens Artilleriregemente 
• Salpausselkä Luftvärnssektion 
• Kymmene Pionjärbataljon 
• Östra Finlands Signalbataljon 
• Karelens Underhållsbataljon 

 
En presentation av brigadens olika materiel skedde på 
kaserngården under eftermiddagen. Vi tog del av de 
olika uppställda enheterna med skyltinformation och 
möjlighet att ställa frågor till ansvariga för varje 
enhet. 
  
Finlands beredskapsförband består av elittrupper. 
Karelska Brigadens huvuduppgift under fredstid är att 
utbilda krigskunniga trupper, särskilt för Sydöstra 
Finlands försvar. Varje år fullgör cirka 3 600 
beväringar sin beväringstjänst i Karelska Brigad och 
sammanlagt arbetar nästan 600 personer på 
garnisonen. 
 
Traditionellt hölls på eftermiddagen en skyttetävling 
mellan nationerna med två pistol- och två 
gevärskyttar från varje nation. Nytt var att det var 
med elektroniska pistoler och gevär i stället för 
traditionella vapen. 
 
Dagen avslutades med ytterligare en film ”Bortom 
främsta linjen”. 
 
Dag 3 den 8 juni började med en gentlemannatävling 
där 10 grupper med två deltagare från varje nation i 
gruppen genomförde en punktutbildning ”medborgar- 
och militärfärdighetsutbildning” längs en snitslad 
bana runt en sjö. Första momentet var musik-
kunnande, identifiera 15 marscher från korta 
melodistycken. Andra momentet var målspaning, 
uppmärksamma föremål i terrängen som inte hörde 
dit. Tredje momentet var avståndsbedömning (över 
vatten, svårt) och kartläsning. Fjärde momentet var 
minsökning med moderna minsökare. Femte och sista 
momentet var skytte med blåsrör och slangbella. 
Tävlingen blev mycket jämn och oviss in i det sista. 
    

Ett av lagen med ordförande Jan Nilsson i gul keps nr 3 från 
vänster. Röd keps norrmän, blå keps finländare, övriga två är 
danskar. 
 
Under eftermiddagen besöktes Repovesi nationalpark 
där vi följde en promenadstig och slutligen över 
Lapinsalmi bro, en smal hängbro på 50 meter över en 
ravin där det skulle vara 10 m mellan varje person vid 
övergången. Väl över på andra sidan bjöds vi på 
grillad korv, piroger, dricka och kaffe. 
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Under kvällen genomfördes den sedvanliga 
avslutningen med en festbankett i garnisonens 
restaurang. En god middag med smakliga drycker 
serverades. Utdelning av priser och utmärkelser 
genomfördes liksom olika tal och musikunder-
hållning framfördes. 
 
Alla kvällar avslutades med gemensamt mingel med 
öl och korv på soldathemmet, då det inte fanns någon 
mäss på brigaden. Bastun var också under 
renovering, så det blev inget bastubad. 

 
Söndagen den 9 juni påbörjades vår återresa, som 
startade efter frukosten, gick via Helsingfors där vi 
besökte Mannerheim museet och Hjälteplatsen på 
Sandudds begravningsplats. Vi reste med nattbåten 
från Åbo och hade en gemensam middag i fartygets 
restaurang som avslutning på resan. Vi anlände till 
Stockholm på morgonen efterföljande dag. 
 

  Text & bild Örjan Widlund 
 

 

8. Klubb 19 Gratulerar Lennart Frick 
Hedersordföranden Lennart Frick uppvaktades i samband med sin 80-årsdag av några klubbkamrater. På bilden ses 
ordföranden överlämna en gåva i form av ett litografi. 
 

 
 
9. Bulletinen via webben?! 
Det är verkligen glädjande att nästan 10 
medlemmar redan valt att läsa bulletinen via 
nerladdning från klubbens hemsida. En besparing 
för föreningen som redan innebär att en 
medlemsavgift per år kan användas till annant än 
tryckkostnader och porton! 
 

Redaktörerna tackar för uppslutningen och upprepar 
proceduren: 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 
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10 Enkät programutskottet – Återkoppling!  
Rapport angående enkäten till Klubb 19 
medlemmar som skickades ut i juni 2013. Vi fick 
in 17 svar varav 4 anonyma, 10 per brev och 7 per 
epost. 7 av svaren kom från styrelsemedlemmar. 
 
 
Huvuddelen, 14 svarande, avser delta i C I19 
informationsmöte och höstmiddag, 13 svarande avser 
delta i firande av Fraustadt. 
 
Föreläsningar önskar 12 svarande att vi ordnar 1 gång 
per år, 4 svarande 2 gånger. De flesta anser att 
kvällstid fungerar. 
  
Några förslag på föreläsningar är Ryssland och 
allmän hotbild mot Sverige, svensk utrikes- och 
säkerhetspolitik, artilleriet i Bodens nuvarande 
verksamhet, försvarsplanerna under Kalla Kriget, 
belysning av ubåtskränkningarna och info om ny 
lednings- och sambandsmateriel. Invitera Chefen/ur 
SWEDIN resp. Chefen/ur FMLOG att informera 
om verksamheten. Berättelse om varför jag blev 
soldat - 1-2 anställda soldater ur antingen Livgardet 
eller Ledningsregementet bjuds in. En hemvärns-
bataljonschef bjuds in för att presentera dagens nya 
hemvärn och de krav som ställs på en hvbatch. En 
av bataljonscheferna vid Bodens Garnison bjuds in 
att ge en lägesorientering om eget förband, dess 
tillväxt, övningsverksamhet etc. I samband med 
detta kan vi då bjuda in de tidvis anställda soldater 
(GSS T) som bor i Mälardalsområdet. 
 
Studiebesök anser 13 svarande kan ordnas 1 gång 
per år, 2 svarande tycker 2 gånger per år. Några 
förslag på studiebesök är FMV, krigssjukhuset 
under Södersjukhuset, Elefanten, Muskö 
Örlogsvarv, regementsmuseer i närheten, 
helikopterflottiljen i Linköping med Flygvapen-
museet, MSB om krisberedskap och Civil/Militär 
ledning, Sofia Brandstation, Garnisonsstaben 
Stockholms Slott – hur planeras Högvakt för ett år? 
 
Längre resor anser 10 svarande kan ordnas 
vartannat år, 3 svarande varje år. Några förslag på 
resor är förbanden Skövde-Karlsborg med Rytt-
mästarbostället, Brigadmuseet Karlstad, Norr-
botten, Karelen, Dolomiterna, Sicilien, Tallinn 
KGB-museum, Tyskland kopplat till kultur- och 
militärhistoria. 
 
Pubkvällarna på FHS uppskattas av 8 av de svarande, 
9 svarande är inte intresserade.  
 
Övriga kommentarer från svarande: Verksamhet som 
fokuserar på dagens verksamhet vid I 19, som är en 
av våra ambitioner att stödja, bör ske minst en gång 
per år. Att bjuda ner chefer ur I 19/A9 bataljoner och 

med detta varmhålla de tidvis anställda (GSS T) som 
bor i Mälardalsområdet, RO eller officerare tjänst-
görande vid FMV, FHS, HKV, SWEDINT, IntUtbE 
etc., tror jag på sikt kan öka intresset. Dessutom tror 
jag vi når de som är ”aktiva” som vill ha mer nu-
lägesinformation. 
 
Klubb 19 bör subventionera bussresor till resmål.  
 
Nuvarande inriktning i allt väsentligt bra! 
 

 
Klubb 19 styrelses kommentarer: vi har fått några 
goda förslag till aktiviteter att arbeta vidare med men 
tyvärr är vår kunskap om vad huvuddelen av våra 
medlemmar tycker väldigt begränsad. Det är givetvis 
frustrerande för styrelsen att gensvaret blev så litet.  
 
              av Lennart Stenberg 

 


