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På vår Veterandag sa jag att jag är glad, och
jag väljer att vara glad därför att alternativet
är rätt trist. Det handlar om en inställning
att vilja och göra skillnad. Det handlar också
om att se det goda som alla medarbetare gör
och att fokusera på möjligheter.
Varje dag när vi tar ställning för det vi
tror på sprids positiv kraft som i sin tur sprider sig. Alla kan göra något efter egen förmåga, att både vilja och att inse att man kan,
är vad lagarbetet handlar om.
Göteborgs garnison befinner sig just nu i
en ”all time high” av utveckling och möjligheter. Vår Totalförsvars garnison är helt rätt
och en modell för att lösa framtida utmaningar.
Prioritet är att öka värnpliktsutbildning
och att kunna ta emot fler förband med amfibisk förmåga.
Försvarsberedningens rapport beskriver
också Göteborg med hamn som en strategiskt
viktig plats.
Högkvarteret genomför nu en analys av
försvarsberedning rapport och vi är beredda
att fullfölja tillväxten när så beslutas.
Vi har nu en möjlighet att lägga grunden

för en stark Försvarsmakt i vår garnison där
Göteborg stad med hamnen är prioriterad för
vårt land.
Utvecklingsresan är påbörjad, den är oerhört spännande men den kräver också tempohöjning och hårt arbete. Den innehåller så
mycket tillfällen av möjligheter och det är vi
tillsammans som avgör resultatet, ingen
annan.
Vår garnison växer, bl a i norr med
Skredsviks-basen, där vi tar över ansvaret
för stöd, drift, bevakning och logistik från
Marinbasen. Syftet är att öka den operativa
effekten och använda fördelarna med geografisk samordning genom befäl och uppföljning
under en chef enligt ”närhetsprincipen”.

Skredsvik
detachement är
av mycket hög
kvalitet och med
unika förmågor.
I öst i Linköping ser vi en
utveckling av test
och uttagningsverksamheten
Peter Fredriksson C FömedC
med fortsatt högkvalitativt arbete.
En prioriterad verksamhet som behöver långsiktighet och stabilitet.
Våra hemvärnsförband är redo och har
höjt sin förmåga och särskilda förmågor har
säkerställts.
Inom Försvarsmedicin sker nu samarbete
med den civila sjukvården på ett strukturerat
sätt i en vinna -vinna relation som redan ger
resultat. Våra sjukvårdskompanier har unika
sjukvårdsförmågor och håller internationellt
mycket hög standard.
Vi utvecklar vår försvarsmedicin med konceptet att vi tränar tränarna för de lokala
sjukvårdsskolor som återupprättas inom försvarsgrenarna.
Att säkerställa en
trovärdig sjukvårdskedja vid kris, konflikt
och krig är avgörande
för vår vilja och att
kunna strida.
Vi övar mycket och
har redan utbildat en
ålderskull rekryter
(eller soldater) av hög
kvalitet. De är framtiden och jag välkomnar
dem in i Försvarsmakten och till Göteborgs
garnison med Försvarsmedicincentrum.
Försvarsmaktens
uppgift att försvara vårt
oberoende och självständighet är grundläggande
för vår existens. Det är
en allvarlig uppgift som handlar om att ta
ställning och att vara bäst när det gäller
Vår garnison har oerhört bra medarbetare
med unika kompetenser, varje dag levererar
vi effekt inom Försvarsmakten. Vi kan och vi
vill.
Jag är mycket glad, stolt och tror på en ljus
framtid för Göteborgs Totalförsvars garnison.
Ni gör alla ett fantastiskt bra jobb, jag önskar alla en härlig sommar och ledighet.
ÖVERSTE PETER FREDRIKSSON
CHEF GÖTEBORGS GARNISON
OCH FÖRSVARSMEDICINCENTRUM
KOMMENDANT I GÖTEBORG

GÖTEBORGS GARNISON

Korum
på Känsö
För fjärde året i rad arrangerade Garnisonen den 19 maj korum på Känsö
tillsammans med Svenska Kyrkan.
Korum är en gammal fin tradition där
gudstjänst och körsång blandas. Alla i
Södra skärgården var inbjudna och
närmare 300 personer transporterades
ut med chartrade båtar från respektive
ö. Efter gudstjänsten med militärmusik, körsång, psalmsång och annat serverades kaffe med smörgås.
Vi Känsöguider tjänstgjorde och
visade runt i den vackra naturen och
berättade om den forna karantänsstationen och annat som förevarit i omgivningarna. Av särskilt intresse för
öborna är beredskapstiden och Spärren
Galterö som redan börjar glömmas. De
starka befästningarna som var aktiva
under kalla kriget är borta, men på
intilliggande öar, som till skillnad mot
Känsö får beträdas av allmänheten,
finns spår kvar att finna för den uppmärksamme. Läs gärna mer om Känsö
på Styrsö Sockens Hembygdsförenings
webbplats!

Bild1: Korum_Galtero_1943.jpg
Text: Galterö under beredskapen 1943: ”Gud bevare konungen och fäderneslandet!”
Korum Galterö 1943

PETER ANDERSSON
KÄNSÖGUIDE

Korum på Känsö 2019
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Överlämnande av patient, från den civila ambulansen till ett av trauamteamen på den svenska
Role 2 Basic under Vigorous Warrior 2019.

Vigorous Warrior

2019

– Time out!
Alla som jobbar runt britsen
stannar till och vänder sig
mot traumaledaren.
– Patienten framför oss har
alltså en skottskada i vän
ster överarm. Tourniquet är
satt kl 10.05. Temp 36.2, puls
100, andningsfrekvens 25,
99 i saturation och blodtryck
144/78.
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NATO:s största
sjukvårdsövning
Traumaledaren fortsätter prata och
intensivvårdssjuksköterskorna Malin
Rullander och Marcus Larsson lyssnar
uppmärksamt och fokuserat. De har på
sig Försvarsmaktens gröna uniform
under plastförklädena, men likadana
lila handskar som de har när de jobbar
på sina ordinarie arbetsplatser. Malin
och Marcus är deltidsanställda i Försvarsmakten, och har de senaste två
veckorna befunnit sig i Rumänien för
att tillsammans med delar ur första
sjukhuskompaniet öva sig i en multinationell miljö.
Vigorous Warrior är NATO:s största
återkommande övning för försvarsmedicin, och den genomförs i år för
femte gången. Övningen anordnas

vartannat år, och i olika länder varje
gång. Platsen för Vigorous Warrior
2019 var övningsfältet Cincu i Rumänien. Våren hade precis anlänt till
Cincu och fåren på området betade
lugnt mellan de 54 medicinska enheter
som fanns uppställda över det stora
övningsområdet. På plats fanns allt
mellan civila ambulanser till stora
militära fältsjukhus. Ungefär 2500 personer, från 39 nationer deltog på
övningen.

Många nya ideer

– Det här varit mycket lärorikt och jag
har fått med mig mycket nya idéer från
att ha varit runt och tittat på de andra
enheterna, berättar Marcus. Vi fick

FÖRSVARSMEDICINCENTRUM

Intensivvårddsjuksköterskorna Johan
Löfström (vä), Malin Rullander (mitt) och
Marcus Larsson (hö) arbetar tillsammans på
en patient med en (spelad) ögonskada under
sjukvårdsövningen Vigorous Warrior 2019.

Intensivvårdssjuksköterskorna Malin Rullander (vä), Johan Löfström (mitt) och Marcus Larsson
(hö) pratar med sina amerikanska motsvarigheter under en vilopaus mellan patienter på sjukvårdsövningen Vigorous Warrior 2019.

med oss mycket idéer från till exempel
Norge, som har bland annat en enpatients-läkemedelssats, som följer med
patienten, hela vägen från akuten till
operation och röntgen, och vidare till
intensivvårdsavdelningen. Lådan
innehåller allt som behövs i alla steg,
så logistiken blir enklare, och det är
nåt vi kan ta med oss hem och fundera
på hur vi kan utveckla i våra processer.
Under den tillämpade delen av
övningen var patientflödet till den
svenska enheten stadigt. Många olika
typer av traumafall kom in till den
svenska enheten. Kapten Ingrid Hedman, som var enhetschef under Vigorous Warrior, berättar:
– Vi hade vad som på NATO-språk

kallas en Role 2 Basic. Det är som en
mindre akutmottagning med operations- och intensivvårdsmöjligheter.
Patienter kommer hit med civila eller
militära ambulanser, och med olika
typer av skador. De triageras och
behandlas av våra traumateam, och
därefter, beroende på skada, skickas de
till operation, eller in på någon av
intensivvårds- eller vårdavdelningarna
i avvaktan på vidare transport.

Svenska enheten

Den svenska enheten i Rumänien upprättades av utbrutna delar ur ett av de
två sjukhuskompanierna på Försvarsmedicincentrum. 39 personer, från en
mängd olika personalkategorier;

läkare, sjuksköterskor, sjukvårdare,
ledningspersonal, logistikpersonal,
apotekare, biomedicinska analytiker
och medicinska tekniker deltog under
övningen. Personalen är blandade heloch deltidsanställda i Försvarsmakten.
– Jag och Marcus har hängt ihop
sedan vi gjorde den grundläggande soldatutbildningen tillsammans, för ett
och ett halvt år sedan, och vi gör nästan allt tillsammans, skrattar Malin.
Tanja en av de andra intensivvårdssjuksköterskorna, träffade jag för första gången under förberedelserna inför
Vigorous Warrior, när vi packade vår
intensivvårdsmateriel i containrar för
transport.
Forts. nästa sida
ÄLVSBORGARNA 1 - 2019

5

FÖRSVARSMEDICINCENTRUM

Kapten Martin Stenerös, kirurg Försvarsmakten (hö) och kommendörkapten Corey Gustafson,
akutläkare U.S. Navy (vä), får överrapportering av en nyinkommen patient från personal på en
av de många militära ambulanser som transporterade alla “skadade” under Vigorous Warrior
2019.

Marcus fortsätter;
– Trots att alla inte känner varandra sedan innan går det jättebra att
arbeta tillsammans, och vi utvärderar efter varje patient för att utvecklas och förbättras hela tiden.

Målet att utvärdera

Intenisvvårdssjuksköterskan Marcus Larsson kontrollerar lungljuden på en patient som är inlagd
på den svenska enhetens intensivvårdavdelningen under sjukvårdsövningen Vigorous Warrior
2019.
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Målet med övningen har för den
svenska enheten varit att utvärdera
denna typ av mindre, och mer rörliga,
enhet, och enhetschefen Ingrid Hedman berättar;
– Vi har fått en bra grund för det
vidare arbetet. Många delfunktioner
har testats, och vi har fått bra feedback på både mängden materiel och
på personalsammansättningen.
Ytterligare ett mål har varit att
arbeta, praktiskt, tillsammans med
andra nationer, och lära sig från hur
deras rutiner är och hur deras personal agerar. Under två dagar hade den
svenska enheten ett utbyte med den
amerikanska enheten på plats. 12
personer från U.S. Navy, läkare, sjuksköterskor och sjukvårdare, arbetade
sida vid sida med den svenska personalen.
– För att få ut mesta möjliga av att
åka på en sån här multinationell
övning är det en förutsättning att
man får möjlighet att samöva med
andra nationer, så det faktum att

FÖRSVARSMEDICINCENTRUM

Kommendörkapten Corey Gustafson, akutläkare U.S. Navy (vä), får en överrapportering
av en patient från kapten Martin Stenerös, kirurg Försvarsmakten (mitt) och kapten Peter
Landell, ortoped Försvarsmakten (hö), under
Vigorous Warrior 2019.

amerikanska marinen var här och jobbade tillsammans med oss var oerhört
värdefullt och lärorikt, fortsätter Ingrid.

Även röntgenmaskinen fick gå varm under sjukvårdsövningen Vigorous Warrior, då många av
patientfallen hade olika typer av skelettskador som skulle stabiliseras.

Givande övning

För de som har deltagit på övningen har
det också gett mycket.
Marcus förklarar varför;
– I Försvarsmakten får jag som
intensivvårdssjuksköterska ta fler roller. Jag jobbar på intensivvårdsavdelningen, men om det kommer många
patienter på en gång så kan man få
ingå i traumateamet, eller följa med på
en transport. Det är ibland också annan
utrustning i Försvarsmakten än vad jag
har hemma på sjukhuset, så det ger mig
en bredare kompetens ur den aspekten.
– Skillnaden att jobba här, i Försvarsmakten, jämfört med att jobba
hemma, är att man är mer på tårna,
fyller Malin i. Hemma har jag mitt
“vanliga” arbete, och där ingår även
omvårdnad som att klippa håret på
patienterna, men här måste jag vara
beredd på att rycka in på olika ställen,
som till exempel i en masskadesituation. Det har gett mig ett större självförtroende att ta med hem, främst i
akuta situationer.
TEXT OCH BILD:
ADRIANA DOBRIN,
FÖRSVARSMAKTEN

Intensivvårdssjuksköterskorna Tanja Hölvold, Försvarsmakten, och Deborah Woods-Chattman
hjälps åt att sätta EKG på en av de inkomna patienterna i traumatältet på den svenska enheten
under sjukvårdsövningen Vigorous Warrior 2019.
ÄLVSBORGARNA 1 - 2019
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Var det
värt
det?
När jag nu är pensionär och ny re
daktör för Älvsborgarna tänkte jag
presentera mig lite och ge en bild
av en kanske lite ovanlig officers
karriär.
Jag ryckte en
gång in vid I
17 i Uddevalla
som gruppchef. Kom
snart underfund med att
då tidens specialistutbildning, plutonsofficers
utbildning
verkade mer
intressant och
så bodde de betydligt bättre. Fem eller
sex på ett logement istället för tjugo
som vi. Så jag bytte och genomförde
min första värnplikt på Gruppchefsskola 1 (GS 1).
Fortsatte inte min militära karriär
den vägen då jag planerade att bli civilingenjör. Men när en vecka var kvar till
att jag skulle börja på Chalmers så
hoppade jag av. Jag omstartade sedan
min militära bana som så kallad
Regemenstofficersaspirant vid I 17, året
efter. Bland mina kurskamrater vid
Aspirantskola 1 fanns Gunnar Karlsson sedermera chef MUST.
Regementsofficersutbildningen på
den tiden innebar att man gallrade
kraftfullt bland de som gick de olika
utbildningarna. På Asp 1 i Halmstad
började runt 100 infanterister. Av dem
fick ca 35 st förord att få fortsatt utbildning till officer, ca 30 till reservofficersutbildning. Övriga blev Kompanibefäl
och placerade som plutonschefer i en
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därför bytte namn till Elfsborgsgrupkrigsorganisation som då bestod av ca
30 brigader.
pen.
Utbildningen fortsatte under ca 3,5
I 15 var annars mitt hemregemente
år med omväxlande teori och praktik.
under 18 år plus tre år vid ÄlvsborgsGallringen fortsatte hela tiden och på
gruppen. Naturligtvis avbruten för
Krigsskolan Karlberg där jag ingick i
nivåhöjande utbildningar och andra
kurs 188 så avskildes bara kadetter
kommenderingar. Jag har under åren
som inte höll måttet. En dag kunde
tjänstgjort längre tid I 1, I 12, 1 16, I
bara rummet intill vara tomt och
17, Ing 2, Signalregementet, Västkuseleven hemskickad. Jag har en lång
tens Marinkommando/Ka 4, Södra
värnpliktstid då man var värnpliktig
Militärdistriktets stab, Älvsborgsgruptills man utnämndes till löjtnant efter
pen, BohusDalgruppen, Skaraborgsreutbildningen, totalt ca 4,5 år. För mig
gemente P4, FöMedC.
blev det så då jag i princip gjorde lumInternationell tjänst gjorde jag på
den tiden då man sågs som en smitare
pen två gånger.
när man gjorde internationell tjänst,
Tanken var med gallringen att man
vid UNTSO med tid i Israel, Syrien och
skulle urskilja de som 11 år efter
Libanon.
utbildningen (och om de inte gjorde
Jag deltog i 5 st Vikingövningar,
något dumt senare) skulle kunna vara
Bulgarien, Estland, Finland, Frankkrigsbataljonschef. Det var annars en
mycket bra utbildning där man lärde
rike och Österrike som Sitegaming
sig hantverket samtidigt som man fick
coordinator och kontingentschef för de
teoretiska kunskaper inom många
svenska deltagarna på plats. Mitt
områden.
yrkesverkUnder vägen så
samma liv
bytte jag till I 1 eller
har annars
Livgardet som jag
tagit mig
Ser man tillbaka så har jag
tillhörde fram till
till 13 länvarit med om en väldig utveckstrax före officersexder.
ling inom Försvarsmakten.
Har haft
amen, då jag bytte
många
till Älvsborgsreintressanta
gemente I 15. Ett
krigsuppgifter. Bataljonsadjutant vid
regemente som sattes upp strax efter
IB 15 som hade till uppgift att hålla
Göteborg grundades för att skydda staviktigt terräng så pansarbrigaderna
den, utbildades tillbakadraget i Sjuhäskulle nå landstigningsstränder i
radsbygden, där dåvarande IndelningsSkåne, sedan granatkastarkompanichef
verk kunde få fram tillräckligt många
och bataljonsartillerichef, slutligen stf
soldater. Ett regemente som jag tråkigt
bataljonschef och ett kort tag bataljonsnog i princip var med om att lägga ner
två gånger. 1998 som ställföreträdande
chef vid samma bataljon som lades ner
materielenhetschef och nästa gång
med brigaden. Vi rekade och förövade i
2005 då jag som chef för Älvsborgsprincip varje år på olika sätt hur vi
skulle lösa uppgiften. När vi gjorde
gruppen lämnade över regementets
detta så var vi omgivna av östtyska
fana till Göteborgsgruppens dåvarande
spioner eller polacker som då ingick i
chef Övlt Erik Pousar. En grupp som

REDAKTÖRENS SIDOR

den polska Marininfanteribrigad som
hade till uppgift att ta stränderna vid
en invasion för andra Warzavapaktsförband. En spännande tid. Det var verklighet hela tiden. Kände att man hade
ett reellt hot.
Avslutade mina krigsplaceringar
som foskbataljonschef i Ljusdalstrakten. Då var det ganska tomt i området.
Men som Mobiliseringsgruppchef hade
jag befäl över 1500 man. Spännande
förband som Transportgrupp större och
mindre, Fospecialkompani, Motortågstransportgrupp för att nämna några.
Ser man tillbaka så har jag varit
med om en väldig utveckling inom Försvarsmakten. Sett pendeln slå från ett
Sverige som helt kunde ställas om till
Krig och det fanns ett Totalförsvar.
Hela samhället skulle kunna stötta
Försvarsmakten. Några exempel på
detta var att mackägare inte fick gå
under en viss nivå för att det alltid
skulle finnas en reserv för militära
behov, på apoteken fanns det förberett
läkemedel för förbandens grundbehov, i
dåtidens automatstationer fanns det
alltid militärt exklusiva telefonnummer
som inte fick användas av andra, fordon
som behövdes i händelse av mobilisering krigsplacerades och hade order att
i händelse av mobilisering lämnas på
så kallad APL osv osv. Ser nu hur pendeln till viss del slagit tillbaka. Nu försöker man uppfinna hjulet igen.
Min erfarenhet av media och kommunikation då? Jag har sedan tidigt i
karriären varit ute och informerat i
skolor. Jobbat civilt ett halvår med
kommunikation och lobbyverksamhet
runt Miljöbrigad Borås. Jag har varit
informationsbefäl vid MKV/KA4, informationschef vid MDS.
Deltagit i utgivandet av Västbrisen
(MKV tidning), startat och jobbat med
MDS-kuriren. Under mina tio år som
sekreterare vid Älvsborgsregementes
Kamratförening var jag med och gjorde
Älvsborgaren. Med mera med mera.
Nu har jag dragit mig tillbaka och
är bara redaktör för denna tidning,
chef S1 vid 40. hemvärnsbataljon, vice
ordförande i GreenCross Sweden där
jag arbetar för att i det nya Totalförsvaret det skall ingå ett Civilvärn, informera om dumpningar av kemiska
stridsmedel i haven och för att försöka
skapa en zon fri från massförstörelsevapen i Mellanöstern. Föder upp hundar, jobbar på min skogsbruksfastighet,
sitter i Norra Älvsborgs läns Räddningstjänst Förbundsstyrelse mm,
Ser tillbaka på ett liv som jag inte
ångrat mycket av. Funderar på om det
är någon ide att skriva sina memoarer.
JOHN-OLOV FRIDH
REDAKTÖR ÄLVSBORGARNA.

40. hvbat bataljonspastor Maria Arnborg

Uniform på jobbet
dagen
Den 29 maj i år var första ”uniform
på jobbet dagen” som sammanföll med
Veterandagen. Det var många hemvärnssoldater som denna dag bar sina
uniformer i sitt dagliga arbete. Ett bra

sätt att synliggöra att Hemvärnet
finns överallt och alltid är beredda.
40. hvbat bataljonspastor Maria
Arnborg är präst i hemvärnet, till vardags i Sotenäs församling!
ÄLVSBORGARNA 1 - 2019
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AMFIBIEREGEMENTET

Amfibieförband –

nödvändiga för att försvara hela Sverige!
Söndag den 19 maj, jag sitter i
soffan efter en fantastisk vecka
som i många stycken präglats av
framtidstro, arbetsglädje och am
bitioner. En knapp vecka har gått
sedan försvarsberedningen läm
nade över sin rapport till reger
ingen och trots att det inte råder
politisk enighet om finansieringen
känns vägen mot målet tydlig och
fast. Med det passande namnet
”Värnkraft” föreslår Försvars
beredningen i sin rapport hur
Sverige ska stärka sin mot
ståndskraft och sin förmåga
att kunna hantera en nationell
kris upp till ett väpnat an
grepp mot vår nation.

grupperat i Göteborg, och 2.amfibiebataljonen på Berga i södra Stockholms
skärgård. En utveckling som leder till
att den i vardagen så ofta begränsande
”singelförbandsproblematiken” lämnas
kan bara beskrivas som helt nödvändig
och efterlängtad.
Om politiska beslut tas och ytterligare en amfibiebataljon ska produceras
är västkusten och Göteborg den självklara platsen. Göteborgs betydelse för
försörjningen av Sverige och Skandinavien är väl känd och helt nödvändig för

Många presskonferenser och uttalanden har gjorts, samtidigt har
många kommentarer och såväl
positiva som negativa synpunkter
framförts men jag lämnar dessa
åt sitt framtida öde. Jag vill i
denna artikel diskutera mina personliga reflektioner utifrån den nu
föreslagna framtid amfibieförbanden kan komma att möta.
Inledningsvis vill jag understryka det avgörande faktum att
amfibieförbanden idag är, och som
en konsekvens av nu föreslagen
utveckling i ännu högre grad förblir, ett marint förband som tillsammans med sjöstridsförband,
marina basförband och hemvärnsförband möts i samma stridsområde. Det är kustzonen som amfibieförbandens förmåga ska
Patrik Gardesten, chef Amfibieregementet
dimensioneras för, och med mindre sjörörliga enheter beväpnade
med robotar, minor, granatkastare och
det samhälle vi byggt upp. Att vara en
direktriktade vapen ska en mottrovärdig partner vid en händelseutståndare kunna identifieras och bekämveckling där Sverige ska kunna ta emot
pas.
militärt stöd kräver också en egen miliDet känns bra att även framtidens
tär förmåga för exempelvis skydd och
amfibieförband har sin naturliga tillhöbevakning i en operationsmiljö där hav
righet i marinen, och att jag och min
och land möts.
personal är lika bekväma i blå uniform
Utvecklingen mot något mindre
som i grön.
bataljonsförband, relativt dagens, med
en prioritering på sjörörlighet och
Krigsförbandens utveckling
sjömålsbekämpning är naturlig och
anpassad till den utveckling som prägpå västkusten
lat vårt närområde de senaste åren.
Dagens krigsförband består av 17.
Detta kräver dock att amfibiebataljobevakningsbåtskompaniet, utgångs-
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nens dimensionerande materielsystem i
form av båtar, vapen, sensorer och ledningssystem utvecklas och förnyas
samt att dagens taktik och stridsteknik
förändras. Särskilt glädjande är att det
för närvarande produceras 18 nya
stridsbåtar och ytterligare 76 livstidsförlängs, ett faktum jag själv kunde ta
del av när jag besökte Docksta-varvet
samma tisdag som försvarsberednings
rapport offentliggjordes. Mina intryck
efter besöket är mycket positiva och jag
ser verkligen fram emot att ta emot
dessa fantastiska stridsbåtar, det
bär rakt emot den framtid vi nu
börjar forma.
Vi behöver också förstå och
acceptera att framtidens amfibiebataljoner inte kommer vara lika
lämpade för större operationer
eller insatser på markarenan som
dagens krigsförband 2.amfibiebataljonen.

Vidare utveckling

Behovet av en genomgripande
studie av 17.bevakningsbåtkompaniets förmågor, organisation
och taktiska nyttjande är stort
och en studie är efterlängtad.
Kompaniets förmågor är avgörande för marinens förmågebredd, exempelvis när det gäller
inomskärs ubåtsjakt och förmåga
till bordning inom ramen för
exempelvis sjötrafikkontroll. Studien bör fokusera på hur förmågorna ska utvecklas, produceras
och ledas under operation eller
insats.
Som vi alla vet är en fungerande logistik en absolut förutsättning för att ett militärt förband med uthållighet ska kunna
lösa sina uppgifter, så också för
amfibieförbanden. Detta gäller såväl
förnödenhetsförsörjning, sjukvård som
teknisk tjänst. Här hoppas jag att ett
modernt robust marint logistikkoncept
utvecklas i samklang med amfibieförbanden och att dess unika behov och
förutsättningar tillvaratas i en marin
kontext.

Utveckling av
Amfibieregementet

I försvarsberedningens rapport föreslår
man att nuvarande Amfibieregemente
omorganiseras och delar omlokaliseras

AMFIBIEREGEMENTET

Patrik Gardesten ombord
för att återupprätta ett regemente i
Göteborg, med syftet att kunna producera ytterligare en amfibiebataljon på
västkusten. Blir besluten på detta sätt
är jag och min personal beredda. Detta
är något som vi, tillsammans med våra
kollegor som tjänstgör på Göteborgs
garnison förbereder, och verkligen ser
fram emot att få som uppgift. Sverige
behöver moderna, närvarande och tillgängliga amfibieförband på västkusten
– och det är vi som ska producera dem.
Avgörande för hur vi kommer att
lyckas med förbandstillväxt är vår förmåga att, på alla nivåer, producera chefer, specialistofficerare och funktionsföreträdare till framtidens förband.
Amfibieregementet utbildar idag duktiga amfibiesoldater och det kommer vi
självklart att fortsätta med men, vi
behöver få förutsättningar att producera flera framtida chefer och föregångspersoner.
Som jag tidigare beskrivit står
dagens amfibieförband inför en omfattande förmågeutveckling och kunska-

pen om dagens förband sitter hos de
som idag är aktiva. Denna kunskap och
erfarenhet är vital för att framtidens
förband ska utvecklas i önskad riktning, och för att de ska bli lika bra och
efterfrågade som dagens förband. Jag
är glad och tacksam att amfibieförbanden har och är ett mycket starkt varumärke, och hittills har vi inte haft
rekryteringsproblem vilket borgar för
en stark framtidstro.

Framtida ledning av amfibie
förbanden

Avslutningsvis konstaterar jag att, vis
av erfarenheter från förr, med en större
insatsorganisation bestående av flera
krigsförband behöver dagens organisation och metoder för ledning utvecklas.
När vi förr hade flera amfibiebataljoner
organiserades dessa i en amfibiebrigad
för att säkerställa dess ledning och
behov av understöd. På vilket sätt och
med vilken organisation marinchefen
bör leda framtidens amfibieförband vet
inte jag idag, men jag ser fram emot

kommande diskussioner, studier och
spel.
Även de mjuka värdena behöver
omhändertas vid en tillväxt. Exempel
på detta är att vid ytterligare ett Amfibieregemente blir begreppet amfibiekår
åter aktuellt, likaså behöver vi återigen
enas kring våra traditioner, så som
namn och nummer på förbanden, fanor
och marscher, symboler och prestationsövningar. Vi ”amfibianer”, gamla
som nya, behöver också samlas kring
vår fantastiska förbandsanda – ”löser
alltid uppgift”, för det är den som gör
oss till dem vi är idag.
Jag och min personal på Amfibieregementet ser framtiden an med tillförsikt och jag kan bara rapportera att vi
kan, vi vill och vi har redan börjat!
PATRIK GARDESTEN
CHEF AMFIBIEREGEMENTET
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Advanced School
vid United States Marine
Corps (USMC)
Rapport efter deltagande i
Advanced School vid United States
Marine Corps (USMC), 2019-01-03
till 2019-02-28
Bifogar lite allmän information
samt svar på några frågor jag
fått. Frågorna är svarade på med
mycket information ur den allmän
na informationen.
Allmän information

Utbildningen omfattar administration,
juridik, ledarskap, taktik och fysisk
träning för underofficerare i amerikanska marinkåren. Utbildningen är
öppen för personal ur övriga vapenslag
samt utländska studenter. Utbild-

ningen syftar till att underofficeren
ska kunna stötta sina överordnade i
den dagliga verksamheten samt vid
beslutsfattning. Kursen ger möjlighet
för underofficeren att befordras samt
ger tillfälle för informations- och erfarenhetsöverspridning. Storlek på klassen är alltid 120st elever.
Utbildningen genomförs enligt den
sokratiska metoden där eleven engageras genom frågor och diskussioner, varför varje föreläsning föregås av inläsning på ämnet kvällen innan.
Majoriteten av föreläsningarna hålls
för hela klassen för att sedan övergå
till diskussioner inom respektive pluton
i syfte skapa utrymme för alla att vara
delaktiga och bidra. Diskussionerna
leds av en instruktör som även funge-

Marinkårssoldater går ombord på stridsbåt. Photo By: Sgt. Devin Andrews
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rar som plutonchef. Totalt 30 stycken
inlämningsuppgifter i form av uppsatser, reflektionsuppsatser, frågeformulär
och muntliga presentationer med mera
redovisas enskilt såväl som i grupp
under kursens gång.
Kursen avslutas med ett slutprov
som täcker kursens samtliga delkurser.
För att examineras krävs ett sammantaget slutbetyg på 80 %. Eleven med
högst slutbetyg premieras såväl som
eleven som visat störst motivation. En
hederselev, kursetta, väljs ur kursens
tio främsta elever. Efter halva kursen
får man reda på sitt snittbetyg och
nuvarande plats bland sina kurskamrater.
Fysisk träning utgör en viktig del av
utbildningen. Dels genomförs ett test

AMFIBIEREGEMENTET

Nicklas Berggren
för att mäta den fysiska statusen, Physical Fitness Test (PFT) dels genomförs
utbildning på konceptet High Intensive
Tactical Training. PFT genomförs i träningskläder och omfattar räckhäv,
situps och löpning. Hälften av kursens
schemalagda träningspass utgörs av
löpning i varierande kuperad terräng.
Om utbildningen genomförs på andra
halvan av året Juli-December genomförs Combat Fitness Test (CFT) istället.
Kursens instruktörer är uteslutande
OR7 med flerårig erfarenhet av att
instruera vid Advanced School, Sergeants School OR5 och Career School
OR6, vilka akademin anordnar flera
gånger per år. Samtliga föreläsningar
utvärderas skriftligen av 12 elever och
en instruktör i syfte att ständig
utveckla och förbättra utbildningen och
instruktören. Vid slutet av kursen
genomförs en utvärdering på hela kursen.
En av de stora fördelarna med kursen och som även instruktörerna
trycker på är för underofficeren i amerikanska marinkåren att skapa ett nätverk med andra underofficerare från
alla kategorier för att kunna få hjälp
och stöd om eller när behovet uppstår.
Möjligheten att kunna lyfta på luren
och nå i stort sett vilken funktion som
helst är en stor fördel efter genomförd
utbildning.

Svar på frågor jag fått:
Vad har jag gjort?

Utbildningen omfattar administration,
juridik, ledarskap, taktik och fysisk
träning för underofficerare i amerikanska marinkåren. Utbildningen är
öppen för personal ur övriga vapenslag
samt utländska studenter. Utbildningen syftar till att underofficeren ska
kunna stötta sina överordnade i den
dagliga verksamheten samt vid beslutsfattning. Kursen ger möjlighet för
underofficeren att befordras samt ger
tillfälle för informations- och erfarenhetsöverspridning.

Vilken förmåga har jag tillgodosett mig?

Största förmågorna jag tillgodosett mig
är deras planeringsmodell Marine
Corps Planning Process som används
vid planering av deras operationer. Unit
Readiness Planning som används för
att planera verksamhet, träning och
utbildning för bataljon/kompani upp till
24 månader. Det har varit väldigt lärorikt att kunna få en inblick och delta i
deras planeringsarbete och jämföra
med vårt egna. Självklart har jag även
fått en stor inblick i hur det dagliga
arbetet på min motsvarande nivå sker i
den amerikanska marinkåren i olika
funktioner.

Hur gick utbildningen till?

Utbildningen genomförs enligt den
sokratiska metoden där eleven engageras genom frågor och diskussioner, varför varje föreläsning föregås av inläsning på ämnet kvällen innan.
Majoriteten av föreläsningarna hålls
för hela klassen för att sedan övergå till
diskussioner inom respektive pluton i
syfte skapa utrymme för alla att vara
delaktiga och bidra. Diskussionerna
leds av en instruktör som även fungerar som plutonchef. Totalt 30 stycken
inlämningsuppgifter i form av uppsatser, reflektionsuppsatser, frågeformulär
och muntliga presentationer med mera
redovisas enskilt såväl som i grupp
under kursens gång. Kravet är 80% på
samtliga uppgifter.

Hur kommer jag kunna
använda mig av kunskapen?

Jag hoppas nu kunna använda dom
kunskaper jag tillgodosett mig till att
utveckla mitt dagliga arbete på plutonsnivå och kompaninivå. Stor del av
utbildningen är specifik för marinkåren men utvecklar individen och ger en
betydligt större förståelse för hur andra
länder arbetar på liknande nivå.
NICKLAS BERGGREN
FANJUNKARE
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Bra personal
och bra plan
för MRV
Kamrater!

I förra Älvsborgarna kunde ni läsa om
vår nya Rikshemvärnschef och hans
vilja med att skapa en ledningsstruktur där militärregionerna blir egna
organisationsenheter med underställda
utbildningsgrupper och hemvärnsbataljoner – en lösning där vi skapar likhet i
fred, kris och krig och som han är övertygad om kommer att ge ökad operativ
effekt och skapa bättre ledning av

Hemvärnet på alla plan.
I detta nr av Älvsborgarna kommer
ni att få presentation av vår blivande
Chef Öv Hederstedt som är Chef för
Militärregion Väst (MRV) . Från 202001-01 tar han befälet över 41,42,43,44
Hv-bat och Elfsborgsgruppen. Jag har
själv varit med på tre planeringsmöten
i MRV regi och kan konstatera att man
har rekryterat bra personal har en bra
plan, leder detta med tydligt och med

stor delaktighet.” Det här kommer att
bli bra”.
Nu läser vi vad Öv Hederstedt tänker om ny organisation.
Jag vill passa på att önska alla en
riktigt trevlig sommar.
LARS-GUNNAR OLSSON
C ELFSBORGSGRUPPEN

Vår nye chef för
Militärregion Väst
Chefen MRV Öv Peter Hederstedt
presenterar sig i Älvsborgarna.

Peter Hederstedt
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Efter att ha tjänstgjort som C MR V
från januari 2018 kan jag konstatera
att det är en fantastiskt spännande och
utvecklande tid vi befinner oss i. För
vår del på staben i Skövde är vi inne i
ett intensivt rekryterings- och planeringsskede inför det att vi övertar det
fulla ansvaret för produktionen av
Hemvärnet i vår region och får utökade
uppgifter inom ramen för vårt markterritoriella ansvar. Utvecklingen kommer
fortsätta de kommande åren för att
återskapa något vi en gång hade, men
med nutida förutsättningar. Mina
besök ute hos er vid olika övningar och
utbildningar har varit mycket givande
och jag har mötts av en bra anda med
ett ”will do mind set”.
I förra numret av Älvsborgaren
skrev både Rikshemvärnschefen och
chefen för Elfsborgsgruppen olika

inlägg. Jag ska försöka att inte återupprepa vad de redan skrivit, men
bläddra gärna tillbaks och se mitt
inlägg som någon form av fortsättning.
Rikshemvärnschefen skrev bl.a. om
sin fyra prioriteringar; personalförsörjning, utbildningssystemet, hög materiell tillgänglighet och ny ledning. Jag
tycker det är bra prioriteringar som vi
så klart måste utgå ifrån.
Vad gäller personalförsörjningen
kommer jag särskilt titta på hur vi ska
skapa ett rimligt arbetstidsuttag för
Hemvärnets olika ledningsnivåer, både
vad gäller planering och ren administration.
Avseende utbildningssystemet och
övergripande ledning är utmaningen
att skapa en planeringsmetod med
utbildningsgrupper och bataljoner så
att vi uppnår bra framförhållning.
Lyckas vi med detta kan vi fortsatt
påräkna det bra stöd vi har idag från
de olika förbanden i regionen. Vi har
också närmat oss de förband inom regi-

ELFSBORGSGRUPPEN

Lär känna Peter Hederstedt
Chef Militärregion Väst (MRV)
•

Överste Peter Hederstedt gjorde sin värnplikt på P 18 Gotland 1983. 1984 gjorde han sin första FN-tjänst
på Cypern som gruppchef. Först därefter utbildade han sig till reservofficer inom pansartrupperna och
ytterligare två FN-tjänster genomfördes på Cypern och i Libanon, då som plutonchef.

1987 påbörjade han sin officersutbildning på infanteriets- och kavalleriets officershögskola
i Umeå som kadett för K 3 och utnämndes till fänrik 1988.

•

Han tjänstgjorde fram till 1994 på K3 i Karlsborg, där han bl.a. utbildade sig inom pansarvärnsrobottjänst, granatkastartjänst och genomförde befälsutbildning inom fallskärmsjägartjänst. 1992 tjänstgjorde han även i Australien under några månader, som utbytesofficer.

•

Som kapten var Peter 1994 delaktig i att starta Särskilda skyddsgruppen (SSG), där han
sedan tjänstgjorde i olika befattningar fram till 2010. Som ställföreträdande chef SSG fick han
uppgiften att slå samman SSG och Särskilda inhämtningsgruppen (SIG) för att bilda Särskilda
operationsgruppen (SOG). Peter utnämndes till förbandets första chef 2011-2015. Han utnämndes till överste 2013.

•

Han har inom specialförbanden genomfört insatser, i olika chefsbefattningar, i Kosovo, Afghanistan och Kongo. Samt internationella stabstjänster vid EU operativa högkvarter i Potsdam
2006 och i Paris 2007-2008 för EU:s insatser i Kongo och Tchad. Han tjänstgjorde även som
ställföreträdande chef för specialförbandsledningen (SFL) 2006-2007 på HKV i Stockholm.

•

Från 2015-2017 tjänstgjorde Peter på HKV, som chef för insatsstabens erfarenhets- och
analysavdelning och därefter som chef för inriktningsavdelningens enhet för internationella
relationer på ledningsstaben. Han påbörjade även jobbet som en av H.M. konungens vakthavande adjutanter 2015.

•

2018 tog Peter befälet över Västra militärregionen.

•

Han bor i Skövde och har två söner, Jonathan född 2004 och Hampus född 2006.
Vid sidan av arbetet spelar han gärna golf.

onen som idag inte stödjer oss vid olika
utbildningar men erhåller stöd inom
krigsplanläggningen på olika sätt.
Samt andra förband som har nödvändig
funktionskompetens för att vi ska fortsätta utvecklas. Inom detta område har
den regionala staben en tydlig uppgift
och bättre förutsättningar jämfört med
nuvarande struktur.
Från januari 2020 blir vi ett förband
som har produktionsuppgifter likt
övriga förband i regionen (K 3, P 4,
TrängR, F 7, FömedC, (AMF1) och Lv
6) och en insatsstab. Styrkorna och möjligheterna är fler än utmaningarna,
men det finns utmaningar. Att hantera
både produktion och insats i en och
samma organisationsenhet görs inte på
så många andra platser i FM!
Hur vi ska skapa samhörighet och
förutsättningar för en bra förbandsanda
inom ett förband som är utspritt mellan
Halmstad och Örebro och verkar inom
ett område som är ca 45 mil långt från
söder till norr, där vi idag har lite olika

kulturer, arbetssätt och traditioner är
en utmaning.
Nu menar jag inte att allt måste
vara lika på de olika platserna och jag
tror fortsatt att hemvärnssoldaten känner sin tydligaste samhörighet inom
plutonen och kompani. Men det finns
också stora möjligheter avseende kompetensspridning, resursfördelning och
kraftsamling inom regionen vid viss
utbildning m.m.
Organisationen på den regionala
staben och till viss del utbildningsgrupperna är inte klar ännu. Vi tillförs nya
uppgifter efterhand och ofta resurser
därtill. Vi har redan tillförts uppgifter
inom mobilisering, frivilliga försvarsorganisationerna, planering och totalförsvarssamverkan m.m. och vi jobbar
inom en stab som vuxit mycket det
senaste året, där arbetsformerna måste
utvecklas. Jag bedömer att vi har en
relativt klar bild av hur det kommer se
ut till sommaren, vilket innebär att vi
kan slutföra arbetet med våra arbets-

metoder under hösten. 2020 ser jag som
ett år då vi tillsammans prövar en ny
verksamhetsledningsmodell, som vi
reviderar efterhand för att från 2021
ha full kapacitet.
Försvarsberedningens rapport kom
idag (läs 14 maj) på morgonen och den
lyfter tydligt fram vikten och betydelsen av Hemvärnet, militärregionerna
och västra Sverige, vilket är bra. Men
vi får återkomma efter det att vi inom
FM har analyserat vad det innebär för
oss den närmsta tiden och på sikt lite
senare. Möjligen före semestern.
Avslutningsvis har jag en käpphäst
och det är att det ska vara roligt! Det
går inte att beordra förbandsanda och
att det ska vara roligt, men man kan
skapa förutsättningar för det och det är
en av mina uppgifter.
I nuet för framtiden
PETER HEDERSTEDT
CHEF VÄSTRA MILITÄRREGIONEN
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Sambandsövning på Käringberget
Hemvärnssoldater ur Elfsborgs
gruppens fyra hemvärnsbatal
joner samlades för att öka sina
färdigheter inom samband på
Käringberget i Göteborg. Övning
en pågick från torsdag till söndag
vecka 11
– Syftet var att öka kunskapsnivån
inom egen befattning. Idén fick Kenneth Wassberg och jag under Aurora då
vi var runt och stöttade förbanden initialt och förstod att kunskapsnivån
inom vårt fackområde samband/ledning var låg, säger övningsledare
Anders Berntsson.
Det fanns ett stort intresse hos förbanden. Av de som deltog i utbildningen fanns MC-ordonnanser, plutonssignalister, ledningssystembefäl,
sambandsgruppchefer, ledningslag, signalister och stabsassistenter.
– Vi räknade med ca 60 anmälningar men det kom ca 120 personer
från våra fyra bataljoner vilket är jätteskoj, säger Anders Berntsson.
På det fyra dagar långa schemat
ingick allt från materieltjänst till praktiska utbildningar och allt avslutades
med en systemövning. En liknande
övning genomfördes 2017 men då med
hälften så många deltagare. Kenneth
Wassberg var biträdande övningsledare
och berättar att konceptet har några
nyheter.
– Vi har utbildat MC-ordonnanser i
RA 180 och karttjänst. På så sätt kan
vi använda dem till att tex reka
stabsplats och upprätta relästationer.
Även ledsystembefälen har fått en
utmaning genom att fundera ut hur
man kan upprätta ett bra och resurs-

De tappra. Helgen var mycket blåsig så uppställningen för gruppbilden ställdes in. Några av
MC-förarna ställde däremot upp.

Hemvärnssoldaterna kom från 41, 42, 43 och 44 Hemvärnsbataljonen.

snålt rakelsamband. Detta kan man
använda vid tex bränder, säger Kenneth Wassberg.
Hela utbildningen avslutades med en
gemensam signaleringsövning.
– Min uppfattning är att vi nådde
målen med råge. Soldaterna var väldigt
nöjda men ville givetvis ha mer praktisk övning. Vårt mål är att genomföra
detta på ett eller annat sätt vart annat
år, säger Anders Berntsson.
Övningen genomfördes i samverkan
med FRO Väst.
TEXT OCH BILD
MARIA LÖFSTRÖM
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Vinter
– Inget hinder för
Göteborgs Norra!

Under våren genomförde Göte
borgs norra bataljon sin SÖF i vin
termiljö. Förmågan att transportera
förbandet till insatsområde samt
att verka i vintermiljö övades. Hur
ska detta gå? Den frågan ställdes
många gånger av väldigt många
innan övningen. SÖF genomfördes
genom Elfsborgsgruppens försorg
på uppdrag av Bataljonschefen.
Övningen föregicks av nogsam gemensam planering av både Elfsborgsgruppen och förbandets representanter.
Valet som övningsterräng föll på Horssjöns skjutfält i Värmland, en av landets senaste och modernaste skjutfält.
Bakgrunden till övningen är att förbandet ska kunna lösa insatsuppgifter efter
en längre transport. För ett Göteborgsförband kan man då hamna i exempel-

vis Värmland där det oftare är vintermiljö än i Göteborg. Även i Göteborg
händer det att vi har ordentlig vinter
och då ska förbandet kunna lösa sina
uppgifter även där – i vintermiljö.
Övningen började med att mobilisera
insatsdelarna i bataljonen. Efter mobiliseringen genomfördes en teoretisk del
kring att verka i vintermiljö. Efter
utbildningen med efterföljande utbildningskontroll marscherade förbandet
norrut till Horssjön. Förmåga att leda
och genomföra fordonsmarsch över
längre distans övades och förbandet
anlände till Horssjöns skjutfält med
full stridsduglighet. Vid ankomst följde
praktiska detaljer kring att verka i vintermiljö och ordnande av förläggning.
Efterföljande dagar genomfördes olika
stationer med stridsmoment där varje
del av förbandet kunde öva igenom
moment för moment med tydlig och
kraftfull förmåga. Stridmomenten

genomfördes både under dagsljus och i
mörker. Fantastiskt ordnat av Elfsborgsgruppen.
Sjukvårdstjänst kopplat till stridsmomenten var ett av olika integrerade
övningsmomenten vid de olika stationerna. Parallellt med övningen vid
Horssjön genomfördes olika moment vid
Göteborgs Garnison för andra delar av
förbandet.
Hur gick det då? Jo, det gick väldigt
bra. Bataljonen vill framföra sitt stora
tack till både bataljonens personal och
Elfsborgsgruppen för framgångsrikt
genomförande av samtliga moment i
SÖF 2019. Fantastiskt med all positiv
respons under övningen. Detta kan
rekommenderas!
Göteborgs norra bataljon i vintermiljö – Nulli Secundus!
MICHAEL MATTSSON
STF BATALJONSCHEF
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Vårens övningar
Bataljonsreserven anfaller, båtkompaniet övar
markstrid. Lundholm pekar ut anfallsriktningen.

Båtstrid, stridsbåt i eldställning

Skärgårdsbataljonen på väg ut till övningsterrängen.

CBRN 424 SÖF indikering

Grupp under övergång väg

CBRN 424 SÖF kontroll

KSB understödjer

DART signalering
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DÅ VAR DET
STRAX DAX
Sitter nu i skrivandes stund på
Remmene skjutfält (KFÖ med 41.
Hemvärnsbataljonen) och begrun
dar åren som gått sen jag började
på I 15/Fo 34 och till dags dato.
Det hela började 1977, då jag ryckte in
på I 15 och gruppchefsskola 1 på Lifkompaniet. C Lifkompaniet var den
mycket respektingivande och rättvise
kaptenen Prahl.
Vid muck bestämde jag mig för att
fortsätta inom det militära.
Sålunda började jag på gruppchefsskola 2 där ikonen Ingvar Palm var
chef och Pelle Björkman var ställföreträdare. Det var en tuff skola där man
verkligen lärde sig grunderna i de viktigaste ämnena som finns, nämligen,
trupputbildning och truppföring.
Ingvar och Pelle, tack för allt ni
gjort.
Första plutonen jag tjänstgjord vid
var 1 pluton 3 kompaniet. Plutonchef
var Roland Svensson och kompanichef
var Bengt Gunnarsson. Då var jag överfurir och världen låg öppen för allt
tyckte man. Sedan fortsatte det som
instruktör, ställföreträdande plutonchef, plutonchef, ställföreträdande kompanichef i diverse olika kompanier, men
främst var det skyttekompani som
gällde. På 90-talet satte I 15 upp två
stadsskyttebataljoner där jag var krigsplacerad som ställföreträdande bataljonchef på den ena bataljonen som Björn
Lindvall var chef för. Den andra basade
Christer Caarp för. Tyvärr avslutades
tjänstgöring vid I 15 1997, då det hade
bestämts av våra kära politiker att förbandet skulle läggas ner.
Jag hade dock förmånen att få en
tjänst på MKV/Fo 32 såsom driftvärnshandläggare på dåvarande Göteborgsgruppen. Ett mycket trevligt och stimulerande arbete.
Jag hade då nästan hela Västra
Götaland som arbetsfält. Jag hade
många kurser på den eminenta och
vackra Källvikens kursgård med de
olika driftvärnsenheterna.
År 2001 gjorde jag utlandstjänst,
arbetade i Estland, där jag ingick
arméprojekt Baltikum.
Efter min tid där återkom jag till
gruppen som chef för Ledningsavdelningen.
Nu i slutet av augusti slutar jag min
tjänst vid Elfsborgsgruppen som C
utbildningssektionen och går i tjänstepension.
Det har under dessa 42 år varit väl-

Magnus Håkansson
digt trivsamt och roligt att arbeta med
värnpliktiga, hemvärnssoldater, frivilligorganisationer samt alla kollegor
man träffat inom försvarsmakten och
övriga civila aktörer Jag ångrar inte
mitt yrkesval, dock har man ibland
funderat när man stått på något skjutfält när det regnat både uppifrån och
nedifrån, förekommit lokala vargflockar och inlandsis.
Vad gör jag här??? Men tanken har
fort gått över.
En annan reflektion är hur försvarmakten har förändrats genom åren.
När jag började i firman hade vi (om
jag inte minns fel) 31st brigader, 20st
Ubåtar, 32st flygdivisioner, 70st
ytstridsfartyg mm samt att vi kunde
mobilisera ca 750 000 man i händelse
av ofred.
Kalla kriget som jag upplevde vill
väl ingen tillbaka till, men gick det inte
lite väl långt med alla förbandsnedläggningar. Vi har mist mycket av den
kompetens som fanns och det går inte
backa bandet nu.
Jag hoppas man tar ett större
ansvar för försvarsmakten i framtiden.
”Ett land har alltid en armé sin egen
eller någon annans” Citat Mao. (Det
var väl det enda den ”gubben” sa som
var sant.)
Vad tänker jag göra nu vid min pension? Jo, jakt är ju mitt stora intresse
och det kommer jag att försöka trappa
upp nu när jag får mer tid. Sen har jag
ett hus som måste skötas.
Fem barnbarn som kräver sin tid, så
nog finns det att göra. Dessutom vill
jag inte släppa den ”gröna” biten helt,

så jag kommer att söka som reservofficer, hoppas att jag kan få komma in
några gånger som instruktör och hjälpa
till vid övningar.
SLUTLIGEN vill jag nämna en
anekdot som utspelar sig på Krigsskolan Karlberg. Följande hände: Några
kursare och jag gick över borggården,
när vi fick syn på Chefen Krigsskolan
(Överste Matts Liljegren) Jag kom då
ihåg att en äldrekursare till mig (Thomas Larsson) hade sagt till mig att
fråga C KS att han skulle bjuda oss på
middag. Jag ropade på Chefen och sa:
Överste, jag har hört att det är tradition att C KS bjuder I 15 kontingenten
på middag. Han tittade på mig och sa,
Det har väl den där j-a Larsson sagt.
Ok, vi får väl se sa han. Tiden gick och
ca två månader senare träffade jag han
igen och sa ! Överste hur går det med
middagen? Han svarade: Det var ett j-a
tjat om det, så flinade han och gick.
Det blev aldrig någon middag.
TILL SIST vill jag tacka alla kamrater för den tid som varit. Det har för det
mesta varit görroligt.
AVSLUTNINGSVIS
Det är inte upp till var och en att
ställa upp för försvaret. Det är en medborgarskyldighet att värna om landet
och dess frihet.
Nu måste jag sluta skriva, för nu
ropar de på Sigurd Ceasar på säkerhetsnätet.
Allt var inte bättre förr, men det
mesta var nog det
MED BÄSTA HÄLSNINGAR
ÖVERKAPTEN MAGNUS HÅKANSSON
ÄLVSBORGARNA 1 -2019
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Garnisonssällskapets
första kvinnliga
ordförande på plats
Under Garnisonssällskapet Göte
borgs årsmöte valdes Git Berndts
son till ny styrelseordförande.
Git har varit aktiv i styrelsen sedan
2010 och vice ordförande sedan ett
par år tillbaks.
Git berättar om vad hon ser som
viktigt i uppdraget.

Git Berndtsson – ny styrelseordförande.
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– En levande mässkultur är viktig, den
är en traditionsbärare som bidrar till
gemenskap vilket är positivt för medlemmarna.
Hon ger exempel på att man på F7
Såtenäs sedan lång tid tillbaka har
gåsamiddag i november och att vi här
har vår högtidliga vårbal i juni där vi
får en möjlighet att träffas. Men hon är
också öppen för att utöka med mer aktiviteter. Garnisonssällskapet förfogar
över fyra stugor i skärgården. De är
utspridda från Vinga i söder till Resö i
norr. Som medlem i sällskapet har man
möjlighet att hyra stugorna vilket Git
har gjort.

– Det är en fantastisk medlemsförmån att ha tillgång till stugorna. Där
kan man få både stillhet och rekreation
till ett förmånligt pris, mitt i vår fina
skärgård.
Det märks att Git har ett stort engagemang i Garnisonssällskapets verksamhet och när vi pratar om hennes
jobb visar hon samma engagemang.
Git har en lång yrkeskarriär inom
Försvarsmakten och jobbar idag som
ställföreträdande plutonchef vid
Sjöövervakningen i Göteborg. 1984 tog
hon sin officersexamen i Halmstad vilket var den andra kullen av kvinnor
som utbildats till officer i Sverige.
Någonsin. En fråga som direkt dök upp
var – Git är Garnisonssällskapets första kvinnliga ordförande, men är hon
kanske också den första i Sverige? Vi
hade inget svar och oavsett detta påpekar Git tydligt att en levande mässkultur skapas utifrån traditioner och engagemang från oss alla.

GARNISONSSÄLLSKAPET

Älvsborgsmässen får nya skeppare
Anders Pedersen har under en
lång tid axlat rollen som mässdi
rektör och utvecklat mässverk
samheten från den tynande
verksamheten som följde efter
nedläggningen av Amf4 till den
nivå där vi är idag. Ett envist och
träget arbete som lett till en rörel
se som håller en god fart genom
vattnet och på en stadig kurs.
På garnisonen blåser nu förändringens
vindar återigen och den marina verksamheten utökas samtidigt som Anders
P har under en tid aviserat att han önskar lämna över sin roll till nästa generation. Därför kommer Anders P under
2019 att lämna över rodret till Anton
Karlsson Toftner (132. Säkkomp Sjö)
och Jack Engström (FMTIS).
Överlämningen sker i ett par steg
där Anders P under första halvåret har
huvudansvaret, under sommaren kliver
den nya direktionen in och Anders

intar en stödjande roll. Skaldjursmiddagen blir de nya direktörernas elddop.
Varför går vi från en Mässdirektör
till två? Anders P lämnar såklart stora
skor att fylla så men delat ansvar är
också dubbelt ansvar. På det här viset
kan vi driva mässen framåt och ha det
som en sidouppgift till ordinarie arbete
och vi kan alltid ha en tvåsamhet i de
beslut som fattas. Och då kommer vi
oftast kunna ha en av direktörerna i
Göteborg om den andra är på annan
ort.
Viljan från de nya mässdirektörerna
är att fortsätta utveckla mässverksamheten och ett första steg i detta är att vi
döper om de kvällar som heter Öppen
Mäss till After Work – Öppen Mäss. Vi
hoppas att detta förtydligar vad dessa
kvällar syftar till; att kunna träffas
under trevliga former efter jobbet, vill
man kan man lyssna till de föredrag
som hålls en trappa upp.
Vi hoppas att fler ska hitta till vår
mäss och använda den. Mässen kan

användas för fester, APT, pluton/kompani samkväm.
After Övning är ett begrepp som vi
hoppas att fler ska ta till sig, när enheten har varit på övning och genomför
vård och återhämtning varför inte boka
mässen så övningen får ett lättsamt
slut.
För er som håller kurser och har deltagare utifrån som bor inne på garnisonen ser vi gärna att ni informerar om
mässen och använder den så kursdeltagarnas upplevelse av Göteborgs Garnison blir ännu bättre.
Vår mäss är välanvänd men det
finns plats för så många mer. Mässdirektörerna kommer löpande informera
om kommande event och hur vi tänker
utveckla verksamheten. Har ni läsare
ideér om hur verksamheten kan utvecklas tar vi tacksamt emot dem.
ANTON KARLSSON TOFTNER,
ANTON.TOFTNER@MIL.SE

After work - Öppen mäss
Välkommen till Garnisonssällskapets mässkvällar och umgås med kända eller nya
bekantskaper. Vi erbjuder öppen bar, vacker utsikt och intressanta föredrag. Vill
ni komma med arbetsgruppen en annan dag för ett möte eller middag ordnar vi
det. Ring 031-692163 för att boka och läs mer på gsgbg.se

After work - Öppen mäss
28 augusti
4 september
25 september

16 oktober
30 oktober
6 november

27 november
29 november
4 december

7 december
11 december
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Ordförandens
rader
mässen för att delta i årsmötesförhandlingarna, umgås tillsammans och
avnjuta en god måltid. Namnen på styrelseledamöterna redovisas på annat
ställe i tidningen. Under årsmötet
kunde styrelsen rapportera att föreningen fortsätter att växa och att vi nu
är närmare 300 medlemmar och medelåldern sjunker. Mycket positivt men vi
hoppas också att fler medlemmar betaDenna övning följde på en medial
lar medlemsavgiften för 2019 i tid!.
debatt om behovet av ett allsidigt
Några medlemmar fortsätter arbetet
grundförsvar i Göteborgsregionen för
med att underhålla vårt traditionsrum
skyddet av främst import och export till
och andra arbetar med att katalogisera/
Göteborgs hamn samt möjligheten att
dokumentera böcker/tidskrifter mm. Vi
ta emot förstärkningar i ett skymningstar gärna emot fler medlemmar som är
läge. Föreningen för Göteborgs försvar
intresserad av att
spelade en viktig
arbeta i dessa
roll i att inigrupper.
tiera och
Mötet avslutadriva denna
Skicka gärna in minnen
des med ett föredebatt.
som ni upplevt under er
drag av Kaj
I skritjänstgöring i försvaret
Modig om Känsö
vande stund
som karantänsanär försvarsstalt. Vi var
beredningen
många i salen som hade stor kunskap
nu överens om inriktningen för FM´s
om Känsö och dess historia men ändå
tänkta utveckling. Glädjande är att
lyckades Kaj överraska mig, och säkert
alla partier i princip är överens om att
flera andra, med ny spännande inforen betydlig tillväxt av FM med målet
mation. Ett stort tack till Kaj för ett
1,5 % av BNP. Beredningen understryalldeles utmärkt föredrag!
ker även vikten av försvaret av GöteI detta sammanhang vill jag gärna
borgsregionen med dess hamnar mm
passa på att uppmana er medlemmar
genom att bl a peka ut att en amfibiebaatt gärna skicka in minnen som ni upptaljon skall utbildas här. Även sjölevt under er tjänstgöring i försvaret.
stridsförbanden och ubåtarna får en
Det får gärna var korta texter som ni
positiv utveckling men det hade varit
tycker skulle vara intressanta att
önskvärt om man också hade pekat ut
berätta för andra. Så friska upp era
en förstärkning av minröjningskapaciminnen nu så hoppas jag att vi får in
teten på Västkusten redan i fredstid.
några texter till denna tidning!
Sorgligt nog har man inte lyckats
Garnisonssällskapet, där kamratförkomma fram till ett klart beslut om de
eningen numera är en sektion, har uppekonomiska ramar som krävs för att
daterat sin hemsida. Gå in på gsgbg.se
genomföra beredningens förslag.
så finns information tex om alla aktiviRedan hörs tveksamheter från regerteter på mässen, stugor att hyra mm.
ingshåll om möjligheterna att tillföra
Kamratföreningen har också en egen
de medel som behövs. Vi får alltså
avdelning på hemsidan. Gå in där så
vänta och se vad detta förslag landar i.
hittar du all information som är speciPå garnisonen pågår samtidigt ett
fik för kamratföreningen.
arbete med att se över nuvarande infraFör er som använder Facebook kan
struktur för att kunna anpassa den till
jag också rekommendera GSGBG Mäs�framtida behov tex av att kunna
sen för information om mässens aktiviutbilda fler värnpliktiga. Vi följer detta
teter. På gruppen MKV/KA 4 kan man
arbete tillsammans med de kommande
se bilder från förr och läsa om histonationella politiska besluten för Förriska berättelser.
svarsmakten med mycket stort
I slutet av augusti kommer kamratintresse.
föreningen att åka till Gotland där Ka
Kamratföreningens årsmöte genom3 kamratförening står som värd för
fördes sedvanligt i mars. Drygt 30
besökande från de tidigare ka-regemenmedlemmar samlades på Älvsborgs-

I mars i år genomförde Marinen
med kort varsel en beredskapsöv
ning på Västkusten. En sam
mansatt styrka av sjö- och amfi
biestridskrafter övade skyddet av
fartygstrafiken främst till Göte
borgs hamn under några dagar.
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tenas kamratföreningar. Detta är
tredje året i följd vi genomför denna typ
av resa och förhoppningen är att vår
kamratförening kan stå som värd för
de andra kamratföreningarna här i
Göteborg år 2020. Vi fortsätter dialogen med garnisonen om hur detta
arrangemang praktiskt kan genomföras.
När denna tidning publiceras har
inbjudan till Gotlandsresan gått ut
men det kan finnas platser kvar. Är du
intresserad av att åka med kan du kontakta vår reseledare Sune Forsmark,
suneforsmark@gmail.com,
tel: 0762337172.
Vi samverkar också med andra kamratföreningar om olika resor där våra
medlemmar är välkomna att delta.
Eftersom vår tidning bara kommer ut
två gånger per år så lägger vi ut information om dessa på vår hemsida. Har
du anmält en email adress försöker vi
också skicka ut information via mail.
Slutligen vill jag påminna de av er
som ännu inte betalt årsavgiften att
göra detta så snart som möjligt. Detta
görs enklast genom att sätta in 150 kr
på pg 33 32 61-6. Ange namn, personnummer och att inbetalningen avser
medlemsavgift 2019 för kamratföreningen.
Avslutningsvis önskar jag er alla en
god sommar. Kanske ses vi på Gotland
eller på någon annan aktivitet som föreningen anordnar under hösten!
BENGT DELANG
ORDFÖRANDE KAMRATFÖRENINGEN
I GÖTEBORGS GARNISONSSÄLLSKAP

GÖTEBORGS GARNISONS KAMRATFÖRENING

Garnisonssällskapets
kamratföreningssektions årsmöte 2019
Den 13 mars i år och dags för nostalgikväll igen.
Vi är drygt 30 medlemmar som samlas för årsmöte. Nu är nog inte själva
årsmötet enda anledningen till inställelse, utan minst lika viktigt är att få
träffa goda vänner under gemytliga former. Det blir försnack över en öl. Här
är många glada återseenden. Minnen
från flydda tider dyker ständigt upp
när man hälsar på, eller bara nickar
till någon gammal kompis.
Exakt på klockslaget 17.00 (Det är
ju en kamratförening med militär
anknytning) kallar vår ordförande
Bengt Delang på uppmärksamhet och
inleder den formella biten. Efter parentation för de kamrater som gått bort
under året vidtar årsmötesförhandlingar. Eftersom vår kamratförening
numera är en sektion under Garnisonssällskapet blir det inte så mycket stadgemässiga formalia, utan mer information över vad som hänt under det
gångna året, och vad styrelsen har för
planer för kommande år. Här kan nämnas den mycket lyckade resan till
Karlskrona och mötet där med andra
”gamla” KA föreningar.
Noterar också att det blir en ny resa
i år. En hel busslast förväntansfulla
resenärer skall dra iväg till Gotland
och KA 3 kamratförening för Reunion
senare i år.
Vårt traditionsrum i Fortbacken, och
det uppoffrande jobb som läggs ner där,
får också välförtjänt uppmärksamhet.
Här kan du hitta massor av gammal
militärhistoria. Till och med den förmodligen enda fungerande kustspa-

Ingemar Apelstig avtackas

ningsradarn (KSRR) som finns kvar.
Därutöver pekar ordföranden på föreningens bokgrupp, som lägger ner stor
energi på att förteckna såväl mässens
som Traditionsrummets böcker och
handlingar. Böckerna kan lånas av
våra medlemmar. Bokregistret och nya
böcker presenteras på vår hemsida.
Bengt slår också ett slag för de
regelbundet återkommande träffarna
”Öppen mäss”. Dessa kvällar kan alla
våra medlemmar komma till Älvsborgsmässen för att träffas och få lyssna på
något föredrag i ett aktuellt ämne. På
Garnisonssällskapets hemsida och
skickat via vår egen mailgrupp hittar
du när det kommer nästa gång.
Nästa punkt på dagordningen är val
av styrelsefunktionärer. Valberedningens ordförande Ingemar Apelstig har
som vanligt gjort ett bra jobb och valresultatet blir som följer:
Ordförande Bengt Delang, vice ordförande Erik Pousar,
Ledamöter Bertil Kärnefält och
Sven-Göran Palm
Suppleanter Nils Wikander och Sune
Forsmark
Posten som redaktör för vår del av
tidningen Älvsborgarna är t.v. vakant
då Kaj Modig avsagt sig omval och
ingen ersättare hittats.
Adjungerande till styrelsen blir
Kjell Sörquist, Ingemar Apelstig och
Kaj Modig.
Avslutningsvis meddelar Bengt
namnen på två trogna medlemmar,
som varit med i vår förening under 20
år. Det är Urban Südow och Hans TenForts nästa sida

Ordföranden öppnar mötet

Kaj Modig avtackas
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Forts. från föreg. sida
gström. De kan nu kalla sig veteraner
och får en speciell föreningsnål som
bevis på detta.
Efter mötet avtackas ”Apel” för sitt
mångåriga uppdrag som valberedningens ordförande. Vi kommer att sakna
honom och hans livfulla presentationer
av de framtagna förslagen. Detta, tillsammans med hans fantastiska lotterier har gjort honom till en institution
vid våra möten. Som tack för allt detta
får han ta emot en fin bokgåva ”Atlas
över andra världskriget”. Likadan bok
får också Kaj Modig för sitt nedlagda
jobb som redaktör.
Vad är ett årsmöte i vår förening,
utan ärtsoppa? skrevs av någon vid
något tillfälle. Nu är det upp till bevis.
Ärtsoppan är till mångas överraskning
utbytt mot herrgårdsstek. Några i kön
tar djup tallrik av gammal vana, men
menyn uppskattas nog överlag. Här är
nostalgi och tjôt kring borden i vanlig
ordning. Inte lätt att ställa in rätt nivå
på hörapparaten!
Efter middag och kaffe håller Kaj
Modig ett föredrag under rubriken
”Känsö! Den svenska karantänens
vagga”.
I allt en trevlig kväll i goda vänner
lag.

Motesdeltagare

TEXT OCH BILDER
SVEN-GÖRAN PALM

Styrelsens verksamhetsberättelse granskas

Styrelsen påminner om:

Vi vill hylla följande
medlemmar på deras
bemärkelsedagar:

Du som inte betalat medlemsavgiften ombeds göra det snarast möjligt. Betalas till plusgirokonto 33 32 61-6. Avgift: 150 kr. Glöm inte att ange avsändare, namn, adress och
personnummer.

Ett stort grattis
från vännerna i
Kamratföreningen.

En ev gåva till Kamratföreningen/drift av Traditionsrummet betalar Du till plusgiro
921 20 51-8. Glöm inte att ange avsändare.

FÖDELSEDAGAR
JAN-JUN 2019

Datum

År

Anders Larsson

07-sep

75

Christina Pettersson

16-sep

60

Stefan Liljefors

20-sep

85

Eva Hugosson

24-sep

85

Bengt Sänne

11-okt

80

Jan Blomqvist

16-okt

70

Leif Nirvander

17-nov

75

Lennart Engström

01-dec

80

Ebbe Schön

13-dec

90

Claes-Göran Wahlgren 27-dec

80
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Ett STORT tack till de medlemmar som tidigare i år skickat in gåvor till föreningen.
Vill Du delta i föreningens aktiviteter inom FömedC, t ex öppna mässkvällar, års- och
höstmöte m fl aktiviteter måste Du ha anmält ditt personnummer till föreningen.
Har Du flyttat? Glöm inte anmäla adressändring till föreningen
Har Du mailadress eller bytt mailadress? Anmäl detta till föreningen. Vi sparar pengar på
utskick och Du får mer information om olika aktiviteter.
Ovanstående gör Du enklast genom att skicka ett mail till g.g.kamratforening@hotmail.se
Hemsidan flyttad till www.gsgbg.se. Gå vidare genom att klicka på Kamratföreningen.

HEMVÄRNSRÅDET

Hemvärnsrådets arbete
Hemvärnsrådet vid FömedC
beslutar om viktiga medinflytan
defrågor som rör hemvärnets or
ganisation och verksamhet inom
Göteborgs garnison som bedri
ver hemvärnsutbildning samt
fattar beslut beträffande motioner
och andra frågor som den lokala
hemvärnsrörelsen hänskjuter till
hemvärnsrådet.
Hemvärnsrådets sammansättning

Arbetsgruppen högtidsmiddag

planerar och anordnar den högtidsmidag som äger rum i juni månad inne på
Göteborgs garnison.
Arbetsgruppen motion hanterar,
kvalitetssäkrar och bereder de motioner som bataljonerna tar fram och föreslår beslut till hemvärnsrådet om
motioner skall skickas vidare till Rikshemvärnstinget eller om motionen kan
hanteras lokalt.
Arbetsgruppen stöd hanterar och
bereder ansökningar om ekonomiska

bidrag som kommer från bataljonerna.
Arbetsgruppen prioriterar bland ansökningarna och föreslår hur medel skall
fördelas som sedan hemvärnsrådet
beslutar om.
Rikshemvärnschefen Stefan Sandborg säger följande om medinflytande
”Det är min fasta övertygelse att medinflytandet inom Hemvärnet bidrar till
ökad operativ effekt, se till att utnyttja
denna möjlighet!”
MICKE BODELL

Det är chefen för FömedC som innehar
posten som hemvärnsrådets ordförande och sedan september 2018 är
det överste Peter Fredriksson. Vice
ordförande hämtas från hemvärnets
medinflytande och är den högsta medinflytanderepresentanten vid hemvärnsrådet, Christofer Malkki från
42:a hemvärnsbataljonen är omvald
vice ordförande.
Hemvärnsrådet består vidare av
bataljonscheferna från 41:a, 42:a 43:e
och 44:e hemvärnsbataljonerna samt
två stycken förtroendevalda representanter med två ersättare från varje
bataljon. De förtroendevalda företräder sina hemvärnskamrater genom att
utöva medinflytande i fråga om; ekonomi, organisation, personal, utbildning, fredsuppgifter, materiel och
lokaler, jämställdhet, värdegrund och
uppförandekod.

Arbetsgrupper

Hemvärnsrådet består även av fyra
stycken arbetsgrupper med representanter från alla bataljoner, arbetsgrupperna ansvarar för att bereda frågor inom sina olika områden. De fyra
arbetsgrupperna är; medalj, högtidsmiddag, motion samt stöd.
Arbetsgruppen medalj bereder och
kvalitetssäkrar de ansökningar om
utmärkelser som kommer från bataljoner och kompanier, gruppen går igenom ansökningarna och lämnar förslag på beslut till hemvärnsrådet.

Aktuella utmärkelser

Försvarsmedicincentrums (FömedC)
hemvärnsråd har under 2019 fattat
beslut om följande tilldelning av
utmärkelser: Jens Lönnblad, Kjell
Pholin, Per Fridén, Vilhelm Engvall,
Thomas Larsson, Tobias Christiansson, Björn Lundgren och Stefan
Krantz.

Hemvärnets bronsplakett
ÄLVSBORGARNA 1 -2019
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Att känna sin historia
Vikten av att känna sin historia
för att lära sig för framtiden
Den danske amiralen, Peter
Tordenskjold gjorde upprepade
anfall mot Göteborgsområdet. Av
särskilt intresse är hans anfall mot
fästningen Nya Älvsborg 20–24
juli 1719. Siluetten av fästningen
återfinns i Kamratföreningens
emblem och därför kan det vara
intressant att beskriva fästningens
roll i händelserna sommaren 1719.
En mer utförlig beskrivning finns
att läsa på vår hemsida som är
författad av Tor Backlund. Jag har
återgivit delar av hans text nedan.
Den 20 juli förfogade Tordenskjold över
23 stridsfartyg med ca 600 kanoner
samt ett antal mörsare och 80-90
underhållsfartyg. Sammantaget fanns
över 6 000 man ombord. I Göteborg och
de närmaste befästningarna fanns
delar av Älvsborgs regemente (1 15,
Borås), delar av ett sachsiskt rege
mente. Garnisonen med borgerskapets
egna styrkor torde tillsamman ha uppgått till över 5 000 man. Utanför Göte-
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(känns det igen?) kämpade tappert
borg fanns ytterligare styrkor. På Nya
under lång tid mot danskarna.
Älvsborg fanns två kompanier ur ÄlvsPå kvällen den 21 juli öppnade de
borgs regemente samt ett sachsiskt
danska fartygen eld mot Nya Älvsborgs
kompani.
Fästning. Beskjutningen pågick hela
Garnisonen utgjorde, tillsammans
natten och fortsatte med få avbrott till
med artilleripersonal, c:a 360 man.
den 24. på morgonen. Då hade över
Kommendant var överstelöjtnanten vid
7 000 skott ock granater avlossats. En
Älvsborgs regemente Johan Lillie. På
del av dessa kulor sitter fortfarande
Hisingen, vid Wik och Torslanda, norr
fullt synliga kvar i fästningens torn.
om Nya Älvsborg, stod en bataljon ur
Den 22. uppmaSkaraborgs
regemente (P 4,
nades fästningen
Skövde). På Biltvå gånger att
kapitulera. De
lingen (vid Nya
I gryningen 24 juli öppnades
insmickrande
Varvet) och Rya
eld från pjäsplatser nära nuvakapitulationsanNabbe (mitterande personalshotellet Arken
mot) fanns batbuden avvisades
fränt. Den 23. var
terier med tunga
fästningen gankanoner (15 cm).
Mellan dessa båda platser hade man
ska illa tilltygad. Bastionerna mot fienförsänkt äldre fartyg. Batterier med
desidan var svårt raserade, liksom tortunga kanoner fanns också vid Tång
nets tredje våning; dessa skador på
udden (Carolibatteriet) och Käringbertornet föranledde att man efter ett
antal år tog bort fjärde våningen. Komget. Söder och norr om Göteborg fanns
posteringar ur Smålands ryttare och
mendantshuset och övriga byggnader
Västgöta tremänningsregemente.
hade brunnit. Många soldater var
Av utrymmesskäl görs ingen närdödade och många kanoner var söndermare beskrivning av den svenska Västskjutna.
Fästningen var, som danskarna
kustflottan som trots resursbrist
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skriver, ganska tyst under den 23. På
kvällen den 23. kom ett kraftigt åskväder följt av regn. Nu hade emellertid
hänt en del. Chefen för Skaraborgs
regemente, överste Stael von Holstein,
hade i staden begärt att få låna ett par
kanoner för att beskjuta fienden från
Hisingen. Nja, det tyckte nu inte de
ansvariga i staden. Fienden kunde ju ta
dem om det gick illa (!!). Men Stael von
Holstein gav sig inte. Han lovade att
personligen ersätta pjäserna om de gick
förlorade. Han fick 4 fältpjäser (sannolikt 12 cm, 12 pund) och en 20 cm 40
pund mörsare. Natten till 24. släpades
dessa pjäser i åska och ösregn ut till
Arendal på nog så eländiga vägar. Von
Holstein slet personligen med pjäserna
så för soldaterna blev då ingenting
omöjligt. I gryningen 24 juli öppnades
eld från pjäsplatser nära det nuvarande
personalshotellet Arken, 3-500 m från
de danska skeppen vid Aspholmarna
och Österskären; nu inbyggda i
Skandiahamnen. Denna eld i ryggen
uthärdade inte danskarna utan drog
sig ganska snart undan. Tre svenska
galärer hindrades av motvind att
komma till anfall, men hade nöjet att
på Lilla Aspholmen lägga beslag på 4 st
30 cm (100 pund) mörsare med ammunition. Dessa stod sedan uppställda på
vad som nu är Gustav Adolfs torg i
Göteborg. Striden var över men inte
blockaden, danskarna låg kvar ännu en
tid utanför Dynan och spärrade handeln på Göteborg.
Av dessa händelser kan några slutsatser dras. Backlund skriver själv att:
”Denna strid är ett skolexempel på vad
man skulle kunna kalla en väl genomförd kustartillerioperation”. Det andra
är att försvaret av Göteborgsområdet
och Västsverige, då som nu, kräver deltagande från många typer av förband
från hela västra Sverige. De deltagande
svenska förbandens härkomst och sammansättning visar tydligt att så var
fallet också i denna strid.
Bilden vid sidan av visar hur överste
Stael von Holstein leder grupperingen
och eldgivningen av sina rörliga pjäser
vid Arendal mot de danska skeppen.
Även Älvsborgs Fästning kan skymtas
på bilden. Så kamratföreningen bär
med stolthet siluetten av fästningen i
Kamratföreningens emblem!
Som kuriosa kan jag nämna att
bilden är ett foto av en tavla jag fick av
fackföreningarna vid dåvarande MKV
och Ka 4 när jag avgick som regements
chef 2000. Som född och uppväxt i
Borås och yrkesverksam i Göteborg
känner jag mig extra stolt över denna
gåva.
BENGT DELANG
FD REGEMENTSCHEF KA 4 OCH
FD STADSDIREKTÖR I GÖTEBORG

Ordföranden har ordet
Nu har försvarsberedningens
betänkande lämnats över till
Försvarsdepartementet. Det
är ett bra dokument som väl
klarar ut de säkerhetspolitiska
förhållandena runt Sverige.
Man redovisar dessutom i runda
drag de de förstärkningar Sverige
och försvarsmakten behöver göra de
närmaste åren.
Dessa räcker emellertid inte,
utan under nästa 5 årsperiod behöver anslagen öka från 1,5 % till
minst 2 % av BNP.
Det kommer att behövas fler
avancerade vapen av såväl defensiv
typ – som långräckviddigt luftvärn
och eskortfartyg, som av offensiv
karaktär – som markrobotar och
cruise missiles till bla JAS systemet. Dessutom kommer värnplikten
att byggas ut och dra ökade kostnader.
Tyvärr föreligger redan nu oklarheter runt ekonomin, då S inte vill
garantera 1,5 %.
Det är av stor betydelse att försvarsmakten får klara planeringsförutsättningar, för att på lång sikt
kunna bygga ett balanserat försvar.
Därför är stabila ekonomisk ramar
mycket viktiga.
Särskild betydelse för oss i västra Sverige är att man planerar att
åter upprätta Älvsborgs Amfibieregemente i Göteborg. Det är bra och
regementet bör skräddarsys främst
utifrån den roll Göteborgs hamn
har för Sveriges och Nordens försörjning.
Jag upprepar också att vi redan i
närtid har behov av
* övningar och förberedelser för
insatser av Patriotluftvärn
* minröjningsförmåga på västkusten
Skälet till detta är, att redan hot
om insats av tex Iskanderrobotar
eller mineringar av inloppen
kommer att leda till att fartygen
kommer att sluta angöra hamnen,
med snabba och förödande konsekvenser för försörjningen.
Hot har Putin och Ryssland varit
flitig att nyttja tidigare. Det måste
vi kunna stå emot.
Kamratföreningen arbetar på
och har omfattande verksamhet.
Årsmötet visade att vi har en
budget i balans.
Vi har nyligen haft besök av
Göteborgs hamns avgående VD

Magnus Kårestedt. Han redogjorde för
planerna framöver, med stora utbyggnader för containrar, dubbelspår ända
ut i hamnen och framförallt muddring
så att ännu större fartyg kan lossas.
Fartyg med 22 000 containrar kommer
att bli vanliga.
Detta betyder att Göteborgs hamn
växer än med i betydelse.
Göteborgs hamn är av riksintresse
och är en vital komponent för försvaret
av Sverige
I maj hade vi ett föredrag av Leon
Rytz som sannolikt är den siste överlevande från koncentrationslägret Treblinka. Han är en vital 92 åring!
Detta är ett mycket angeläget ämne
och det var helt fullsatt i lokalen.
I höst hoppas vi får besök av Överste Peter Fredriksson som är den nye
chefen ute på Käringberget. Han har
tagit ett stadigt grepp runt utvecklingen.
Vi hoppas också kunna få besök av
Niklas Granholm, som är en av de
mest insiktsfulla medarbetarna vid
Försvarets Forskningsinstitut.
Jag vill slutligen uttala min sorg
över att vår mångåriga mässföreståndare Viktoria Huttner har gått bort.
Hon var av stor betydelse för vår verksamhet inte minst under uppbyggnadsskedet.
Med detta önskar jag en trevlig
sommar och hoppas se många av er i
höst igen.
Glöm inte att våra förträffliga lokaler kan hyras för olika aktiviteter. De
är väl lämpade vid tex barndop, bröllopsmiddagar eller samlingar för företag.
SVANTE BERG
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Lite historia, som framförallt berör oss i västra Sverige.

Nya Älvsborg 1719
I juli 1719 anföll Danskarna genom Bohuslän. Syftet var att
besätta Göteborg och framtvinga ett återtagande av Bohuslän.
Läget 1719 var svårt för Sverige.
Karl XII hade stupat 30 november
1718. På högsta politiska nivån
duggade intrigerna tätt i spelet om
vem som skulle överta makten.
Riket var dock stabilt och trots
kaoset fungerade systemet. Karl
XII :s krigs- och fredsplaner skro
tades. Man sökte få fred på bästa
möjliga villkor.
En stor koalition uppstod mellan Ryssland, grannarna i söder och Danmark.
Alla ville ha så mycket som möjligt av
den sammanfallande stormakten Sveriges kaka. Koalitionens plan
var att anfalla Sverige från
såväl väster som öster. Ryssland tog sin del genom att med
en galärflotta utföra överfall i
Roslagen. Detta skildras utförligt i Sveriges historia. Mindre
känt är de dansk/norska anfallen i väster.
Deras plan gick ut på att i
juli 1719 anfalla genom Bohuslän och besätta Göteborg och
senare fredsförhandlingar
framtvinga att återta Bohuslän.
Den danske amiralen Peter
Tordenskjold, född och uppvuxen i Norge hade tidigt visat
sin förmåga. 1717 försökte han
i vågad framstöt nedkämpa
Göteborgseskadern. Tordenskjold var fruktad och beundrad även bland sina svenska
motståndare.
Nu skulle Tordenskjold
genomföra anfallsplanen. Till hans förfogande fanns en norsk armé på över 20
000 man. I samverkan med flottan
skulle 8 000 man anfalla Göteborg.
Armén ryckte håglöst fram över gränsen in i Bohuslän. Mer blev det inte.
Thordenskjold begärde 3 000 man
för att besätta Hisingen, men det beviljades inte. Han gav sig inte,utan drev
på. Det första hindret var Carlstens
fästning vid Marstrand. Kommendanten kapitulerade 15 juli 1719 efter att
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ha utsatts för skicklig militär och psykologisk krigföring och halshöggs
senare, efter krigsrätt i Göteborg.
Fyra dagar efter kapitulationen
inledde Tordenskjolds flotta förflyttningen mot Göteborg. Den 20 juli 1719
rapporterades det att Kalvsund, söder
Öckerö passerats av följande enheter:
7 linjeskepp vardera med 45-50, 15
cm kanoner. En fregatt med 30 st 12 cm
kanoner, 4 st flytande batterier, vardera med 46 st 12-15 cm kanoner. 2
batterier på flottar med 14 st 1 cm
kanoner, ett med 10 st 30-35 cm mörsare. 3 stycken galärer med 6 st10-12
cm kanoner samt 4 st mindre gallejor.
Det var alltså inge liten styrka,

totalt 23 stridsfartyg med 600 kanoner
och ett 40 tal mörsare. Dessutom tillkom ca 70 underhållsfartyg, alltså en
flotta närmre 100 fartyg med över 6 000
man. Vad man saknade var landstigningstrupper.
Läget i Göteborg den 20 juli var följande. Generalguvernör var generalen
Rhenskjöld. Han hade efter utväxling
av fångar (Poltava) återkommit till Sverige strax före Karl XII:s död. Han var
nu militärdistriktes befälhavare. Han

gav order till sina underlydande chefer
att mobilisera vad som fanns i Bohuslän och Göteborg.
I Göteborg och de närmsta befästningarna var delar av Älvsborgs
Regemente, och delar av ett Sachsiskt
regemente grupperade. Garnisonens
egna styrkor synes ha varit över 5000
man, vallarna runt staden var i gott
skick. På nya Älvsborg fanns två kompanier (Norra och södra Kinds) ur
Älvsborgs Regemente, samt ett sachsiskt kompani. På fästningen fanns
inklusive artilleripersonalen totalt 260
man. Kommendant var överstelöjtnanten vid Älvsborgs regemente Johan Lillie.
Vid Nya varvet och på Rya
Nabbe (mittemot) var batterier grupperade. Mellan dessa
var fartyg sänkta. Batterier
fanns också vid Tångudden
och på Käringberget. På
Hisingen var regementsstaben och en bataljon ur Skaraborgs regemente grupperade
vid Vijk och Torslanda. Söder
och norr om Göteborg fanns
posteringar ur Smålands ryttare och i området fanns även
Västgöta tremänningsregemente.
De svenska kanoner som
hade möjlighet att verka mot
fiendens skepp fanns på Nya
Älvsborg ca 80 stycken, varav
ett 20-tal 17 cm, ett 20-tal
12-15 cm även ett otal mörsare. På Käringberget, Carolibatteriet och Rya Nabbe var
på vartdera stället grupperade tiotalet grova kanoner.
Man kunde svårligen skjuta på längre
avstånd än tusen meter och så nära
kom aldrig danskarna.
Under den 21 juli förflyttade sig de
fientliga fartygen fram till Aspholmarna och Knippelholmarna. När de
kommit inom skotthåll öppnade fästningen eld. De danska fartygen öppnade eld på kvällen och pågick hela
natten och fortsatte till den 24 juli. På
morgonen den dagen hade mer än 7 000
projektiler avlossats, d.v.s. i medeltal
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2-3 projekttiler i minuten. En del av
dessa projektiler sitter fortfarande kvar
i fästningens torn och i kyrksalen.
Fästningen uppmanades två gånger
den 22 juli att kapitulera vilket avvisades. Den 23 juli var fästningen rätt illa
tilltygad. Bastionerna mot fiendesidan
var raserade, liksom tornets tredje
våning. Ett krutförråd hade exploderat,
kommendanthuset och övriga byggnader hade i stort sett brunnit ned.
Många soldater hade stupat och åtskilliga kanoner var obrukbara. Kanoner
flyttades till nya pjäsplatser och stormhinder byggdes. Ingen sömn eller vila.
På kvällen den 23 juli kom ett kraftigt åskväder med regn. Regnkappor
fanns ej!
Det hade emellertid nu hänt en hel
del i staden. Överste George Bogislaus
Staehl von Holstein, chef för Skaraborgs regemente begärde av staden att

få låna några kanoner för att beskjuta
fienden från Hisingen. Stadens fäder
var tveksamma, men sedan von Hollstein lovat att ersätta pjäserna om de
gick förlorade fick han låna 4 st 12 cm
fältpjäser och en 20 cm mörsare. Natten till den 24 juli släpades dessa pjäser
ut till Arendal på dåliga vägar i åskvädret där han själv följde med och
uppmuntrade soldaterna. I gryningen
till den 24. Öppnade skaraborgarna
eld från Arendalslandet på 3-500
meters håll i ryggen på de danska fartygen runt Aspholmarna och Österskären. Denna beskjutning i ryggen blev
för mycket för danskarna som drog sig
snabbt undan. Svenska galärer hindrades på grund av motvind att kunna
verka, men på Lilla Aspholmen la
svenskarna beslag på 4 st mörsare med
ammunition.
Antalet stupade i detta materielkrig

var inte så stort som i ett fältslag. På
Nya Älvsborg var förlusterna 100 man,
varav 30 döda. På danska sidan uppgav
Tordenskjold hade 40 döda och 90
sårade. En tredjedel av förlusterna
hade orsakats av att egna kanoner
exploderat.
Kommendanten, älvsborgaren Johan
Lillie erhöll fullmakt som överste och
utnämndes till friherre. Staehl von Holstein blev senare också friherre. Älvsborgs Regemente har Nya Älvsborg
1719 som segernamn på sin fana.
Det är min förhoppning att 300-årsminnet av denna dramatiska händelse
uppmärksammas i juli 2019
LARS-OLOF STRUFVE

KUNGLIG ÄLVSBORGS REGEMENTES KAMRATFÖRENING

KALENDARIUM HÖSTEN 2019
22/8

Öppet Hus. Biblioteket är öppet.

Samling 1800-1830. Verksamhet till 2100

25/8

Muséet är öppet

1300-1700

29/8

Stort Föredrag med middag.

Samling 1800-1830. Verksamhet till 2130

12/9

Öppet Hus. Biblioteket är öppet.

Samling 1800-1830. Verksamhet till 2100

12/9-15/9

Resa till Berlin

Infoblad kommer.

26/9

Stort Föredrag med middag.

Samling 1800-1830. Verksamhet till 2130

29/9

Muséet är öppet

1300-1700

3/10

Öppet Hus. Biblioteket är öppet.

Samling 1800-1830. Verksamhet till 2100

12/10

Regementsmarschen

Infoblad kommer.

26/10

Höstmiddag

Infoblad kommer.

27/10

Muséet är öppet.

1300-1700

31/10

Stort Föredrag med middag.

Samling 1800-1830. Verksamhet till 2130

7/11

Öppet Hus. Biblioteket öppet.

Samling 1800-1830. Verksamhet till 2100

21/11

Stort Föredrag med middag.

Samling 1800-1830. Verksamhet till 2130

24/11

Muséet är öppet.

1300-1700

5/12

Öppet Hus. Biblioteket öppet.

Samling 1800-1830. Verksamhet till 2100

12/12

Lilla Jul

Infoblad kommer.

Som vanligt sänder vi ut detaljerade inbjudningar på brev och mail.
Mindre ändringar kan ske så kontrollera dina mail och brev noga.

Hjärtligt Välkomna!
För Styrelsen/Jan Andersson
Verksamhetsansvarig
ÄLVSBORGARNA 1 -2019
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Kunglig Älvsborgs Regementes
Kamratförenings Årsmöte 2019
Torsdagen den 29 mars höll för
eningen sitt årsmöte. Ordförande
för mötet var liksom föregående år
Lars-Olof Strufve med Jan Anders
son som sekreterare.
Före mötet bjöd föreningen de 60 gästerna, som infunnit sig till mötet på
krigarmiddag. Ärtsoppa med tillbehör
– allt som traditionen bjuder.
Val av styrelse blev enligt valberedningens förslag: Ordförande Svante
Berg med Sven Wergård som vice ordförande. Ledamöter, Ingemar Ström, Leif
Nilsson, Saga Brandt, Jan Andersson,
Madeliene Svensson, Fredrik Hagman,
Ingrid Ståhl, Roy Karlsson, Lennart
Ottosson, Åke Hell och Lars Rehn.
Alla förslagen klubbades av sittande
årsmötets ordförande.
Efter mötet utdelades medaljer. Följande två fick Guldmedalj Falco Güldenpfennig och Lars Rehn. Silvermedalj Irene Samuelsson. Guldplakett:
Anders Johansson, Madeliene Svens-

son, Ingemar Ström. silverplakett: Thomas Larsson, Cristian Svensson, Jan
Åkesson, Lennart Törfeldt, Peder
Magnusson, Pingo Olofsson, Bo-Rutger
Fägnefors och Peder Magnusson.
Därefter avslutades kvällen med att
Lars-Olof Strufve höll ett föredrag om
slaget vid Helsingborg 1710 mellan Sverige och Danmark.
I detta krig deltog Kungl Älvsborgs
Regemente vilket namn står på dess
fana.
I början på 1700-talet började den
danska utbredningen i Skåne och
måste nu begränsas. Svenska armén
hade samlats i Växjö och marscherade
in i Skåne. Målet var flottbasen i Karlskrona. Alla förband som kunde lösgöras
i Sverige beordrades till Skåne. Den
svenska armén leddes av Magnus Stenbock och uppgick till 16 000 man.
På morgonen den 28 februari marscherade de i tät dimma mot Helsingborg. Den danske generallöjtnanten
Jörgen Rantzau överraskades och förstärkte då sin vänstra flygel med infan-

teri. Stenbock anföll inte som väntat
denna flygel utan lät hela armén vrida
sig åt höger. Danskt kavalleri beordrades rycka fram för att möta de svenska
styrkorna. De danska underställda cheferna underrättades inte om att ordern
endast gällde anfallande kavalleri. De
antog att ordern avsåg en generell
framryckning och gick fram med sina
styrkor vilket skapade luckor i danska
linjen. När svenskarna anföll skapades
panik, ställningen föll samman och
danska ryttarna flydde mot Helsingborg för att sjövägen ta sig tillbaka till
Danmark. Kavalleriets hästar kunde
de inte ta med sig över sundet utan
dessa slogs ihjäl och kastades ner i Hälsingborgarnas brunnar vilket gjorde
vattnet odrickbart för lång framtid.
Danskarna förlorade 55% av sina styrkor, totalt 7 677 man, varav 2 677 tillfångatagna. Svenska förluster uppgick
till nästan 3 000 man. Älvsborgs förluster var avsevärda, ca 1/3 av den insatta
styrkan.
LARS REHN

Besök
på vårt
museum
Blev uppringd av en f.d soldat
som 1959 gjorde sin värnplikt
och tillsammans med några
av sina kamrater från den
tiden ville återse sitt gamla
regemente.
Torsdagen 21 mars mötte jag upp
utanför vårt kanslihus 15 stycken
nu ”fullvuxna” karlar i 80-års
ålder. Först gjordes ett besök på
vår mäss för att äta ”krigarmiddag”, ärter och pannkakor. Mätta
och belåtna gick vi en våning upp
till vår hörsal där jag berättade lite
om regementets historia och framtid. Det blev liksom under maten
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Värnpliktiga från 1959
som i hörsalen många ”kommer ni
ihåg”, berättelser om det som hände
under den gemensamma tiden under
värnplikten. Detta var inte den första
träffen för dessa gamla kamrater utan
även efter trettio år efter ”muck”, alltså
1989 träffades de.
Efter någon timma var det dags att
besöka vårt regementsmuseum där
många leenden visade på ett igenkän-

nande av uniformer och prylar
från ”deras” tid återsågs.
Den som hållit i de träffar som
gjorts var Stig Hallgren från
Lerum. Efter såsom deltagarna
tyckte, en lyckad dag och träff,
återvände de till sina respektive
hemorter.
LARS REHN

KUNGLIG ÄLVSBORGS REGEMENTES KAMRATFÖRENING

Victoria
Vi inom Älvsborgs Regementes Kamratförening har fått sorg genom att vår mycket
omtyckta och duktiga mässförestånderska Victoria Hüttner Kretschmer avled 2 maj.
Efter vårt regementes nedläggning 1998 stod vår kamratförening utan lokaler och
vår anrika mäss utan både personal och mässföreståndare. Översten Sven Wergård,
som var ordförande i föreningen tog tag i det hela och med hjälp av Jan Andersson
ordnades att vi fick både lokaler och någon som tog hand om mässen. Efter mycket
sökande fick vi tag på en perfekt person vid namn Victoria Hüttner, som var mycket
kunnig och erfaren efter många års restaurangfostran av hennes far . Mässarbetet
krävde mycket tid med morgon, kväll och helgarbeten och efter något år skaffade
hon en kunnig restaurangpartner Anders Bourghardt, som nu övertagit mässansvaret.
Viktoria var född 27 april 1968 och avled 2 maj 2019.
LARS REHN

Ett muntert föredrag av Åke Hell
från hans första dagar på I 15
Åke, som är en för läsarna känd skribent, berättade med humor och allvar
om sina första dagar på regementet,
med kraftsamling på den första
veckan.
Vi som förut varit med om dessa
saker hade en härlig kväll då vi nu
återuppväcktes till tjugoårsåldern. Vi
nickade samstämmigt och med ett
stort leende på läpparna, ”Precis så
här var det”
Vi fick vara med från inryckningsdagen 1955, som var för honom, liksom
för nästan alla andra, en mycket
annorlunda dag. Redan från första
timmen talades det om hur allt skulle
vara och hur man uppträdde framför
överordnad. Efter det alla hämtat en
stor säck med utrustning från förrådet
skulle allt kontrolleras och visas upp
för det bistra befälet. Inte bara att man
visade upp ett par strumpor utan dessa
skulle hållas på ett visst sätt med rätt
hand. Hur man bäddade sin säng och
att överkastet sträcktes så att en tappad femöring studsade upp igen. Uppställning i en viss ordning på två rader
och på en särskild signal marschera
till matsalen, på kvällen lägga sig
senast på ett visst klockslag. På morgonen, före kl 0600, väcktes alla, språng
ut till tvättrummet för att tvätta sig
eller duscha, i det kalla vattnet. (Varmvatten kom först efter ca fem år.)
Uppställning kl 0730, visitation av
klädseln och sedan uppställning vid
sängarna för vidare kontroll av skåp

och sängbäddning, icke godkänt revs
sängkläderna upp och ombäddning.
Vi fick lära oss att gå, marschera.
Lära oss att prata högt genom att från
ena sidan av kaserngården kommendera gruppen, som stod 200 meter
längre bort.
Det var mat på bestämda tider och
uppställning i korridoren för att vänta
på rätt ljussignal, som sköttes från
matsalen.
Något som för många var både tråkigt och jobbigt var den fysiska träningen. De som inte rört sig nämnbart
före inryckningen fick lida svårt den
första tiden med både exercis och den
fysisk träning. Åke själv hade orienterat och arbetat i skogen och var van att
röra på sig. Värre var det för dem som
haft ett stillasittande arbete efter skolan. Vår kompanichef, den tuffe kaptenen Johan Rahn, ledde lördagarnas sex
kilometers Bese-varv där han själv
sprang tillsammans med oss. De sista
kilometerna var det fri löpning mot
målet och ”gubben” var absolut inte
bland de sista i målet.
Man skolades på ett i många fall
hårt sätt och mycket av det som de
flesta utav oss inte förut kommit i kontakt med verkade meningslöst tills den
dagen lite längre fram vi förstod innebörden av det hela. Liksom byggsten
efter byggsten formades de enkla
övningarna ihop till en bottenplatta att
stå på för oss kommande utbildare och
instruktörer.

Det var ett hårt och tufft jobb, menade Åke, men samtidigt en fin kamratanda och de flesta trivdes mycket bra
så efter första året och senare efter
flera skolor fortsatte de flesta och tog
sig an livet som utmärkta trupputbildare.
Men se, det är en helt annan berättelse.
LARS REHN
EN AV ÅHÖRARNA

Åke Hell
ÄLVSBORGARNA 1 -2019
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Korvetten Karjala
Finland har många regementen
som haft utbyte med vårt I 15 eller
vår Kamratförening och stäm
ningen mellan dessa regementen
har varit mycket goda. När vi som
inbjudna gäster har vi mottagits på
ett mycket vördnadsfullt sätt. På
deras utbildning av värnpliktiga
kan man förstå att det för några
generationer sedan var det allvar i
att kunna försvara sig.
En av våra medlemmar, Börje Lindkvist, f.d. officer på vårt regemente
berättar här om sin svåger Markku,
som är före detta finsk officer och tillhörde finska marinen.
Börje berättar: Markkus grad var
kaptenlöjtnant och första gången jag
var ombord på fartyget var när dessa
var på ett officiellt besök i Göteborg.
Vid detta tillfälle var fullmäktige och
flera politiker ombord på fartyget
Senare hade han glädjen av att få

göra ett privat besök när Korvetten låg
i marinhamnen utanför Åbo där han
fick en rejäl genomgång av Markku.
Det var trångt ombord, matroserna
hade knappt med utrymme bara hälften av både bredd och höjd jämfört med
undersängarna i våra logement på I 15.
Korvetten Karjala är av Turunmaa-Klass (Åboland) på 650 ton. Längd
74 m, bredd 7,8 m, djupgående 2,4 m
och besättning 70 man. Bestyckningen

består utav en 120 mm Bofors. Automatisk 80 skott/min, 2 st 40 mm Bofors
samt 2 st 23 mm. 2 st antiubåtsraketkastare samt 2 st sjunkbombsfällare.
Maskin/Hastighet. 3 x 1350 hk Mercedes-Benz diesel 19 knop eller 23 x
1350 hk Mercedes-Benz Diesel eller
Marine Olympus gasgenerator/35 knop.
Byggd på ett Helsingforsvarv.
LARS REHN
EFTER UPPGIFT FRÅN BÖRJE LINDQVIST

Lektion i Ryska
En lite annorlunda kväll
På en av våra föredragskvällar,
torsdagen 11 april hade vi gläd
jen att få lyssna på en pensione
rad lärare, född i Vladivostok
Ryssland och bosatt i Sverige
sedan 1986, vid namn Margari
ta Kouzina.
Vår egen bibliotekarie Saga Brandt
och vår mässchef Leif Nilsson gick
en grundkurs i ryska inför ett
besök i det stora landet i öster.
Dessa två ordnade med att läraren
Margarita kom till oss och talade
om rysk kultur och språk.
Sverige ligger inte så långt från
Ryssland men de flesta svenskar vet
tyvärr ganska så lite om vårt östra
grannland.
Precis som i vårt land varierar
både klimat och naturen mycket. I
norr breder tundran ut sig och
allra nordligast finns knappast
någon växtlighet alls, där är fjällräven och isbjörnens rike. Lite längre
söderut är de träd som dominerar
lärk, tall och gran och sedan tar
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stäppen över. Mycket utav stäppen är
numer uppodlad. Flera av befolkningen
där vitryssar, basikirer, samer och kalmucker mm.
Majoriteten av befolkningen bor i
den Europeiska delen av landet. Det
officiella språket är ryska men det finns
en mängd minoritetsspråk. Religionen
är för 56 procent rysk-ortodox men ca
30 procent är icke troende. Medelinkomsten ca 1 250 kr/mån. Läs o skrivkunnighet 99,6 procent i den europeiska delen som är ett I-land men den
asiatiska delen tillhör för det mesta
u-land.
Landet har stora inkomster av
export av olja, naturgas och kol. Vapenexporten är stor. Landet tillhör världens främsta inom export av trävaror
och pappersindustri samt fiske.
Om man talar om Ryssland kommer
tanken oftast på andra världskriget
där landet drabbades hårt. Margaritas
berättade om kriget där hon jämförde
de olika länders förluster där över 29
miljoner utav landets innevånare dog.
Ryssland drabbades särskilt svårt med
12 milj soldater och 17 milj civila i jäm-

förelse med Tysklands förluster med
3,2 milj sold och 2,5 milj civila. England 403,000 sold och 92 700 civ
samt USA 407 000 sold och 6 000
civila.
Vi fick se bilder från olika folkfester t.ex. midsommarfirande. Hon
berättade om de olika tilltalssätten,
Sverige/Ryssland. Man tilltalar personer om man inte är mycket
bekanta med ni, som till ex, lärare,
överordnad, äldre personer, personer
i ledande ställning, till officiella personer, anställda i affärer restaurang
eller hotell, ja som vi gjorde före Bror
Rexhed ”Du reform”.
Vi som var med tackar Margarita,
för ett mycket bra och givande, samt
ett lite annorlunda föredrag.
LARS REHN
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I 15:s Kamratförenings ”Vårresa”

Klagstorps herrgård

Tidigt på onsdagsmorgonen den
14 maj samlades årets resenärer
på före detta I 15:s kaserngård,
för att fara till P 4 i Skövde och att
där besöka den stora övningen
”VÅRELD”.
Skövde är ju för oss gamla militärer
nästan ”hemma”. När förevisningarna
började stod det klart att allt inte var
som förr. Utbildningen är modernare
och mycket bedrivs med tanke på att
spara pengar.
Första anhalten var i Klagstorp
några km söder om staden. I en av flyglarna i den gamla herrgården var uppdukat med självservering utav kaffe
och smörgåsar. Efter förmiddagsfikat
strålade vi samman med kamratföreningen från I 2 Karlstad och därefter
samlades vi alla i en stor genomgångslokal där en av guiderna berättade om
regementet P 4.
Efter genomgången delades vi upp i
två lika stora grupper och fick besöka
tre förevisningar. En av dessa visade
den mycket moderna utbildningsmetoden med laserstrålar för både handeldvapen och de som bekämpade stridsvagnar. Även stridsvagnen noterade
träff på liknande sätt.
Med tanke på att en avlossad projektil från vagnen kostar ca 10 000 kronor
så sparas på detta sätt mycket pengar
och ändå noteras träff eller bom.
På en av stationerna fick vi lyssna
till berättelsen om gamla Klagstorps

Herrgård, en herrgård med anor.
Lite kort om herrgården: Har tillhört släkterna Bielke, Ribbing, Lilliehöök, Sparre, Hård, Dyrssen och tillhör
nu Försvarsmakten. Uppfördes redan
på slutet av 1300-talet och har oftast
tillhört länets rikaste män och hade en
storslagen trädgård där det odlades
både äpplen, päron, plommon och allt
vad som odlas kan i en trädgård och
såldes på torget i Skövde.
Sedermera blev det en lantbruksskola. Försvaret flyttade till egendomen
med Pansartruppskolan (PS) 1966 och
1981 bytte skolan namn till Pansartruppernas stridsskola.
En utav stationerna var det några
verkligen kunniga förare och mekani-

ker som visade några av de olika
typerna utav arméns helikoptrar. Vi
fick reda på hur stort användningsområde dessa helikoptrar tillsammans
med sin personal kan utföra. Rädda
människor, släcka bränder förflytta soldater mm.
Sist på förevisningarna fick vi vara
med om när ett tjugo- trettiotal stridsvagnar grupperades för anfall mot den
”lede fi.”
Dagen var lyckad och ett stort TACK
till Skaraborgs Regemente som så väl
tog hand om oss. Ett stort Tack även
till reseledarna Saga och Leif, som ordnat denna fina intressanta resa.
LARS REHN

Multipurpose helikopter
ÄLVSBORGARNA 1 -2019
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Military Weekend

Hundpatrull

Veckoslutet 26-27 april
genomfördes Military
Weekend på Bråts skjutfält i
Borås. Military Weekend är
en veckoslutskurs som riktar
sig till dem som är arton år
eller äldre och funderat på
att utbilda sig inom någon
av Försvarsmaktens verk
samhet. Här erbjuds man
att under tre dagar prova på
det militära livet.
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”Syftet med kursen och dagarna är att
ge deltagarna en inblick i att gå i grönt
och få prova på militär utbildning, och
att motverka att folk senare söker till
mer omfattande och dyrare utbildningar de hoppar av” säger Björn Lundgren, stabschef för Hemvärnsbataljonen.
Programmet innehöll bland annat
förläggningstjänst, sjukvård, exercis,
fysiska grundkrav och hantering av
militär utrustning. Deltagarna fick
också veta mer om de frivilliga försvarsorganisationerna, Försvarsmakten och
hur man kan bli specialist inom Hemvärnet.
Utav de som anmäler intresse räknar man med att häften kommer till
utbildningen. Till denna utbildning
fanns tjugo platser, och vi räknade in

tolv deltagare sa Erling Edvardsson
som är utbildningsansvarig och kurschef.
Lördagsförmiddagen bestod av exercis, genomgång av värdegrund och stationer bemannade av Bilkåren, FMCK,
Lottorna, FRO och Brukhundsklubben.
På varje station informerade organisationerna om sin verksamhet vilket deltagarna även fick prova på. Eftermiddagen behandlade Försvarsmaktens
olika utbildningar och vad som händer
efter Military Weekend. Man avrundade med en genomgång av förläggning
i tält och en förevisning benämnd Mörker, för Att senare på kvällen samlas
till samkväm.
På söndagen blåstes det revelj redan
kl 06 00, vilket det för övrigt även gjordes på lördagen.
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Björn Lundgren och Erling Edvardsson

Blivande soldat
Efter morgonbestyren revs förläggningen och all material lastades. Förmiddagen ägnades åt fortsatt exercis,
och därefter en genomgång av Automatkarbin 4. På tre stationer fick sedan
deltagarna ta del av skjutning med AK
4, sjukvårdstjänst och skyddstjänst.
Vid lunchtid åkte man så till Borås för
en välbehövlig måltid, varefter dagarna
utvärderades och avrustning samt
utryckning företogs.
Deltagarna som kom till utbildningen har visat stort intresse. De som
uteblev kanske avskräcktes av väderprognosen, och därigenom sållades
agnarna från vetet, konstaterade Björn
Lundgren avslutningsvis.
KJELL NORDBERG

Skoskav är lätt att få om man är ovan att gå i
kängor

Monika Rutberg, hundförare
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Studiebesök hos
ACG NYSTRÖM
När vårt regemente I 15 lades
ner 1998, stod många företag och
nästan väntade på att få komma in
mellan grindarna och efter något
år fanns nästan 20 olika företag,
skolor på plats.
På motorplan där bensinmack och alla
smörjgropar fanns både inom och utomhus ligger nu två stora fabrikskomplex
ägda av den mycket driftige Reimar
Nyström. På den mark han köpte efter
regementets nedläggning ligger även
vår kamratförenings soldattorp. Reimar lät vår förening hyra marken där
torpet står för en krona i 100 år.
De två ur vår förening som sköter
torpet är Bo Axberg och Åke Hell. De
båda ordnade genom Reimar ett studiebesök för vår lilla pensionärsförening,
DVBF, ”Det Var Bättre Förr”, på hans

företag torsdagen 4 april.
Före rundvandringen blev vi bjudna
på förmiddagsfika.
Samarbetet mellan Reimar och vår
förening är mycket god, framför allt
med de båda som ansvarar för soldattorpet Bo och Åke. Efter fikat fick vi
göra en guidad visning av chefen själv,
Reimar Nyström. Det är ett imponerade
arbetsplats med handel med bl.a.
China, Australien, Finland, Ukraina
mm.
Vad som tillverkas i det stora företaget kan inte beskrivas i ord utan måste
ses, nitton bolag är igång världen över.
Några ”stickmaskiner” imponerade på
oss besökare. Tio ganska små maskiner
gick för fullt och fram kom tyger med
olika färger o mönster. Endast en vit
tråd in och ut kom tråd och tyg med
olika färger. Rena trolleriet. Bl.a. experimenteras med en järnvägsväxel som

Reimar Nyström
gör att växeln vintertid inte blir fastfrusen.
Vi tackar företagsledaren för ett
mycket intressant och givande besök,
samtidigt vill vi i efterhand gratulera
Reimar Nyström på hans nittioårsdag.
LARS REHN

Museibesök
av grannen
DVBF-gänget

Torsdagen den 11 april gjorde en
styrka på 20 kvinnor o män från
Göteborgs Garnison besök på
vårt museum.
Garnisonsenheten under ledning av majoren Hanseman
Samuelsson hade ett planeringsinternat i Borås och dess övningsfält. I samband med detta besöktes vårt museum och middagen
intogs på mässen. I samband med
vårt regementes nedläggning flyttade många av befälen kortaste
vägen till närmsta förband i
Göteborg. Flera av de besökande
var gamla Älvsborgare så det blev
ett roligt återseende.
LARS REHN

Stickmaskiner
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som hade glädjen att guida

VETERANDAGEN

Veterandagen 29 maj
I år var veterandagen för andra
året en allmän flaggdag och det
var även andra gången Försvars
makten och Försvarsmedicincen
trum uppmärksammade dagen vid
en ceremoni arrangerad av Göte
borgs stad i centrala Göteborg.
Dagen startade dock på garnisonen
utanför Älvsborgsmässen där förbandschefen tillsammans med garnisonspastorn genomförde en kort ceremoni. Förutom tal så genomfördes också en
intervju via telefon med några av våra
medarbetare som befinner sig utomlands samt ett korum.
Ceremonin avslutades med kaffe och
tårta.
Klockan 15:45 startade ett parad
med Hemvärnets Musikkår Göteborg i
täten från Gustav Adolfs torg och gick
mot Bältesspännarparken. Där väntade en ceremoni med tal, musik och
kransnedläggning. Bland talarna
fanns landshövdingen och kommunfullmäktiges ordförande Anneli Rhedin.
Efter den formella ceremonin övergick den tidiga kvällen till en underhållningsdel där Hemvärnets Musikkår Göteborg spelade blandad musik
och kören Flottans män bjöd på skönsång, samtidigt som besökarna kunde
ta en kopp kaffe och umgås.

C FömedC i paraden.

TEXT: H SAMUELSSON
FOTO: U ROOS

Mycket folk på plats i Bältesspännarparken.

Musikkår och fanor på väg mot Bältesspännarparken.
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FÖRBUNDET VÄSTSVENSKA MILITÄRARVET

Lär känna
din historia
Organisationer är som människor;
utan rötter står de ostadigt. För
att gå direkt på sak konstateras
att ett stort antal eldsjälar på ett
fantastiskt sätt byggt upp det som
benämns garnisonens traditions
rum.
I verkligheten är detta det som fram till
2008 var garnisonens museum. Detta
år beslutades att alla förbandsmuseer
skulle ersättas av så kallade traditionsrum. De som inte råkande ut för detta
öde skulle överföras till Kulturdepartementet och ingå i ett museiprojekt syftande till att berätta om det näst intill
nedlagda försvaret. Värt att notera är
att detta utspelar sig i en tid då det
fanns långtgående planer på att lägga
ner försvarsdepartementet och istället
handlägga dessa frågor i en avdelning.
inom utrikesdepartementet. Motivet
var att det i vårt närområde inte fanns
någon makt som förväntades använda
våld som konfliktlösningsmetod.
Utöver att de kvarvarande förbandens museer avvecklades eller till del
omvandlades till ”traditionsrum” så
fanns det ett stort antal förbandsmuseer utan sina moderförband vilka
överfördes till kamratföreningar eller
andra organisationer som anmält
intresse att vårda minnet av förbanden
och dess verksamhet i bygden. Ett
exempel på detta är Älvsborgs regementes förbandsmuseum. Genom dess
kamratförenings enträgna arbete har
museet efter en längre tid i förråd
givits fantastiska lokaler i regementets
f.d. kanslihus. Alla som vurmar för
våra traditioner uppmanas att besöka
museet. Ett bra sätt att göra detta är
att som medlem i Föreningen För Göteborgs Försvars åka med de transporter
till Borås som föreningen bjuder på

Fd museumet
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flera gånger per år. Resorna genomförs
i syfte att möjliggöra för föreningens
medlemmar att kombinera mäss, mat
och föredrag i en av Sveriges finaste
mässar. Är du inte medlem i Föreningen För Göteborgs Försvar så finns
information om hur du blir detta på
annan plats i denna tidning.
Åter till garnisonens ”museum”. Till
skillnad mot Älvsborgs regemente så
var aldrig tanken att totalavveckla
Göteborgs garnison även om ribban
som lägst låg på cirka 100 heltidstjänstgörande. Muséebeslutet 2008 sammanföll med att garnisonen hade börjat
växa och efter en hel del handpåläggning gick Högkvarteret med på att
museet fick behållas i stort sett intakt i
väntan på beslut om garnisonens framtid och då inte minst byggandet av en
eventuell skjuthall. Den senare
föreslogs leva i symbios med muséets
lokaler i syfte att minska byggkostnaderna. Tanken var, och är förhoppningsvis, att ett skjutande förband också
skall kunna bedriva bakomövningar i
omedelbar anslutning till skjuthallen.
En övnings-och vårdhall finns redan i
form av ”Pjäshallen” och en lektionsal
för 30-40 personer kan med enkla
medel iordningsställas i museets minsal. Om tankarna fullföljs torde garnisonen på ett helt unikt sätt kunna

knyta ihop försvarets kärnverksamhet
med sina rötter i Göteborgsområdet.
Tänk er unga rekryter som under all
grundläggande skjututbildning på ett
naturligt sätt blir nyfikna på de rötter
som leder till deras nuvarande verksamhet.
Har du inte besökt traditionsrummet är det hög tid att göra så. Det är
öppet nästan varje onsdag klockan
0900-1300.
Kamratföreningen som driver traditionsrummet är sedan årsskiftet 20182019 en del av Garnisonssällskapet. På
sällskapets hemsida www.gsgbg.se hittar du en länkknapp för kamratföreningen. Via denna kommer du till 14 blåvita länkknappar som leder till en
guldgruva av information. För allmän
kunskapsuppbyggnad om vår lokala
försvarshistoria rekommenderas de
med rubrikerna HISTORIA, BIBLIOTEK, FÖRBANDSMUSEEUM och
MULTIMEDIA.
Förhoppningsvis av intresse, men
om inte annat av respekt för de gamles
fantastiska arbete, uppmanas du att
lyfta på förlåten. En rekommendation
just detta år är att öka din kunskap om
krigshändelserna 1719. De flesta av er
som läser detta har säkert hört om
danskarnas anfall mot Nya Älvsborg
den 20-24 juli 1719.
Dessa fyra dagar år ingalunda fristående utan en liten delmängd i Stora
nordiska kriget som utkämpades år
1700 till 1721. Sammantaget en ofattbar ansträngning för riket som angreps
från alla håll av stater vars intention
var att stycka upp riket sinsemellan.
De händelserika dagarna är heller inte
de enda striderna som utkämpas i
Göteborgsområdet detta år. Ett bra
komplement till dina studier kring händelserna 1719 är att besöka den terrängmodell utvisande striderna som
finns i traditionsrummet.
ERIK POUSAR

GÖTEBORGS HEMVÄRNS VETERANFÖRENING

Flygmuseum Ängelholm
och Beredskapsmuseet
Djuramossa
Torsdag den 16 maj var vi 20
medlemmar som äntrade bussen
klockan 0730 vid Garnisonens
parkeringsplats för att besöka två
skånska museum.
Efter en fika vid Hallandsåsen så var
vi framme vid vårt första mål, Ängelholms flygmuseum. Där hälsades vi
välkomna av vår guide Sven-Arne
Carlsson. Han visade sig ha de bästa
förutsättningar då han varit Fältflygare och pilot i hela livet och hade flugit
de flesta flygplanstyper inom det
svenska försvaret. Vi fick se alla flygplan som funnits på flottiljen (F10) från
J22 till Jas 39 Gripen. Det var inte
bara flygplanen utan allt ifrån gamla
stjärnmotorer till jet och flygledningscentraler mm.
Mycket intressanta jämförelser mellan svenskbyggda och utländska plan.
Bland annat att Jas 39 Gripen som
hade den lägsta kostnaden /flygtimma.
31000:- Den som kom närmast var F16
(USA) med 47000:- den allra dyraste
var F35 (USA) med 140000:Det var ett mycket lyckat besök och
vi fick många bra upplysningar om hur
olika det kunde vara att flyga de olika
modellerna och hur det kändes att vara
utsatt för många G-krafter under
svängar mm.
Nu hade klockan blivit dags att ge
oss av och ställa kosan mot Beredskaps-museet i Djuramossa. Där startade vi med Ärtsoppa och pannkakor.
Ärtorna som var mycket goda fick vi
äta ur våra gamla ”snuskburkar” (matkärl av plåt) .

Ankomst till Flygmuseet

Därefter fick vi veta allt om Batteri
Helsingborg och Kanonerna på Djuramossa.
Efter Tyskarnas belägring av Danmark den 9 maj 1940 togs beslutet om
byggandet av ett kraftigt kustartilleribatteri vid Öresund och Nordvästra
Skåne.
Man satte in ett stort antal arbetare
och militärer och efter 7 veckor var det
hela färdigt med fyra 15.2 cm kanoner
som hade en räckvidd långt in i Danmark och man kunde bevaka all sjöfart
i Öresund och ingripa vid behov.
Kanonerna fick namn efter fyra flickor
som bodde i trakten.
Man byggde också en del bunkrar
såsom ledningscentral och sjukvårdsbunker samt kulsprutenästen för skydd
av anläggningarna. Batteriet fanns i
bruk ända in på 1990 talet. 2007 beslutades att försöka bevara 18 olika värn
som fanns i västra Skåne varav Djuramossa var ett och Beredskapsmuseet
började byggas upp. Kanonen Maja är
den mest bevarade och är inglasad och
när man går ned i bunkern får man se
hur det bemannades och hur mycket
ammunition som fanns och hur stort
utrymme där var. Stridsledningsbunkern är också välbevarad medan de två
övriga bunkrarna som är öppna för
besök, kanonen Brita och sjukhusbunkern, betraktas som sovande bunkrar
men väl värda ett besök.
I övrigt fanns det en stor utställning
om livet på 40 talet för familjer samt en
stor kanonhall med många olika vapen
och fordon från krigsåren.
Beredskapsmuseet är också kända
för sin lyckade kamp att äga den gamla

FAKTA

Göteborgs Hemvärns
Veteranförening – GHVF
Du är välkommen att bli medlem i vår förening.
Medlemskap i föreningen kan erhållas av varje
Hemvärnsveteran, samt de som aktivt arbetat
för Hemvärnets bästa under många år.
Vår målsättning är bland annat att främja och
utveckla den sociala gemenskapen hos våra
medlemmar, att främja studier och studiebesök
i ämnen som berör försvaret och samhället och
att anordna kamratträffar/möten/resor under
gemytliga former.
Kontakta vår ordf. B.G.Tönnäng 070-3581594
eller sekr. J Jörgensen 0708-255452
Du kan också anmäla dig på ghvfgbg@gmail.com

randiga tigern som kallas En Svensk
Tiger.
Efter en lyckad dag med strålande
solsken och två minnesvärda besök
vändes kosan hemåt och vi tackar vår
busschaufför för en behaglig och lyckad
utfärd.
VID PENNAN BENGT G TÖNNÄNG
FOTO: PER-OLOF PERSSON

En engagerad guide

Intresserade åskådare.
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FÖRENINGEN
FÖR GÖTEBORGS
FÖRSVAR
Föreningen har sedan dess bildande 1912 haft som ändamål
”att under samverkan med militär eller annan myndighet
stärka rikets försvar inom Göteborg och Västsverige”.
Föreningen anordnar försvars- och säkerhetspolitiska informationsmöten, seminarier och debatter där kvalificerade deltagare
från politik, myndigeter och akademi bidrar. Som medlem får
man den fristående försvarstidningen ”Vårt Försvar”.

Marint århundrade

Tidningen utkommer fyra gånger
per år och innehåller många artiklar
av stort värde för den som vill följa
med i försvarsdebatten.

För att bli medlem betalas medlemsavgiften på 200 kronor
för ständigt medlemskap till föreningens bankgiro 5703-5263.
Skicka samtidigt ett mejl till sekreterare@goteborgsforsvar.se
med ditt namn, adress och telefonnummer.

FÖRENINGEN HAR EN EGEN HEMSIDA:

www.goteborgsforsvar.se Surfa in och ta del av
vårt program med föreläsningar och annan information!

Återanvänd gärna tidningen genom att låta den hitta nya läsare.
Arbetsplatsens fikarum, släkting, pizzabutiken, frisören, idrottsklubben osv.

