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Redaktören 
har ordet...

MEDLEMMAR !
Då vi inte har medlemsavgift årligen tappar vi i styrelsen lite av kontakten med er medlemmar. Därför vill vi att ni:

1) Av kostnads och arbetsskäl och om ni inte önskar/vill ha föreningens utskick meddela det till:
E-post: mailto:medlansv@kfna.se

Post: KfNa c/o Bo Jonsson, Krutvaktargränd 26, 831 38 ÖSTERSUND Tel: 063-126340, 070-3058232

2) Ni som fortsättningsvis vill ha föreningens utskick sänd in er E-post adress till:
E-post: mailto:medlansv@kfna.se (O.B.S. punkt 1)

Om ni har e-postadress och inte erhållit något utskick från oss till er e-post, har vi den inte eller också har
vi en felaktig adress.

Om ni nyligen har flyttat eller ska flytta och har/får ny postadress eller E-postadress
meddela detta enligt adresser ovan.

För att hålla dig uppdaterad, besök gärna vår hemsida http://www.kfna.se

Med vänlig hälsning 
Styrelsen KfNa

Bidrag till Tidningsfonden

2017-2018
Tommy Häll

Ulf Örnemark
Bengt Harald
Ivar Carlsson
Tore Jansson

Jan-Erik Andersson

Ett varmt tack till bidragsgivarna!

Artikelregister till 
Norrlandsartilleristen

En elektronisk form av artikel-
register påbörjades under de-

cember 2017. Registret är tänkt 
att innehålla information om:

Årgång, År, Artikel, Författare, 
Sida (som artikel börjar på) samt 
Anmärkning.

Registret är upprättat med stöd 
av google-kalkylark och återfinns 
här:

https://docs.google.com/
spreadsheets/d/1SYqPEwp39jLPu
tXRto5bJ1jC9dkBsNrMqMtKOIFDi-

Hw/edit?usp=sharing

Länken till registret finns också 
tillgängligt via facebookgruppen 
och hemsidan.

Ytterligare ett år kan läggas till 
handingarna fyllt av olika aktiv-

iteter som redaktionen givetvis gärna 
vill skildra. Som vanligt innehåller 
tidningen också tillbakablickar på 
olika sätt.

Dessutom, detta är faktiskt 80:e 
årgången av vår tidning - rätt otrol-
igt det också!

Redaktionen är tacksam för bidrag. 
Vi har många idéer, alla kan av olika 
skäl inte bli verklighet - i varje fall 
inte i detta nummer. En sak som 
verkligen vore bra är tillbakablickar 
via regementets handlingar från fr.a. 
tiden före II. VK - kanske en hun-
draårsblick på vad som hände just 
det aktuella året. Det är lättare sagt 
än gjort. Regmentets arkiv föraras ju 
inte i Östersund, utan på Krigsarkivet 
i Stockholm. 

Detta år är ju ett markeringsår - jag 
tänker då främst på att det är 300 år 
sedan general Carl Gustaf Armfeldt 
genomförde sitt fälttåg till Tröndelag. 
Det har uppmärksammats på många 
sätt under året och det är inte slut än. 
Det började med de Jämt-trønderska 
historiedagarna som genomfördes i 
Tydal i maj och har följts av diverse 
markeringar fr.a. i Norge. Kamratföre-
ningens resa till Trondheim är en del 
av detta. Markeringar har också ägt 
rum på Stene skans i Verdal och vid 
Leirfoss i Trondheim - där artilleriet 
under löjtnant Jonas Wernströms led-
ning var verksamt. Det har också varit 
en mängd föredrag och artiklar i olika 
skrifter bl.a. hembygsårskrönikor. 

Året är ju också trehundraårsminnet 
av Carl XII:s död utanför Fredrik-
stens fästning i Halden i Østfold. Det 
har uppmärksammats med återska-
pande både 30/11 och 11/12. Det 
klassiska datumet från skolböckerna 
är ju 30/11 enligt den julianska kale-
ner (gamla stilen) vilket motsvaras av 
11/12 med nuvarande kalender (nya 
stilen). Den 10-12 december hölls 
en konferens med nya perspektiv på 
Stora Nordiska kriget i just Halden 
vilket har resulterat i en bok.

I vår närhet kommer ju också 
Karolinervinter evenemanget på 
Jamtli i Östersund med hisoriskt åter-
skapande m.m. den 12 janauri (=1 
januari 1719). I mars är det också 
dags för en karolinermarschi Fältjä-
garföreningens regi.

Det kommande året bjuder annars 
på sedvanliga aktiviteter i förenin-
gens regi vilket framgår av verksam-
hetsplanen vi får bl.a. se framemot en 
kamratresa i augusti 2019.

Vill också be er nogsamt ta del av 
artikeln om Allmänna dataskydds-
förordningen (GDPR) som styrelsen 
har beslutat sända ut genom artikel 
i NA.

Avslutningsvis vill redaktionen 
framföra ett varmt tack till alla 
bidragsgivare och riktar ett särskilt 
tack till medlemmarna i regementets 
facebookgrupp. Det är glädjande att 
så många delar med sig av sina min-
nen och bilder, vilket ju också är till 
glädje för redaktionen. I skrivande 
stund har gruppen hela 588 medlem-
mar.

Mikael Andersson och
Jonny Granberg
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INTEGRITETSPOLICY
Information om behandling av personuppgifter för dig som är medlem i Kamratfören-
ingen Norrlandsartillerister

Detta dokument innehåller information om hur dina personuppgifter behandlas av Kam-
ratföreningen Norrlandsartillerister (KfNa) inom ramen för ditt medlemskap samt dina 
rättigheter.

Kamratföreningen Norrlandsartillerister, Kf Na

FAKTA
GDPR: General Data Protection Regulation
(Sv: Allmänna dataskyddsförordningen)

PERSONUPPGIFTER: All slags information 
som antingen direkt eller indirekt (det vill 
säga via annan information) kan kopplas till 
en fysisk person, exempelvis namn, per-
sonnummer, e-postadress, fotografier eller 
film- och ljudfiler. De fysiska personerna 
kan även vara anställda hos entreprenörer 
eller leverantörer och andra samarbets-
partners.

PERSONUPPGIFTSBEHANDLING: Varje 
åtgärd som görs med person uppgifter, ex-
empelvis att samla in och använda uppgif-
terna eller lämna ut dem till utomstående. 
Det kan till exempel vara avgiftsavisering 
eller medlemsregistrering.
Behandling är det också om det handlar om 
passiva åtgärder som till exempel lagring 
av personuppgifter i it-system.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG: Den 
som bestämmer ändamål och medel för 
personuppgifts behandlingen och därmed 
är ansvarig för att den sker i enlighet med 
gällande lagar.

PERSONUPPGIFTSBITRÄDE: 
Det företag eller den organisation som 
behandlar personuppgifter på uppdrag av 
personuppgiftsansvarig – föreningen – för 
dennes räkning, exempelvis en ekonomisk 
förvaltare eller ett dataföretag som sköter 
servern där registret finns.

KÄNSLIGA PERSONUPPGIFTER:
• etnicitet
• politiska åsikter
• religiös eller filosofisk övertygelse
• medlemskap i en fackförening
• hälsa
• en persons sexualliv eller sexuella lägg-
ning
• genetiska uppgifter
• biometriska uppgifter som entydigt iden-
tifierar en person.
Mer information om GDPR finns på Datain-
spektionens webbplatser.

Föreningens personuppgiftsansvarige:

Medlemsregistrator
Stig Andersson
Organisationsnummer: 893202-8957
Adress: c/o Stig Andersson
Färgargränd 5
831 51 Östersund
Tel: 070-329 24 06
E-post: medlansv@kfna.se

Kontaktpersoner:

Ordförande
Sten Bredberg
Tel: 070-679 43 97
E-post: ordf@kfna.se

Sekreterare
Bo Jonsson
Tel: 070-305 82 32 
E-post: sekr@kfna.se
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information om behandlingen
Typ av personuppgift

Person- och kontakt-infor-
mation: Namn, födelseda-
tum, adress, telefonnum-
mer, e-post, personnummer 
och anhörig uppgift.

Syfte och ändamål

I syfte att administrera 
medlemskapet och för att 
kunna fullgöra skyldig heter 
som följer av medlemska-
pet i KfNa, t.ex. hantera 
medlemsavgifter och övriga 
avgifter.
Vid separata arrangemang 
erfordras personnummer 
för t. ex. inpassering till mil-
itär anläggning och uppgift 
om anhörig.

Laglig grund

Samtycke: Medlemskap i 
KfNa är frivilligt, men förut-
sätter behandling av per-
sonuppgifter för att fullgöra 
förpliktelser som följer av 
medlemskapet.

I syfte att publicera i för-
eningens tidningen NORR-
LANDSARTILLERISTEN och 
på KfNa hemsida.

Fotografier Samtycke

Information om upp-
drag i styrelse eller som 
annan funktionär, samt 
erkännanden och utmär-
kelser.

I syfte att administrera för-
eningens verksamhet.

Fullgörande av avtal:
Behandlingen är nöd vändig 
för att fullgöra förpliktelser, 
som följer av medlemskap 
och uppdrag.

Mottagare som kan ta del av personuppgifterna
Om KfNa har en lagstadgad informationsplikt gentemot en offentlig myndighet kommer 
de registrerade personuppgifterna att lämnas ut enligt myndigheternas krav.
KfNa kommer inte att lämna ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad 
som beskrivs i denna punkt, om vi inte har ditt tillstånd att göra så.
Lagringstid
KfNa behandlar dina personuppgifter under tiden för pågående medlemskap samt under 
den tid därefter, som är nödvändig för att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar 
kamratföreningen. Vidare sparar kamratföreningen dina personuppgifter i den mån det 
krävs för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
Krav på tillhandahållandet av personuppgifter
Tillhandahållandet av dina personuppgifter är en förutsättning för medlemskap i KfNa. 
Följden av att du inte lämnar dessa uppgifter är att medlemskap inte är möjligt. De per-
sonuppgifter som omfattas är namn, kontaktuppgifter (adress, telefonnummer, e-post), 
födelsedatum och för separata arrangemang personnummer och anhöriguppgift.
DINA RÄTTIGHETER
Du har rätt att i enlighet med tillämplig lagstiftning begära tillgång till, rättelse av eller 
begränsning av behandling av dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot 
personuppgiftsbehandling.
KfNa kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, komplettera eller radera 
uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.
Om KfNa behandlar personuppgifter med stöd av ditt samtycke, har du rätt att när som 
helst återkalla ditt samtycke genom skriftligt meddelande till kamratföreningen. Ett åter-
kallande av samtycke riskerar dock att omöjliggöra ett fortsatt medlemskap i KfNa.
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kONTAKTINFORMATION
Om du har frågor eller synpunkter om hur KfNa behandlar dina person-uppgifter är du 
välkommen att kontakta KfNa enligt den kontaktinformation som anges inledningsvis i 
detta dokument.
Du har rätt att inge klagomål om KfNa behandling av dina personuppgifter genom att 
kontakta Datainspektionen (byter namn under 2018), Box 8114, 
104 20 Stockholm.

ÄNDRINGAR
KfNa har rätt att ändra denna integritetspolicy. Om så sker kommer kamratföreningen 
att informera dig via föreningens hemsida eller på annat lämpligt sätt.
Denna integritetspolicy har fastställts 2018-11-05.

Medlemmar!

Som de flesta säkert känner till trädde den nya Dataskyddsförordningen (populärt kall-
lad GDPR) i kraft den 25 maj 2018. Den nya lagen ersatte Personuppgiftslagen (PuL) och 
innebär förändrade krav på hur personuppgifter måste, kan, får och bör hanteras.

Med anledning härav har styrelsen för Kamratföreningen Norrlandsartillerister tagit fram 
en integritetspolicy (ovan) med information om hur föreningen hanterar personuppgifter 
för våra medlemmar. Vår utgångspunkt är att samtliga medlemmar ska samtycka till att 
vi liksom tidigare behandlar nödvändiga personuppgifter (kontaktuppgifter) för att kunna 
administrera föreningens verksamhet.

Styrelsen ber alla medlemmar i Kamratföreningen Norrlandsartillerister att läsa igenom 
integritetspolicy samt att snarast, dock senast den 31 mars 2019, samtycka till fortsatt 
behandling/lagring av era personuppgifter i föreningens medlemsregister.

Samtycke via mail
Det går utmärkt att svara via e-mail, skriv ”Jag samtycker till att KfNa behandlar mina 
personuppgifter i enlighet med föreningens integritetspolicy ” samt ditt namn och maila 
till info@kfna.se. Ange ”GDPR” som ärendemening

Samtycke via brevpost
Samtycke kan ske som ordinarie brevpost varvid nedanstående skall framgå och sändas 
till 
KfNa, c/o Lasse Öberg, Hovslagargränd 11, 831 49 Östersund. Märk kuvertet  ”GDPR”

Jag samtycker till att KfNa behandlar mina personuppgifter i enlighet med förening-
ens integritetspolicy.

.………………….............................…………den …………/…….. - 20.......

…………………………………………………………...
Namnteckning

………………………………………………….………..
Namnförtydligande

Östersund 2018-11-05

Sten Bredberg  Bo Jonsson
Ordförande  Sekreterare
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V
erksam

hetsberättelse 2017-2018

Ytterligare ett verksamhetsår har förflutit 
och vid årsmötet den 28/9 presenterade 
styrelsen verksamhetsberättelsen för 2017-
2018.

- -

Verksamhetsåret har genomförts i enlighet med den av 
årsmötet beslutade och fastlagda planen.

Kamratresa Höga kusten 2017-08-04—05
En riktigt trevlig utflykt till vårt grannlän hade planerats av 
Liz och Sören Blomberg. Inom styrelsen hade vi uppfattat 
det som en av Sörens goda idéer, men han själv avslö-
jade att väldigt mycket av planeringen stod Liz för. Vi får 
därmed betrakta henne som en informell ledamot av VU 
(verkställande utskottet).

Under resan inföll många trevliga programpunkter 
och de två dagarna avdelades med en övernattning på 
Björkuddens hotell vid Höga Kustenbron och god för-
plägnad.

En samfälld applåd till Liz och Sören samt Dennis var 
deltagarnas sätt att visa sin stora uppskattning vid avslut-
ningen av denna resa.

Det enda negativa var väl att inte fler medlemmar tagit 
chansen att följa med. Det fanns 30 platser till i bussen 
och det var en allt igenom lyckad utflykt.

Årsmöte 2017-09-28
Som vanligt inledde vi med en samling vid 16-tiden vid 
Fäbodstugan. Och som vanligt bestod ”kökspersonalen” 
av Sören och Liz Blomberg. Naturligtvis hade Liz bakat 
en god kaka som alla lät sig väl smaka av tillsammans med 
gott kaffe. En utomordentligt bra start på årsmötet.

Kring 16:20 påkallades uppmärksamheten som manade 
deltagarna att bege sig till A 4 grav.

Väl samlade där skedde en högtidlig ceremoni med 
kransnedläggning vid vår gravsten. Därefter lästes nam-
nen på under året avlidna medlemmar och äskades en 
tyst minut.

I ordinarie ordförandes frånvaro leddes verksamheten 
av sekreteraren Bo Jonsson.

Nästa moment var att förflytta sig till A 4, där vi in-
trädde i det nya biblioteket och hade fått låna en pas-

sande lärosal, G1351.
Årsmötet avlöpte enligt plan, dock med viss diskussion 

om stadgarna. Styrelsen fick ansvarsfrihet och ekonomin 
befanns vara i gott skick. Valberedningens ordförande var 
lite stolt över att han rekryterat ett par nya medlemmar till 
styrelsen och detta applåderades av medlemmarna. Dessa 
fick också uppdraget att hitta nya och yngre, samt gärna 
ytterligare kvinnor till styrelsen.

I år hade vi inte fått möjlighet att genomföra årsmötes-
middagen på Residenset, utan middagen avhölls i våra 
gamla mässlokaler och där Sören och Liz gjort ett en-
stående arbete för att avsaknaden av Residenset inte 
skulle kännas. Många ville efteråt till mig framföra sin 
uppskattning för allt det engagemang Sören och Liz lagt 
ner i detta sammanhang.

Bendz Pris oktober 2017
Äntligen var det tillräckligt många anmälda för att denna 
tävling skulle kunna genomföras.

Familjen Blomberg stod som brukligt för arrangeman-
get

Tävlingen bestod av 3 moment. Kunskap i form av 
frågesport om regementets historia, som till största del 
finns på hemsidan under Historik.

Precisionsmomentet var skytte med luftpistol att kom-
ma så nära 21 poäng som möjligt. Dessutom ingick en 
övning som krävde såväl snabbhet som tålamod, att med 

Samling vid regementets grav. Foto: Mikael Andersson

Huvudrätten Foto: Mikael Andersson
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en kärra lastad med bollar på muggar köra en slalombana 
på tid.

Tävlingen avslutades med förträfflig tre-rätters middag 
med gott vin.

Surströmmingsfest i Lugnvik
Surströmming lockar alltid ett antal medlemmar till ge-
mytlig samvaro. Ett 20-tal medlemmar hade slutit upp till 
denna årliga aktivitet.

Sankta Barbara 17-12-04
Så var årets firande av S:t Barbara genomförd. Ett 80-

tal medlemmar hade slutit upp till travet. Efter sedvanligt 
mingel med glögg var det dags för det traditionella firan-
det. Ett något dessarmerat JFA genomförde salutskjutning 
efter att ordförande hade framfört talet till S:ta Barbara. 
Årets tal var klart influerat av de strömningar som nu 
råder i samhället efter “#metoo”.

Ett mycket välsmakande julbord intogs därefter på res-
taurant Spiltas, under glada former i goda vänner sam-
varo.

Ärtmiddag februari 2018
Vi var drygt 25 glada artillerister, som hörsammat Sörens 
inbjudan till traditionsenlig ärtmiddag med punsch.

Tyvärr hade både Sören och Liz insjuknat i en allvarlig 
förkylning, så arrangörsskapet togs med kort förvarning 
över av Dampe och Berit, som skötte det hela med den 
äran. I bakgrunden fanns också Kerstin Anderstig, som 
var lokalansvarig.

Glädjande nog hade en gammal kamrat från lite längre 
tillbaka i tiden hittat hit. Lasse Ivarsson,

Dessutom åts ärtsoppa och dracks varm punsch åtfölj-
da av ”Grannas” och ”Lappluvan”.

En mycket trevlig kväll, där det fastställdes att detta var 
nu tradition.

Vårstädning i Talldungen
Städdagen utfördes den 21 maj 2018 i strålande väder 
och 14 grader varmt. Hela 20 arbetsvilliga kamrater hade 
mött upp denna dag – strålande!

Förmodligen var det vår mässofficer, kvm mm, Sören 
Blombergs förslag att bjuda på ärtsoppa med punsch, 
som gav extra dragkraft.

Under en och en halv timme var det hårt och effektivt 
arbete, som renderade i ett 30-tal fyllda sopsäckar, som 
kördes till återvinningen med bil och släpvagn.

Efter detta samlades alla i Fäbodstugan till en mycket 
trevlig samvaro, där Sören serverade en utmärkt ärtsoppa 
och perfekt tempererad punsch.

Naturligt sjöng vi GRANNAS, så att timmerväggarna 
bågnade.

Den goda stämningen lovar att vi blir minst lika många 
nästa år.

E H G Boheman blickade ned på årsmötesmiddags-
gästerna, nedan - det kändes tryckt!

Foto: Mikael Andersson
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Styrelsen
Sex stycken protokollförda styrelsemöten har genomförts 
under verksamhetsåret.

Styrelsen har under verksamhetsåret
haft följande sammansättning:

Ordförande Sten Bredberg.
Traditionsförvaltare, Repr. Milmus Z

Vice ordförande Sven Hultman
Sekreterare Bo Jonsson
Vice sekreterare Dan-Erik Danielsson
Kassaförvaltare Arne Berglund VU
Materialförvaltare Bo Olsson Suppleant Milmus Z
Medlemsregistrator Stig Andersson
Klubbmästare Sören Blomberg VU
Ordförande VU Leif Haglund VU
Webredaktör Lasse Öberg
Ledamöter:
Lars Hammar VU
Jenny Granberg
Kerstin Anderstig-Arntsen
Rolf Maserius
Göran Kullberg
Johan Danielsson VU
Hans Gunnarsson

Övriga ansvarområden:
Chefredaktör: Mikael Andersson
Bitr redaktör: Jonny Granberg
Stugfogde Talldungen: Sören Blomberg och
 Rolf Maserius
Stugfogde Ranglan: Johan Danielsson och
 Lars Hammar
Revisorer: Bengt-Olov Carlsson och
 Lennart Gillblad
Revisorsuppleant: Mikael Andersson

Valberedning:
Stefan Nilsson (sammankallande), Berit Svedin och Den-
nis Blom

Medlemsantal 2018-07-01.
Vid verksamhetsårets slut har föreningen

715  (-15) medlemmar, varav familjemedlemmar är 
103.

Föreningen MHS Ö vänner 41 (+0) medlemmar.
Stockholm Batteri 194 (- 3) medlemmar.
Av ovanstående är 5 hedersmedlemmar.

In memoriam

Under verksamhetsåret 2017-2018 avlidna 
medlemmar, som kommit till styrelsens kännedom:

Lena Högström
Kurt Nordlund
Inge Forsbom
Urban Karlsson
Lars-Göran Ruse
Elis Olofsson
Åke Fleetwood
Lennart Håkansson
Martin Amcoff
Rolf Öster
Staffan Grundlegård

Ingvar Ekerby
Enar Gustafsson
Douglas Cedheiner
Jens Nilsson
Norris Hjalmarsson
Björn Åberg
Lars Lindblad
Börje Hansson
Gösta West
Gunilla Lundblad
Åke Arntzen

Meteoroligska pelaren på plats i
A 4-utställningen

i ”Garnisonen” på Teknikland.
Foto: Sten Bredberg, 24/6-2018

Avslutningsvis
Ett stort tack till er alla som deltagit, planerat, och i olika 
omfattning bidragit till att vår förening är i högsta grad 
levande.

Sten Bredberg
Ordförande
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Vid årsskiftet är det 20 år sedan A 4 gick ur tiden. 
Nästa år skulle regementet ha fyllt 125 år och det 

skulle säkerligen ha firats, dock inte så omfattande som 
vid 100-årsjubileet, som vi väl alla har i gott minne.

Sankta Barbara 1998 stod jag inför er för att hålla mitt 
första Barbara-tal och nu är det alltså för 20 gången.

Talet handlade huvudsakligen om historien och tra-
ditionen kring Sankta Barbara. Dessutom utnämnde jag 
årets artillerist, vilket var Leif Haglund, som sett till att 
en 10,5 cm habits m/40 ur A 4 museum hade tagits i 
bruk och använts inom hans utbildning av eldledare på 
I5. Men det blev då också det absolut sista året som en 
A4-pjäs sköt skarpt inom Östersunds garnison.

Däremot sköts det naturligtvis fortsättningsvis med 
våra fem 77-bataljoner, som vi fått lämna ifrån oss till 
kvarvarande artilleriregementen. Detta något om historien 
från de 20 åren efter A 4.

Efter dessa 20 år med berättelsen om Sankta Barbara 
har säkert de flesta lärt sig detta, så här kommer en my-
cket kort resumé.

Enligt legenden föddes Barbara omkring 300 e Kr i 
den östra asiatiska delen av Romerska riket. I strid med 
sina hedniska föräldrar lät hon sig kristnas.

Barbara dödades av sin far genom halshuggning, 
men han och hans medbrottslingar dödades alla av blixt 
och åska den 4 december år 306 och någon gång un-
der 8-900-talet blev Barbara Sankta Barbara genom att 
påven förklarade henne som helgon.

Artilleristernas skyddshelgon har hon varit sedan 
1300-talet.

Som ni vet så har jag ju genom åren som någon form av 
överstepräst för Sankta Barbara haft kontakt med henne 
via olika medier. Det började med uppenbarelser i mina 
drömmar, och sedan fick jag email och nu senast har vi 
blivit vänner på Facebook, vilket jag förstått är ytterst 
exklusivt.

Även i år har jag inför denna dag haft kontakt med 
Barbara och hon har lämnat en del exklusiv information.

Barbara brukar ju ge mig lite lokal feedback på hur vi 
har det här i Östersund. Hon berättar att hon har blivit en 
stor supporter till ÖFK, för dom kan ju verkligen skjuta!

Dessutom har hon tagit del av diskussionen kring ex-
presscykelvägarna och befarar i motsats till upphovsmän-
nen, att det kommer innebära att fler människor kommer 
till himlen, då cyklisterna med dessa kommer att visa på 
än större dödsförakt.

Slutligen har jag tipsat henne på A 9 facebooksida, där 
hon kan få njuta av filmer med en skjutande Archer. My-
cket snabbt fick jag ett gilla och ett hjärta i retur.

Vidare har hon berättat att helgonvärlden har tagit stort 
intryck av den meetoo- rörelse, som skett över hela jord-
klotet.

I himlen har skapats en hashtag ”heliga äro de gudom-
liga”, där framförallt kvinnliga helgon lämnat berättelser 
om hur manliga helgon inte alls uppträtt som helgon.

En mycket välkänd profil inom helgonvärlden har un-
der århundraden visat prov på härskarteknik och försökt 
locka kvinnliga helgon i fördärvet. Barbara har avslöjat 
för mig att denne välkände profil är ingen mindre än 
Sankte Per.

Sankta Barbaratalet 2017
Sten Bredberg

Han har bl a försökt locka Barbara till Pärleporten un-
der förevändning att han verkligen har en riktig kanon, 
som hon skulle få smaka på.

Nu har Sankte Per tagit en timeout och Barbara har 
bedyrat för mig att hon absolut inte i något avseende tagit 
till sig av hans lockelser.

Därmed tycker jag vi kan konstatera att hennes helgon-
gloria sitter fast och stadigt och vi har all anledning att fira 
henne även denna dag.

Skjut Sankta Barbara salut!

Så var årets firande av S:t Barbara genomförd. Ett 80-
tal medlemmar hade slutit upp till travet. Efter sedvanligt 
mingel med glögg var det dags för det traditionella firan-
det. Ett något desarmerat JFA genomförde salutskjutning 
med 3-pundaren “Stoltheten”, efter att ordförande hade 
framfört talet till S:ta Barbara. Årets tal var klart influerat 
av de strömningar som nu råder i samhället efter ”#me-
too”. Ett mycket välsmakande julbord intogs därefter på 
restaurant Spiltas, under glada former i goda vänner sam-
varo.

Det åts glatt till S:ta Barbaras ära!
Foto: Mikael Andersson
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Då är föreningens årliga upplaga av ”CA” prov genomförd. Denna gång genomfördes den på Multi Challenge där 
vår gamle regementskamrat Dennis Blom utgjorde tävlingsledare.

Som brukligt var tävlingen indelad i olika moment. Först en frågesport kring regementet och dess historia.
Därefter vidtog ett tekniskt moment. Gokartkörning baklängnes på tid. Det knepiga var att det skett manipulering 

av styrsystemet så att vid rattrörelse till vänter gav hjulen utslag till höger. Det blev stora tidsskillnader mellan bäste 
och sämste förare. Dessutom förekom en hel del besök i banmarkeringen som turligt nog består av bildäck, så inga 
synliga personskador uppstod. Dock hade en del deltagare ömmanande nacke dagen efter då man fick sitta och titta 
bakåt under körningen.

Sedan var det ett stridsmoment med laservapen vilket gjorde att de gamla tak-
terna från det yrkesverksamma livet fick komma till nytta igen. Momentet skulle 
kunna beskrivas som “strid i bebyggelse” då det  gällde att i olika labyrinter ta 
sig fram och bekämpa motståndare, 

Övningen uppskattades av flertalet vilket inte minst kan utläsas på Stens 
glada ansiktsuttryck.

Som brukligt vid dessa övningar avnjöts en förträffligt måltid med lite rött 
signerad klubbmästaren Sören Blomberg.

Att flertalet deltagare börjar bli ringrostiga visade sig vid prisutdelningen då 
tävlingens yngste deltagare Teodor Granberg tog hem segern. Skjutglade Sten 
Bredberg belade andra platsen medan det blev delat tredjepris till Tommy Häll 
och Leena Oginder. 

Stor tack till alla deltagare, Klubbmästaren för den förträffliga måltiden och 
sist men inte minst Dennis för denna trevliga kväll på Multi Challenge.

Med tanke på alla övningsmoment som kan utföras i denna anläggning torde 
det bli att fler Bentz Pris genomförs på Dennis arbetsplats.

 
Text och bild: Websupporten (Lasse Öberg)

Bendz pris 2018

Jonny Granberg gasar på!

Vinnarna:

2:a platsen:
Sten Bredberg,

Första platsen:
Teodor Granberg, 

3:e platsen:
Leena Oginder och 

Tommy Häll.
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Verksamhetsberättelse för 2017,
antagen av årsmötet 2018-02-21

I. INLEDNING
Av historien kan vi lära om luftlandsättningar i olika for-
mer och med varierande framgångar. Tyskarna lyckades 
något så när på Kreta våren 1941. De allierade hade bes-
värligt i Normandie dagen D och operation Market Gar-
den i september 1944 blev i det närmaste ett totalt fiasko.

Då lyckades Jan-Anders Jacobsson betydligt bättre. De 
51 små röda soldater som efter en smidig luftlandsättning 
gömde sig på olika platser i vårt museum Garnisonen 
blev en total framgång. 

Vår ambition är att varje år presentera något nytt och 
detta tillsammans med utställningen soldatliv var ett par 
av de nyheter som vi med hjälp av våra duktiga volontärer 
tagit fram. Mer om detta under p V. nedan.

Vi har även detta år försökt få till stånd en bättre sam-
verkan bland delägarna i Teknikland AB och har stora 
förhoppningar att detta ska bära frukt kommande år.

II. MEDLEMMAR
Vid årets slut hade föreningen 64 medlemmar (50 2016). 
Av dessa var 6 stycken organisationsmedlemmar, nämli-
gen:
•	 Kamratföreningen Försvarets tekniska officerare,
•	 Kamratföreningen Norrlandsartillerister, Kf NA,
•	 Kungl. Jämtlands Flygflottiljs kamratförening,
•	 Fältjägarföreningen, FjF,
•	 Jämtlands Fältartilleri, JFA,
•	 Flottans män.

lll. ÅRSMÖTE 2017
Föreningens årsmöte genomfördes torsdagen den 16 feb-
ruari 2016 kl.18:30 i Café Kronan på Teknikland.

IV. STYRELSEN
Ordförande Göran Jonsson Vald till årsmötet 2018. 

Ledamöter:
Sten Bredberg (Kf NA) Vald till årsmötet 2018.
Vice ordförande och kassör

Bernth Ohlsson (KJFKf) Vald till årsmötet 2018.
Tommy Häll Vald till årsmötet 2019.
Kaj Sandström (KamrAtoff) Vald till årsmötet 2019.
Sten Wadensjö Vald till årsmötet 2018. 
Sekreterare
Jan-Anders Jacobsson (FjF) Vald till årsmötet 2019.   
Webbmaster

Suppleanter:
Jan Nyström (KamrAtoff) Vald till årsmötet 2019
Bo Olsson (KfNA) Vald till årsmötet 2018.
Tord Andersson(KJFKf)  Vald till årsmötet 2018
Mikael Johansson (FjF)  Vald till årsmötet 2019

Militärmuseiföreningen i Jämtlands län, Milmus Z
under 2017

V. VERKSAMHETEN
I likhet med tidigare år, har verksamheten haft fokus på 
att utveckla det publika innehållet i Garnisonen. Redan 
under hösten 2016 inleddes arbetet med den nya utställ-
ningen ”Soldatliv – En berättelse om att göra lumpen i 
Östersund”. Även en ny aktivitet ”Utan spaning ingen an-
ing” introducerades i utställningshallen. Syftet var att med 
en tävling stimulera besökarna till att uppleva hela hal-
lens utbud genom att ett stort antal röda miniatyrsoldater 
placerats ut bland utställningarna. Såväl utställningen 
som tävlingen rönte stort intresse bland besökarna. Att 
responsen blev så positiv kan tillmätas våra engagerade 
volontärer som inför säsongen bistått med ca 1600 tim-
mar ideellt arbete. Utöver tid för utställningsbyggnad mm 
kan 68 husvärdsdagar summeras till den tid som lagts ute 
på Teknikland av frivilliga, därutöver tillkommer den tid 
som avsatts inom ett antal projekt, bl.a. Föremålsprojek-
tet. Sammantaget ett mycket imponerande arbete från våra 
medlemmar. Förutom engagemanget i Garnisonen har 
delägarskapet i Jämtlands Teknikland AB också inneburit 
att stöd lämnats i en rad andra avseenden. Arbete såväl i 
Kronan som i Garaget men även med olika arrangemang 
utomhus. Ett grannlaga arbete har utförts av föreningens 
styrelse för att utveckla bolagets styrdokument, därutöver 
har Milmus Z påtagligt verkat för att realisera dess inne-
håll. Under året har också stöd lämnats till Statens Förs-
varshistoriska Museer (SFHM) vad avser inventering och 
avveckling av såväl föreningens som andra organisation-
ers museifordon och depositionspjäser. Bistånd har fort-
satt också lämnats till föreningen Militära Minnesmärken 
beträffande ytterligare inventeringar i Jämtlands län. Vid 
årets SFHM/SMHA-konferens vilken genomfördes vid 
Aeroseum i Göteborg representerades Teknikland av VD 
tillsammans med ledamot ur vår förening. 

Trots ett mycket omfattande engagemang från före-
ningens medlemmar har årets verksamhetsmål inte in-
nehållits till fullo. Såväl till fotoprojektet - att registrera 
grundarföreningarnas bildarkiv, som fortsatt arbete med 
att registrera, strukturera och gallra ut grundarföreningar-
nas bokbestånd har det inte funnits personella resurser 
för och detta gäller även för att påbörja dokumentation-
sprojektet. Även arbetet med att iordningställa ett publikt 
forskarutrymme bestående av bl.a. Wigurska och Berna-
dottska databaserna har lagts på framtiden av samma an-
ledning. 

Frivilligheten bland våra medlemmar är som angetts 
alltjämt mycket stor. Emellertid är det färre som in-
tresserar sig för föreningens verksamhet, vilket inneburit 
ett ännu större engagemang från våra verkliga eldsjälar. 
Om föreningen även i framtiden skall kunna bibehålla en 
förhållandevis måttlig målsättning är det viktigt att finna 
medel och metoder för att ytterligare rekrytera och stimul-
era ideella arbetsinsatser.

VI. EKONOMI
Föreningens ekonomi är i balans. Förutsättningarna för 
en bibehållen ekonomi är dock att projekt- och utveck-
lingsbidrag fortsatt beviljas samt att försäljning av över-
skottsmateriel kan ske . De disponibla medlen finns på 
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Länsförsäkringar bank, placerade på rörelse-, placerings 
och Underhållskonto. Inget av dessa konton är f.n. rän-
tebärande. 

VII. SLUTORD
Vilka erfarenheter tar vi med oss från säsongen 2017?
Aktiviteter är viktiga och lockande. Vi ska därför fortsätta 
att utveckla våra utställningar. Vidare måste vi bli bättre 
på att genomföra olika typer av evenemang såväl enskilt 
som inom ramen för Teknikland och dess delägare. Arm-
feldts fälttåg skall stödjas inom ramen för den stundande 
300- årsmarkeringen. Vi måste också bli bättre på är att 
uppmärksamma hemvärnet både i historiskt och nutida 
perspektiv. Genom tydligare koppling till och samarbete 
med hemvärnet kan vi kanske skapa personell tillväxt i vår 
verksamhet och efterhand ersätta dagens eldsjälar.

De volontärer som nu jobbar gör ett fantastiskt arbete 
och utgör fundamentet i allt vi tar oss för. Utan dessas 
insatser skulle hela Teknikland falla platt till marken, men 
fler måste till för att vi även i framtiden ska kunna behålla 
vår allmänt omvittnade höga kvalitet.

Avslutningsvis vill jag därför än en gång rikta ett stort 
tack till alla som engagerar sig för vårt övergripande mål 
- att tillvarata, vårda och levandegöra det militära kultur-
arvet genom ett gemensamt garnisonsmuseum.

Göran Jonsson Sten Bredberg

Jan-Anders Jacobsson Kaj Sandström

Bernth Ohlsson Sten Wadensjö

Tommy Häll

Milmus Z verksamhetsplan 2018

Verksamhet Budget
Som delägare bidra till utveck-
ling av Jämtland Teknikland AB

Genom
Teknikland

Medverka i Teknikland arbets-
grupper avseende:
• Marknadsföring och evene-

mang Utställningar
• Fastighet, Lokaler och 

utemiljö

Genom
Teknikland

Översyn och utveckling av 
befintliga utställningsteman i 
Garni- sonen

Milmus med stöd av
T eknikland

Delta i Föremålsprojektet 
(registrering, uppläggning, 
dokumentation och utgallring av 
museimateriel och rekvisita)

Genom Teknikland

Stödja arbetet för att högtid-
lighålla 300-års minnet av Arm-
felts fälttåg 1718—19.

Diverse organisa-
tioner

Fortsätta Fotoprojektet (reg-
istrering och identifiering av 
grundarföreningarnas bildarkiv)

Milmus Z

Pröva en omstart av Bibli-
oteksprojektet (registrering, 
strukturering och utgallring av 
grundarföreningarnas bok-
bestånd mm)

Milmus Z

Påbörja Dokumentationspro-
jektet (dokumentera händel-
ser, företeelser, kunskaper och 
färdigheter etc bland fd FM-
anställda)

Milmus Z

Fortsätta utveckling av publikt 
forskarutrymme bestående av 
Wigurska och Bernadottska 
databaserna

Milmus Z

Rekrytera till och stimulera 
ideella arbetsinsatser

Milmus Z

Delta i SFHM/SMHA aktiviteter. Genom Teknikland

Kostnadsersättningar och utbild-
ning

Milmus Z

Övrigt (adm och inköp, 
marknadsföring, möten, 
försäkringar)

Milmus Z

Vid årsmötet höll chefen för 
Fältjägargruppen, G 22, Mi-
cael Ågren Berner ett föredrag 
om Fältjägargruppen och det 

”nya” strategiska läget.
Foto: Mikael Andersson, 21/2
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SMKR representatskapsmöte den 10-11 april 2018.
Avreste tillsammans med Inger från Brunflo med bil tidigt den 9/4. En vacker dag med en härlig biltur I lugnt tempo 
till Stockholm. Övernattning hos en bekant söder om staden.

Den 10/4 kort tur in till city för shopping, därefter bil ut till Tallink Silja terminalen, Värtahamnen för samling kl 
17:30. Vi fick våra biljetter och kunde gå ombord kl 19:00. Letade rätt på min hytt och bytte om för att gå till den 
gemensamma buffén och social samvaro. Båten avgick kl 19:30. Mådde inte så bra, därför blev det en tidig kväll. 
Hade tidigare talat med Jolo hur min situation var med bl.a. toabesök 4-5 ggr på natten där av hade jag fått en enkel 
hytt. Tack Lolo!

Onsdagen den 11april. Frukost i buffé matsalen kl 08:00. Samling i en konferenssal kl 09:00 där förbunds ord-
förande Anders Emanuelsson öppnade mötet. Kl 12:00 var det dags för lunch och vi samlades igen kl 14:00.

Det gavs lite tid för egna aktiviteter innan båten angjorde Värtahamnen kl 18:15. Nu bar det iväg till övernattning 
söder Stockholm där en god middag väntade.

Återresan hem skedde sedan dagen efter den 12 april.

Bo Olsson

SMKR styrelse vald vid representantskapsmötet 2018:
Ordförande Anders Emanuelsson (Armé) vald till  2020
Vise ordförande Lars-Erik Uhlegård (Marin) -”- 2020
Kanslichef Gunnar Persson (FV) -”- 2022
Sekreterare Jan-Olof Johansson (Armé) -”- 2020
Kassör (adjungerad) Lennart Bresell (Marin)  
Ledamot Hans Jochen Seifert (Marin) -”- 2022
Ledamot Sven Scheiderbauer (FV) -”- 2022
Ledamot Gunnar Ohlsén (Armé) -”- 2022
Ledamot Lennart Holtrin (FV) -”- 2020
Ledamot Sven Mattsson (Armé) -”- 2022
Ledamot Göran Andersson (Armé) -”- 2022
Ledamot Fredrik Wiebe (Armé) -”- 2022

SMKR:s förbundsstyrelsen
Längst till höger syns förbundsstyrelseordförande Anders Emanuelsson och bredvid denne Sven Mattsson, med särskilt 

kontaktansvar mot ”Region Nedre Norrland” som förbundet grupperat föreningarna i. Foto: SMKR
Nedan: Regionmöte på Teknikland

Region 5 Nedre Norrland
(värdförband inom parentes)

F 4 kamratförening (I 19)
Flottans män Härnösand (I 19)
Flottans män Sundsvall (I 19)
Fältjägarföreningen (I 19)
KA 5 kamratförening (I 19)
Kamratföreningen Norrlandsartillerister (A 9)
Kungl Västernorrlands reg kamratförening (I 19)
Militärmuseiföreningen i Jämtlands län (I 19)
T 3 kamratförening (TrängR)
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Ärtmiddag i Lugnvik 12 februari 2018

Vi var drygt 25 glada artillerister, som hörsammat Sörens inbjudan till traditionsenlig ärtmiddag med punsch.
Tyvärr hade både Sören och Liz insjuknat i en allvarlig förkylning, så arrangörsskapet togs med kort förvarning 

över av Dampe och Berit, som skötte det hela med den äran. I bakgrunden fanns också Kerstin Anderstig, som var 
lokalansvarig.

Glädjande nog hade en gammal kamrat från lite längre tillbaka i tiden 
hittat hit. Lasse Ivarsson, en välkänd ”trupparprofil”, som flyttat till 08-om-
rådet för knappt 30 år sedan.

Inte dåligt att resa till Östersund med huvudmålet att intaga en ärtmiddag.
Lasse inspirerade till många gamla A 4-minnen, som fyllde kvällen med 

berättelser om profiler från regementet.
Dessutom åts ärtsoppa och dracks varm punsch åtföljda av ”Grannas” 

och ”Lappluvan”.
En mycket trevlig kväll, där det fastställdes att detta var nu tradition.

Talldungen vårstädades!
Talldungen behöver årligen städas, det görs två gånger vår och höst! Med gemensamma 
krafter håller vi fint.
 
Vårstäddagen utfördes den 21 maj 2018 i strålande väder och 14 grader varmt. Hela 20 arbetsvilliga kamrater hade 
mött upp denna dag – strålande!

Förmodligen var det vår mässofficer, kvartermästare m.m., Sören Blombergs förslag att bjuda på ärtsoppa med 
punsch, som gav extra dragkraft.

Under en och en halv timme var det hårt och effektivt arbete, som renderade i ett 30-tal fyllda sopsäckar, som 
kördes till återvinningen med bil och släpvagn.

Efter detta samlades alla i Fäbodstugan till en mycket trevlig samvaro, där Sören serverade en utmärkt ärtsoppa och 
perfekt tempererad punsch.

Naturligt sjöng vi GRANNAS, så att timmerväggarna bågnade. Den goda stämningen lovar att vi blir minst lika 
många nästa år.

Lasse Öberg

Kommendanthuset, 
19/6-2018.

Foto: Mikael
Andersson
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Trondheimsresan - Armfeldts fälttåg 300 år
Norrlandsartilleristerna intar Trondheim i jakten på att uppmärksamma att det var 300år 
sedan Armefeldts Karolinertåg genomfördes. 

Årligen fastställs en verksamhetsplan över olika aktiviteter som föreningen ska försöka att bedriva till medlemmarnas 
gagn.

En återkommande och engagerande aktivitet, är den så kallade kamratresan eller utlandsresa som föreningen emel-
lanåt arrangerar som utflyktsmål. Dessa resor brukar ofta locka många intresserade att vilja följa med Så var det även 
denna gång då vi erbjöd medlemmarna att följa med till Trondheim, för att delta i de aktiviteter som man där satt ihop 
för att minnas belägringen och fälttåget som Karolinerna gjorde som resulterade i den dödsmarsch de sedan upplevade 
nyårsnatten mellan år 1718–1719.

Norska militära intresseföreningar i samverkan med svenska militära intresseföreningar hade planerat att under 
en vecka i augusti, hålla flera uppmärksammade inslag/teatrar/föreläsningar/och uppvisningar i Trondheim i syfte att 
uppmärksamma att det var 300 år sedan detta krig mellan Norge och de Svenska Karolinerna ägde rum. 

Budskapet var att belysa hur detta påverkade de norska invånarna i Röros och Trondheim samt på andra norska 
platser, och hur de svenska karolinerna sedan på flykten över fjället mötte döden då snöstorm och kyla skördade livet 
ur mer än 3000 soldater, då de frös ihjäl på flykten över fjället tillbaka mot Handöl.

Efter att anmälningstiden gått ut visade det sig att det var 49stycken som valt att vilja följa med på denna resa.
Resan från Östersund till Trondheim genomfördes med inhyrd buss. Bussen påbörjade resan från travet, tidigt 

lördagen den 18 augusti. Sedan anslöt resenärerna på olika uppsamlingsplatser, så som busstorget i centrum, sedan 
i Lugnvik, samt vid rondellen vid den så kallade Krokomsporten. De sista vi hämtade upp var ett par bröder Urban 
Näsholm och Göran Jämting, som klev på i Undersåker. Stämningen bland resenärerna var glatt och det blev många 
skratt och det berättades en hel del gamla minnen. 

Sedan gjordes ett stopp vid Storlien där vi fick oss en smörgås och en kopp kaffe innan vi fortsatte mot hotell Lerk-
endal i Trondheim. Vid ankomst visade det sig att hotellrummen inte var klara. Därför beslöt vi att låta bussen köra 
oss närmare centrum så vi kunde fördriva tiden där under några timmar.

Gänget delade snabbt upp sig i olika grupperingar och sedan intogs stadens centrum på olika vis. En del besökte 
någon pub, medan andra sprang in i diverse kläd-
butiker. Allt efter tycke och smak. Även ett besök 
hos turistförmedlingen gjordes. Där vi frågade om 
de hade något utförligt program över alla aktiviteter 
som skulle hållas under söndagen kring detta med 
Karolinernas belägring av Trondheim. Det svar vi 
fick var att detta inte var i år utan under 2019. Men 
efter att ha förklarat att vi läst om detta i Sverige blev 
de lite osäkra och började söka på internet och då 
var det ju solklart att aktiviteterna startade imorgon 
den 19 augusti. Sedan erhölls det program och an-
dra informations artiklar.

Deltagarna samlade utanför Kristianstens fästning i Trondheim.

Fylkesman och Landshövding med utfrågare
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Efter att vi sedan inmundigat en lunch begav vi oss 

åter till mötesplatsen för bussen. Efter upphämtningen 
var det dags för incheckning på hotellet. Alla erhöll rum 
och sedan hade man lite tid fram tills det blev gemensam 
middag i hotellet (tre rätters middag med gott vin till). Vi 
samlades utanför matsalen där det bjöds på ett glas bub-
bel där alla hälsades välkomna av Sten och mig!

Lite kort information om morgondagens aktivitet 
avhandlades och lite hålltider meddelades. Sedan var 
det dags att intaga måltiden. Efter middagen var det trev-
liga samlingar av kamratföreningsmedlemmar som intog 
baren på hotellet. Även nu berättades det gamla minnen 
och många skratt blev det!

Revelj vid 8 tiden, sedan dags att intaga en kraftfull 
hotellfrukost innan vi åter samlades i bussen efter utch-
eckning. Nu reste vi till andra sidan Trondheim till Kris-
tianstens festning. 

På markplanen nedanför Kristianstens festning hade 
flera norska och svenska militära förband grupperats 
och där besökarna hade möjlighet att kika runt på deras 
utrustningar och samtala med de soldater som där före-
visade sin materiel. Även en hel del frivilliga militärfören-
ingar fanns med som uppvisade uniformer och vapen 
från karoliner tiden. Dessutom skedde en överflygning 
av Norges jaktflyg F-16.

På scenen på planen hölls sedan tal från Tröndelags 
fylkesman där också Jämtlands läns landshövding Jöran 
Hägglund deltog. Inledningsvis talade man den kris och 
elände som man nu idag uppmärksammade genom den-
na manifest dom för dagen skulle uppvisa. Samt hur bra 
man idag har byggt upp samarbetet mellan Östersund 
och staden Trondheim. Att man idag har flera samarbetes 
områden ur flera aspekter så som stöd inför naturkriser 
och sjukvård. Samt att bistå med läkar hjälp i närom-
rådena mellan länderna där avstånden är långa.

Sedan följde ett skådespel och teater ”Elden från 
Röros” som beskrev hur belägringen upplevdes bland 
folket. Teatern framfördes av skådespelare från Tydal. 
Teatern framförde även hur Armfeldts soldater agerade 
från det att de fick anfallsorder tills de belägrat staden 
och tills de sedan flydde mot fjällen nyårsnatten mot 
dödens kyla och storm. Teatern var fantastisk att uppleva 
och verkligen värd resmålet vill jag lova. Det enda som 
var lite trist var vädret! Det regnade mest hela tiden. Men 
allt det som utspelades sig på denna dag överglänste 
verkligen det dåliga vädret!

Örlogsflaggan i topp på fästningen. Till höger ses också de 
två salutpjäserna som nyttjas vid salut från fästningen.

Karoliner från Tydalsspelet

Norska militärkulturhistoriska föreningar var på plats.

Ovan:
Christiansteens artilleri compagnie, CAC 

Till höger:
Det Nordenfjeldske dragounders corps, DNDC från Le-
vanger och med ryggen mot kamerant Trondhjems gevorbne 

musketeer corps, TGMC.
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När det mesta verkade klinga av på uppvisnings än-
gen och vid scenen, började folk ta sig mot katedralen 
Nidarosdomen, där aktiviteterna skulle fortsätta med 
framträdanden och musik samt en freds gudstjänst. 

Men här valde vi resenärer att åter låta bussen plocka 
upp oss. Allt för att vi sakta och säkert skulle kunna bege 
oss mot Jämtland och Östersund på vår bussresa.

Jag hoppas att alla som deltog uppskattade resan. Själv 
tyckte jag det blev en minnesrik resa med många glada 
skratt och samtal. Vi får se vart nästa resa tar oss!

Vid pennan! Leif Haglund

Såväl buss som mat var viktiga beståndsdelar i
Trondheimsresan

A4 B och A 5 gravsten på Lundagårds kyrkogård i Boden.
Foto: Olle Tapper, 3/11-2018

När kommunen tog över A4 övningsfält inkl Remonthagen 
tog man bort några kullar i nedre delen, som nyttjades bl a 

vid Mc-träning om jag minns rätt.
Nu håller man på med Östersundshems hjälp att återskapa 

en större kulle, som säkert kan bli en fin pulkabacke för 
alla nyinflyttade barn

i området.
Foto: Sten Bredberg, okt. 2018

Ordförande Sten Bredberg har varit och inspekterat våra 
minnesstenar. Här en 10,5 cm haubits m/40 vid Borg-
sjö skans ur 43. Infanterihaubitsbataljon ”Kopparbergs 

divisionen”.
Foto: Sten Bredberg, 15/9-2018
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KFNA årsmöte 2018

Årsmötet inleddes traditionellt i Fäbodstugan kl 1530. Då vädret i år inte var särskilt njutbart trängdes alla inomhus. 
Sören och Liz hade som vanligt ordnat gott fika åt alla och stämningen var hög. 

Kl 16:10 kallade ordföranden till avmarsch för samling vid regementets grav, och kl 16:30 inleddes den tradi-
tionella ceremonin vid graven.

Ordföranden läste upp namnen på under året avlidna medlemmar och flera välkända namn fanns med och skapade 
allvar i församlingen. Omedelbart därefter lade ordföranden ned en vacker krans vid vår gravsten och tillägnade denna 
krans särskilt de medlemmar vars namn han nyss läst upp. Därefter deltog alla i en tyst minut.

Så blev det dags för ett kort korum lett av vår regementspastor Håkan Nilsson. Denne anknöt påpassligt till 
100-årsminnet av spanska sjukan, som tagit så många unga liv just på A 4, och på vars gravsten de allra första namnen 
består av soldater, som avlidit 1918. Därefter de traditionella psalmerna och en gemensam bön, Fader vår.

Nästa programpunkt var själva årsmötet, som genomfördes i en lärosal i den nya centralbyggnaden på A4.

 Årsmötesdeltagarna samlade i lärosal 1351 och vi ser bl a vår nestor Kerstin Palmcrantz
omgiven av Lars Lagrell och Inger Salomonsson på främre raden.

Enligt en ny rutin föreslog valberedningen en utomstående person att leda själva årsmötet. Tidigare Fostabschefen, 
tillika ordförande i Milmus Z, Göran Jonsson var vidtalad och ledde årsmötet på ett rutinerat och utmärkt sätt. Allt 
gick snabbt igenom och en ny styrelse valdes, som väldigt mycket liknade den gamla styrelsen, som därvid fick fortsatt 
förtroende och ansvarsfrihet.

Göran Jonsson ledde årsmötet med stor auktoritet

Glam och hjärtlig gemenskap präglade årsmötesmiddagen
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Sista programpunkten och kanske för många det man 
mest såg fram emot var årsmötesmiddagen, som denna 
gång avnjöts i direkt anslutning på restaurang Cultum.

God mat och snaps som innebar att våra strupar fylldes 
av sången ”Grannas”.

Trevlig kamratgemenskap och med tal från lars Lagrell, 
som informerade om Stockholmsbatteriet, samt tacktal 
för maten av Göran Jonsson, som tillsammans med hus-
trun Mildred var inbjuden att även delta i den avslutande 
årsmötesmiddagen.

En viktig plats var bardisken, där vår nyblivne politiker 
Stig Andersson förser sig med nödvändig tillbehör.

Från Norrlandsartilleristen 2013-14, där en artikel finns 
om Spanska sjukan och A 4, s. 6 av Johan Persson.

Karolinerna i krig
och vardag

Valla centrum är en lite missvisande benämning ur ett 
historiskt perspektiv. Av gamla kartor framgår att om-

rådet snarare hör till det som förr utgjorde byarna Änge 
och Mjälle. Byn Valla låg längre västerut. Hur som helst, 
tar man idag bilen längs Rödövägen mot Östersund pas-
serar man på höger sida Arnljots väg och färdas ett par 
hundra meter innan avfartsvägen mot Valla centrum. Här 
på höger sida om vägen låg det historiska Valla. Liksom 
länet i övrigt blev området en del av indelningsverket på 
1680-talet. Skatt skulle betalas genom att utrusta och 
försörja militär personal som hade boställen och torp på 
plats.

I Valla blev det boställe för fänriken vid Livkompaniet, 
Jämtlands regemente. Det var ganska blygsamma trähus 
som uppfördes här och de skulle idag, om de fått stå kvar, 
te sig föga herrgårdslika. En av de första fänrikarna var 
Per Rosensköld som sedan bytte förband till Upplands 
regemente. Där blev han kompanichef och stupade som 
sådan under slaget vid Poltava 1709. Han finns om-
nämnd i Peter Englunds bok om slaget som ett exempel 
på en militär som gått den långa banan.

Under 1710-talet arrenderades bostället ut till Jonas 
Wernström. Han var född i Värmland 1672 och hade 
tjänat vid Jämtlands fältartilleri sedan 1700. Även han 
kommenderades österut, men återvände till länet och ar-
renderade bostället i Valla från 1712. Blev en av Arm-
feldts karoliner under fälttåget mot Trondheim 1718-19 
då han som löjtnant förde befäl över det lätta fältartilleriet. 
Detta skulle i november 1718 komma att understödja 
försöket att med en bro ta sig över Nidälven och in i cen-
trala Trondheim. En betraktare skrev sedan ”Men så snart 
Våra Stycken hunno framkomma, gjorde de långt större 
nederlag på deras sida.” Sedan de ”Swenska styckena 
hörts spela” drog sig de norska dragonerna tillbaka. Till 
skillnad från många andra överlevde Wernström återtåget 
över fjällen och fortsatte tjänstgöra vid artilleriet.

(Tidigare publicerad i LT “Kalejdoskopet”)

Torbjörn Aronsson

Det gamla Valla, där löjtnant Jonas Wernström, som förde 
befälet för det 3-pundiga 4-kanoners batteriet under Arm-

feldts fälttåg, arrenderade ett boställe från 1712.
Artilleriet var ju värvat, varför de inte hade bostället et.c. 

genom indelningsverket.
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Höstmiddag på Residenset 2018

När vi för andra året i rad misslyckades med att genomföra årsmötesmiddagen på 
Residenset, beslöt styrelsen att genomföra en lite festligare höstmiddag på tid 

som skulle passa Landshövdingen. Efter en dialog med denne fastställdes den 31 
oktober för denna höstmiddag.

Att genomföra middagen i Residensets vackra och anrika lokaler innebar att vi 
höjde nivån på det vi skulle äta och dricka till White Guide-nivå, genom att anlita 
restaurang Hävvi från Glen.

52 platser fanns att tillgå, då Landshövdingen med sambo var våra gäster. 
47 av föreningens medlemmar hade hörsammat inbjudan och betalat in en i sam-

manhanget rejält subventionerad kuvertavgift.
Inbjudan var satt till kl 1830, men redan strax efter kl 18 kom de första gästerna, 

bland andra ordföranden för att kolla av med köket att alla förberedelser var under 
kontroll.

Landshövdingen, som ju dels var föreningens gäst men också värd på stället fanns 
på plats och hälsade gästerna välkomna efter hand de anlände.

Gästerna samlades i salongerna där det bjöds på utmärkt Cremant-vin från Jura i 
Frankrike och ett påtagligt mingel utbröt.

Så småningom knackade landshövdingen i glaset och berättade lite om länets och 
Residensets historia. Lite uppseendeväckande var att när Östersund blev Residens-
stad bodde bara 200 personer i staden. Det första Residenset var en ganska enkel 
träbyggnad, men på 1860-talet byggdes nuvarande pampiga stenbyggnad, som ju 
är Östersunds äldsta stenhus. Det byggdes ut till nuvarande storlek med flyglar 
på 1930-talet, och festvåningen hålls verkligen i fint skick. Mycket vacker konst 
från Nationalmuseum klär väggarna, och sedan några år bidrar A4:s fyra pampiga 
kristallkronor att ytterligare ge stil åt denna festvåning.

Efter avslutat mingel förflyttade vi oss in i matsalen med 8 vackert dukade bord.
På varje plats låg ett menykort, (bild) som fick det  att vattnas i munnen. Inför Landshövdingen hälsar vår ordfö-

rande välkommen under
en av A 4:s kristallkronor.

Varmrätten
Tempererat reninnanlår på smörslungade 

betor och primörer serveras med blåbärssky 
och kvannepestosmör
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Stockholmsbatteriet håller traditionsenlig höstmönstring!
Onsdagen den 7 november besökte jag Stockholmsbatteriet och dess ”Höstmönstring” 
så som KfNas representant!

Samlingen och mötet skedde i Militärsällskapets nya lokaler på plan 1, Valhallavägen 104. Ordförande Öv Lars La-
grell hälsade alla hjärtligt välkomna vid ankomsten och meddelade att det innan middagen skulle avhållas årsmöte 

i styrelserummet.
Årsmötet fortlöpte rutinmässigt och effektiv och när alla punkter hade avklarats påtalade Lars Lagrell att mötet nu 

var avslutat och att mingel skulle företas tills det blev signal för att bege sig till middagsbordet!
Gåsmiddag stod på menyn.
Det startades med förrätt som var svartsoppa. Sedan följdes detta upp med varmrätten, som var ”Gås i krås”.  Avs-

lutningsvis kom efterrätten som bestod utav ”äppelkaka med vaniljsås”.
Trettiofem stycken deltagare var närvarande i denna trivsamma aktivitet där det under måltiden hölls en del tal.Klas 

Nordlind höll under middagen tal som avhandlade vår kamratresa till Trondheim. Som KfNas representant ankom det 
sedan på mig att tacka för måltiden och dessutom hålla ett tal som berörde något om KfNas verksamhet för det gågna 
året samt vad som är på agendan i verksamhetsplanen för 2019. Jag redogjorde också kortfattat för läget över Grytans 
skjutfält som idag står orört, där jag beskrev hur snabbt naturen tar tillbaka det som man tidigare har byggt upp så som 
vägnätet på fältet. Idag är det snart svårt att köra bil på vissa vägar på skjutfältet. Efter middagen och talen, fortsatte 
de allra flesta med mingel i baren. 

Jag vill framföra mitt Tack till Lars Lagrell med hustru som genomförde denna fantastiska tillställning! Ser fram emot 
att åter igen besöka Stockholmsbatteriet!

/Vid pennan! Leif Haglund

varje rätt kom Elaine från Hävvi in och beskrev hur hon lagat till den, och ordföranden, som ju är en erfaren Mun-
skänk, beskrev hur respektive vin valts ut.

De flesta var nog överens om att samtliga rätter var av högsta klass, men att ändå varmrätten (bild) stack ut extra. 
Maken till mört kött hade inte många upplevt. Stämningen var hög vid alla bord och upplevelsen att få njuta av riktigt 
god mat och vin i en sådan miljö gav minnen av goda stunder på mässen i svunnen tid.

Efter avslutad middag gavs en varm applåd till Elaine och vi anslöt åter ut i salongerna för att avsluta kvällen med 
kaffe.

Ordföranden passade på att än en gång tacka Landshövdingen för vår möjlighet att genomföra denna fest på Res-
idenset.

Lasse Öberg

Stockholmsbatteri samlades 
till höstmönstring 

i Militärsällskapets lokaler.
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Vykort från Norrlands artilleriregemente, A 4

Vykort var, i varje fall förr, välidgt populära för att sända iväg en kortare hälsning till nära och kära. Från det militära 
kunde som exemplen visar byggnader och verksamhet vara lämpliga motiv. De såldes bl.a. på manskapsmässen 

t.o.m. som “A 4 förlag manskapsmässen”. Tack vara vår facebookgrupp dyker det ibland upp sådana - vilket är bra 
och därmed kan NA också publicera dem. Vi får säkert se flera.

Pjäsexcercis med 7,5 cm kanon 
m/1902 på kaserngården i 

vintrig dag. Uppenbarligen ar-
rangerad. Soldaterna är iförda 

attila m/1872

Bildtexten på detta vykort är för-
vånande, för det är ju matsalen 

och förvaltningsbyggnaden

Sjukhuset innan ombyggnaden.

Det är svårt att bedöma exakt när 
korten är tagna, men uniformerna 
tyder på 1910-tal. Förkortnings-
benämmningen A. 4, sedan A 4, 
blir officiell år 1914.
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Kasernvakten
Grupporträtt av soldater vid Norrlands artilleriregemente A 4, 1910-1920. Källa: Armémuseum, Digitalt museum.

Längst till vänster Gustaf Leonard Nilsson, f. 19 augusti 1893.
(Från reg:s facebooksida 6/6-2018)

Soldaterna bär enkelknäppt kolett m/1872, kappa m/1885 och attila m/1872.

Några ur GS1 (Gruppchefsskola 1) på Älvdalens skjutfält 1976.
Vänstra lavettbenet: Alf Jonsson, Tommy Wikström Jan Åke Rönneland, Mikael Sandberg, Alf Eliasson, Dan Hansson.

Högra lavettbenet: Anders Nygren, Stefan Nolervik och Mikael Sandberg
Foto: Björn Nilsson (fr Facebookgruppen, 12/5-2018)
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Eldgivning med 10,5 cm haubits m/40 på Älvdalen skjutfält 1976.
Foto: Björn Nilsson (fr Facebookgruppen, 12/5-2018)

Från Fridian V Örnfjälls 
fotoalbum.

Han tjänstgjorde vid 5 
batteriet A4 från 1922 

och framåt.

Från facebookgruppen 
2/10-2018 upplagda av  
sonen Göran Örnfjäll.

Soldaterna iförda uniform 
m/10 på armen skol-
streck. Lägg märke till 
de höga kängorna och 

strumpföringen. 
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Kamratföreningen säljer:
Norrlands artilleri i beredskap 1939-1945 (NAIB) 150 kr
Norrland fältrittklubb 30 kr
Norrlands artilleri fjällterräng 30 kr
Regoffkåren, mäss och kårtraditioner 1983-1983 30 kr
Den gamla krigsmakten (DGK) 50 kr
Äldre nummer av Norrlandsartilleristen 20 kr
A 4 IF 1902-2002 200 kr
Plansch med reg:s fältförbandsmärken 30 kr
Uniformslitografi 1893-1997 50 kr
Reg:s CD-skiva från 1993 100 kr
Reg:s videofilm (DVD) från 1997 100 kr
Tennsoldat med officer i attila m/1873 och sabel 75 kr 
SLUT
Kamratföreningens (reg:s) slips 300 kr 
SLUT
Rockslagsmärke, kartuschvapnet 70 kr
Medlemsnål, kartuschvapnet 50 kr
Berlock, kartuschvapnet 100 kr
Slipshållare, kartuschvapnet 270 kr 
SLUT
Manschettknappar, kartuschvapnet 310 kr 
ev. något kvar
Vykort, olika motiv 5 kr

Vi förmedlar även beställning på boken om Skansen i 
Alanäs.

Hur beställa?

Sänd ett brev till kassör Arne Berglund (kassorkfna@
artilleri.se) eller med vanlig post:

Kassör Kf NA Arne Berglund
Lillfjällvägen 8

SE-831 71  ÖSTERSUND

eller till C Red så förmedlas beställningen
(långsammare):

C Red NA Mikael Andersson
Hårkmon 110

SE-836 92  LIT
mandlit@me.com

Norrlands 
artilleriregemente, A 4

1893-1997-2018
125 år

Verksamhetsplan
2018-07-01--2019-06-30

2018-08-18 Kamratresa Styrelsen

2018-08- Höststädning i Tall-
dungen kl 1300-1600

Stugfogdarna

2018-09-28 Årsmöte och 
styrelsemöte Kransnedläggn-
ing vid regementets grav och 
middag

Styrelsen

2018-10-10 Bendzpris VU

2018-10-31 Höstmiddag på 
Residenset

Styrelsen

2018-12-04 Sankta Barbara, 
salut och julbord

Styrelsen

2019-02- Ärtmiddag VU/Sören B

2019-03 Deltagare i Karo-
linermarsch med I 5 (bidrag 
300kr/deltagare)

Arne Berglund

2019-05 Vårstädning i Talldun-
gen kl 1300-1600

Prel erksamhetsplan 2019-07-01--2020-06-30

2019-08- Kamrat resa: (se 
förslag) St Petersburg, Kra-
kow eller Finland

VU/Styrelsen

2019-08 Höststädning Tall-
dungen

Stugfogdarna

2019-09-28 Årsmöte och sty-
relsemöte Kransnedläggning 
vid regementets grav Middag

Styrelsen

2019-10 Bendz pris Vinnaren 2018

2019-11 Surströmmingsfest/
höstmiddag enl. klubbmäs-
taren

Sören B

2019-12-04 Sankta Barbara, 
salut och julbord

Styrelsen

2020-02 Ärtmiddag VU/Sören B

2020-03 Deltagare i Karolin-
ermaarsch med I 5 (bidrag 
300 kr/deltagare)

Arne Berglund

2020-05 Vårstädning Talldun-
gen

Stugfogdarna, Sören B

Du får gärna
ge bidrag till
föreningens
tidningsfond!

Bankgiro:
5037-6326

OBS! Glöm INTE “Tidnfond”
och avsändare!


