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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 Kerstin Andertig, Fältjägargränd 27, 831 53  ÖSTERSUND Krutvaktargränd 26, Tel: 070-663 27 06
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

2018-2019
Johan Persson
Bengt Harald

Mikael Andersson
Ulf Örnemark

Jan-Erik Andersson

Ett varmt tack till bidragsgivarna!

Dags för leverans av NA 2018. Trond Modén och Joakim Nilsson på
Berndtssons tryckeri. 21/12-2018. Foto: Mikael Andersson

Redaktionen har åter glädjen att 
kunna sända ut ett nytt nummer 

av vår tidning, den 81:a årgången!
Redaktionen själv har i och med 

årsmötet genomgått den förändringen 
att Jonny Granberg har slutat och Pe-
ter Kardin har tillträtt. Tack Jonny för 
Din tid som redaktionsmedlem!

Året som har passerat har inne-
hålit skiftande aktiviteter i förenin-
gens regi, som framgår av förenin-
gens verksamhetsberättelse för det 
sistlidna året.

Vi har inte lämnat markeringsåret 
för Armfeldts fälttåg alldeles rik-
tigt. Det var ju efter nyår 1719 som 

katastrofen inträffade vilket uppmärk-
sammades i januari - det finns anled-
ning att återkomma till det. I detta 
nummer har vi en artikel signerad 
Erik J Bergström som handlar om 
vad som hände i Härjedalen ikring 
fälttåget.

Det är väldigt roligt att vi har fått 
en artikel om vykort med motiv från 
regementet i årets nummer. Det finns 
ju många genom åren, så den histo-
rien tar inte slut, men det ligger ett 
stort värde i att de kommer i tryck 
och därmed kan utgöra referens - 
Jan-Anders är vår expert på området!

Bofors export av 15,5 cm haubits 
77 till Indien får också en belysning 
- så glöm inte handkompassen! Glöm 
heller inte bort att “Majorer går före 
i kön”, en historia som säkert många 
har hört, men nu får ni den i tryck 

även i vår tidning - passande så här 
i juletider.

Bo Olsson tar oss med till det 
37. nordiska kamratföreningsmötet i 
Norge - det dröjer till 2021 innan vi 
får en fortsättning, då i Finland. Det 
nordiska utbytet är stimulerande!

Redaktionen vill också tacka de 
som bidragit till tidningen, riktigt 
roligt är det när uppmaning om ar-
tiklar bär frukt och stimulerar till att 
det skrivs. Mer av sådant! I det sam-
manhanget är det ocskå fint att se att 
det både skrivs och läggs upp bilder 
i regementets facebookgrupp. Det är 
värdefullt och det är förstås kul att 
kunna publicera material därifrån. 
Idag har gruppen 651 medlemmar, 
förra året 588, så det ökar.

Artikelregistret till Norrlandsartill-
eristen byggs på, det kommer att ta 
en stund och det är en förhoppning 
att det skall bli värdefullt. (https://
docs.google.com/spreadsheets/d/1SY
qPEwp39jLPutXRto5bJ1jC9dkBsNrMq
MtKOIFDiHw/edit?usp=sharing).

Vi ser framemot att nästa år än mer 
kunna beskriva artilleriets och Fältjä-
gargruppens verksamhet och utveck-
ling.

Mikael Andersson och
Peter Kardin
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Som hembygdsfilatelist, d.v.s. samlare av 
postal dokumentation såsom ortsstämplar, 
brev, helsaker och övrig posthistoria från 
Jämtland och Härjedalen, samlar jag också 
vykort, främst topografiska.

I egenskap av deltiolog – en person som seriöst samlar 
på vykort – är mitt samlande av vyer från länet, i hu-

vudsak strukturerat med utgångspunkt från ett antal te-
man. Bydalen - från fäbod till turistanläggning, Jämtlands 
järnvägshistoria - Tag plats dörrarna stängs, Storsjöflottan 
- Ångbåtarna på Storsjön, Östersund - Jämtarnas huvud-
stad och Östersund som militärstad. Vid sidan av mina 
temasamlingar har jag också en ort-/bysamling. Några av 
dessa teman använder jag också i tävlingssammanhang. 
Att tävla i klassen vykort innebär i korthet att man mon-
terar sitt s.k. exponat/sin berättelse illustrerad med vykort 
i speciella ramar (16 st A 4-sidor i varje ram), detta för 
att göra framställningen tillgänglig för publik och jury. 
Vykortsklassen förekommer vid såväl nordiska som na-
tionella frimärksutställningar. Emellertid kan det vara på 
sin plats med en kortfattad historisk översikt kring det 
svenska vykortets utveckling.  

Vykortet har en mycket lång tradition som förmedlare 
av korta skrivmeddelanden, vykortet var sin tids e-post 
och SMS. År 1872 infördes brevkort utan bild. När de 
svenska vykorten introducerades ungefär tio år senare 
blev de därför kallade ”Brefkort med vyer”. Det äldsta 
kända svenska vykortet skickades lokalt inom Kristine-
hamn den 9 december 1882, frankerat med ett tre-öres 
frimärke. Det äldsta kända vykortsmotivet i Sverige är 
tecknat och visar en förgätmigej-kvist med texten ”Jag 
gratulerar”. Kortet skickades från Leufsta Bruk (Lövs-
tabruk är en småort i Österlövsta socken i Tierps kom-
mun) den 27 februari 1884. 1891 började pappersgros-
sistföretaget Axel Eliasson att sälja ”Brefkort med olika 
vyer öfver Stockholm och dess omgifningar” samt vyer 
från Göteborg. Företaget var under 1900-talets första 
hälft, landets främsta producent av vykort med sina loka-
ler på Drottninggatan i Stockholm. 1901 expedierades 
20,5 miljoner vykort med svenska Postverket, och kul-
men i vykortsskickandet nåddes 1904 med 48,7 miljoner 
postade kort. Från 1905 tillät postverket att adress och 
hälsning fick rymmas på samma sida, s.k. vykort med de-
lad adress sida, något som gav motivet möjlighet att bli 
allenarådande på andra sidan. Redan tidigt började man 
också samla dessa illustrerade brevkort eller ”vybrevkort” 
som de benämndes inledningsvis och 1901 bildades 
Sveriges första sammanslutning för vykortssamlare, Kam-
raternas samlarförbund. 

I Jämtlands län har det genom åren funnits många fram-
stående fotografer som också förekommit i vykortssam-
manhang. Nils Thomasson, Oscar Olsson, Paulus Tann-
lund Anders Edvard Waagsböe och Axel Olsson för att 
nämna några. Utöver dessa etablerade fotografer har ett 
mycket stort antal personer framställt vykort, däribland de 

Gamla topografiska vykort – 
kulturhistoriskt värdefulla dokument 

Jan-Anders Jacobsson

s.k. ”bygdefotograferna” som hade fotografin som hobby 
eller bisyssla. På dessa ”privattagna fotografiska vykort”, 
oftast i mycket begränsade upplagor, återfinns vare sig 
angivelse av fotograf eller utgivare/förlag. Medan förlag-
skorten som producerades och som alltjämt ges ut i stora 
upplagor anges oftast såväl fotograf som förlag.

Nedan följer en presentation av ett litet urval vykort 
med vyer från A 4 ur min temasamling ”Östersund som 
militärstad”.

Bild 1 och 2
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En mycket tidig topografisk vy av A 4 kanslihus och 
kaserner, sannolikt från slutet av 1800-talet och post-
stämpeln är daterad 30/11 år 1900. Bilden är av vinjett-
karaktär och upptar endast en liten del av bak-/bildsidan, 
vilket var vanligt för de tidiga vykorten, återstoden av 
utrymmet var avsett för det skriftliga meddelandet. Fram-
sidan fick som det också framgår, endast användas för 
adressering med adressatens namn, ”Bostad ”(om den 
kan uppgifvas)” samt adressort. Kortets avsändare skulle 
kunna ha varit en rekryt med initialerna KL från artill-
eriregementet med hälsning till fröken Inez Roos som 
arbetar på Hedenströms kontor i Östersund. Vykortet 
har sålunda lags på brevlåda i Östersund som tömts av 
en brevbärare och sedan poststämplats, ÖSTERSUND 
Lbr (lådbrevstämpel) 30/11 1900. Därefter har kortet 
förmedlats sannolikt samma dag, till mottagaren Inez på 
Hedenströms kontor beläget någonstans i Östersund. Ut-
givare eller förlag är Missionsbokhandeln. Bokhandeln 
var belägen under tidigt 1900-tal på Storgatan 40. ”Mis-
sionsbokhandeln Storgatan 40 Östersund står bredvilligt 
till tjänst för alla marknadsbesökare med alla i handeln 
förekommande Postskrift- och Conceptpapper, Kuvert, 
Skriftställ och Skriftmaterialier, Fotografi- Wykorts- och 
Poesialbum, Fotografiramar, stort urval, Fotografikamer-
or med tillbehör, Genrekort, Vykort, Taflor, Galanterier 
m.m. m.m. Guitarrer väl justerade af egen och utländsk 
tillvärkning. Violiner, Viola, Stråkar samt tillbehör. FÄR-
SKA Strängar direkt inkomna fr. Italien. Kocks berömda 
Munspel. Orglar & Pianinon af bästa Svenska fabrikat. 
Genomgående lägsta pris-noteringar! OBS! En del ar-
tiklar realiseras under marknadsdagarna till EXTRA pris-
nedsättningar!”

Bild 3
Etablissemangets eller kasernområdets karaktärsbyg-
gnader, kanslihus och kaserner från nordväst i mitten av 
1890-talet. Kasernområde som ritats av arkitekterna O A 
Busch och Erik Josephson. Nedanför och mot staden ses 
den glesa bebyggelsen i ”Nysta’n” med huvudsakligen in-
hägnad ängsmark och få byggnader. 

Bild 4 (nederst på föregående spalt)
Vy över ”Nysta’n” också benämnd ”Villastaden” som 
förtätats med ett antal stora villor fram till i mitten av 
1910-talet. Kvarteret inom vilket vyn är hämtad är vid 
denna tid benämnt ”Skavjärnet”. En av de första nybyg-
garna inom kvarteret i början av 1900-talet var körsnären 
Anders Anton Staverfelt. Kvartersnamnet har hämtats 
från inom körsnärsyrket använt verktyg. Kvarteret ingår 
sedan 1922 i stadsdelen ”Staden”. Parallellt med A 4 
kanslihus och kaserner går Nygatan (fick namnet Rege-
mentsgatan 1928). Från Nygatan sträcker sig Södra Skol-
gränd (gränden i vyns vänstra del, idag Magistratsgränd) 
därnäst Norra Nygränd (idag Pastorsgatan). Gatan från 
artilleriregementet mot Nytorget (idag Gustav lll:s Torg) 
benämndes Nytorgsgatan (namnändrades 1928 till Artill-
erigatan). Gatan i kortets nedre del och parallellt med 
Nygatan är Gröngatan (idag Södra Gröngatan).

Till skillnad från de två tidigare vykorten så har detta 
vykort tudelad framsida, vilket infördes 1905. På dessa 
vykort likt dagens, så nyttjas halva framsidan för adresser-
ing och den andra halvan för meddelandet. Bilden eller 
vyn upptar hela baksidan av vykortet. 

Även om det kan uppfattas något ologiskt var/är 
adressidan framsida och bildsidan av vykortet baksida 
enligt tidigare kriterier. Genom att intresset för vykort 
ökat, började samlarna under 1990-talet kalla bildsidan 
för framsida och det är sedan dess allmänt vedertaget i 
vykortkretsar. Formellt och enligt postala kriterier har jag 
dock inte sett någon officiellt beslut, om att man skulle ha 
frångått de ursprungliga kriterierna.

Bild 5
Med ”Utsikt från Artilleriet” mot staden. Till vänster i hör-
net av Nytorgsgatan/Artillerigatan och Gröngatan/Södra 
Gröngatan ”Nya Prästgården” som uppfördes 1902 till 
bostad åt dåvarande stadspredikanten, pastorsexpedition 
mm. I kortets mitt skymtar Västra skolan även benämnd 
Gamla skolan och Gamla läroverket. 

Utgivare av vykortet är Wisénska Bokhandeln. Olof 
Reinhold Jonsson blev ensam innehavare av bokhan-
deln 1905 och under hans ägarskap fick firman namnet 
Wisénska Bokhandeln som hade sina lokaler på Storga-
tan 36. Under en period hade firman även eget tryckeri. 
Grundare av bokhandeln var Karl Gustaf Wisen som var 
innehavare av en bokhandel i Piteå fram till 1892. Sam-
ma år förvärvade Wisen Johan Axel Estbergs bokhandel i 
Östersund och 1901 övertogs G. Wiséns bokhandel av 
Olof Reinhold Jonsson och Harald Borgström. 

1924 övertogs Wisénska Bokhandeln av ett aktiebolag 
med Ragnar Ohlson (d. 1980) som verkställande direk-
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tör och med firmanamnet A/B Wisènska Bokhandeln. 
Under R. Ohlsons ledning utvecklades bokhandeln som 
återfanns på Storgatan 40. 1943 flyttades den till större 
lokaler i Grand Hotells fastighet vid Stortorget. Två år 
tidigare hade en filial öppnats i Järpen men den kom att 
avvecklas 1972. 1962 flyttar bokhandeln ånyo och nu 
till Storgatan 15. I november 1970 köptes en filial i var-
uhuset Kärnan och elva år senare flyttar Wisénska hela sin 
verksamhet till Kärnan.

Bild 6
Vy över Nytorgsgatan/Artillerigatan mot A 4 etablisse-
manget och Nya Prästgården till vänster. 

Kolorerat (färglagt) vykort avstämplat i postkupéex-
pedition (PKXP 53 B NED) 25/1 1908, med adress; 
”Mr Ernst Dahlin, M. E. Office P. R. R. Altona U.S.A. 
Ankomststämplat ALTOONA FEB 6 4 PM. Kortet har 
således förmedlats med tåg Östersund – Storlien och vid-
are med tåg på norska sidan till Trondheim. Därefter med 
fartyg till USA. Det tog således ca 14 dagar att förmedla 
en försändelse mellan Östersund och Altoona i delstaten 
Pennsylvania. 

Ernst Mauritz Dahlin, f. 4/8 1843 i Handog Lit, d. 
24/2 1929 (85 år) i Malmö. Dahlin var svensk matema-
tiker som är känd för sitt arbete med matematikhistoria. 
Hans arbete var banbrytande i svensk matematikhistoria. 
Han fick Uppsalas filosofiska fakultets andra pris 1875, 
blev riddare av orden av Vasa 1895 och fick en likadan 
hedersgrad i filosofi samma år.

Vykortet har utgivits av Wilhemina Sundelin. Hon var 
född i Östersund 1868 och var innehavare av en ”Hvit- 
och Kortvaruaffär” på Prästgatan 24 omkring år 1900. 
Senare övertogs rörelsen av Fredrika Ångström under fir-
manamnet ”Östersunds nya kortvaruaffär”.

Bild 7

Ett s.k. flerbildskort som kolorerats och med motiv från A 
4. Förlag Wisenska bokhandeln. Kortet är adresserat till 
Alf Jonsson c/o Vacuum Oil Company i Stockholm. Avs-
ändaren låter meddela att företaget skall leverera smörj-
medel under 1910 till ångmaskinerna i ”s/s Tor, Bergs-
viken och Östersund” vidare hoppas avsändaren ”äfven 
för Thomé”.

Bild 8
Fotografiskt vykort eller också benämnt fotovykort. 
Ocirkulerat men med text: ”Detta är laget på korum på 
söndag i Östersund”. Sannolikt 1910-tal.

Bild 9
Vy på post i enskild ställning utanför Kanslihuset. Som 
utsmyckning vid infarten till regementsområdet 4 st mör-
sare med modellåret 1832 från Karsborgs fästning samt 2 
st 6-pundiga kanoner från Gustaf IV Adolfs regeringstid 
“Napoleon-pjäserna”

Bild 10
Fotovykort med vy av matsalen för värnpliktiga. Matin-
rättningen uppfördes 1895 och utgjordes dessutom av, 
furirmatsal, kök, proviantförråd, personalutrymmen, ex-



5

 NORRLANDSARTILLERISTEN 2019
pedition samt bostad för köksföreståndaren. Observera 
A 4 emblem ovan fönsterraden i bortre delen av matsalen.

Bild 11 och 12
Vy över angränsande kvarter och gator till A 4 regement-
sområde, 1930-tal.

Bild 13 (nedan)
Vy över A 4 regementsområde, 1940-tal. Tennishallen 
i övre vänstra delen av kortet vid nuvarande Genvägen, 
uppfördes av en privat sammanslutning 1936 varefter den 
förvärvades av staden 1950. I kortets högra övre del skymtar 
Erikslund där byggnadsverksamheten inleddes under 

1920-talet.
Bild 14

Vy över anspänt batteri, 1930-tal. Avsändaren skriver 
hem till Tännäs och berättar att ”…vi skall ut på manöver 
den börjar den13/3 och slutar 18/3 alltså 6 dagar men då är 
det skarpskjutning alla dagarna. Det var bestämt att det skulle 
ingen manöver bli men när alla blivit friska igår så bestämdes 
det 6 dagar.” Den större byggnaden som också syns på 
föregående vykort, i bortre delen av regementsområdet, 
är sannolikt batteriets förråd. Bortom byggnaden, Re-
monthagen, med utbredning upp mot Talldungen och A 4 
övningsfält, Körfältet, i kortets högre del.
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Förord
När jag läst Anders Bomans härliga artikel i nummer 
2/2015 av Småladsartilleristen om svenskarnas äventyr 
i Indien med Haubits 77, skickade jag upp tidningen till 
min gode vän Sune Ivarsson i Kristinehamn.

Sune och jag jobbade på ArtSS samtidigt i många år 
från mitten på 60-talet. Först som ”sommarbarn” och se-
dermera som fast anställda på Artilleriskjutskolan, ArtSS. 
Sune på Försöksavdelningen och jag som lärare. Familjer-
na umgicks ganska flitigt under den tiden. Våra barn var 
ganska jämngamla och lekte mycket tillsammans. I mitten 
70-talet skildes våra vägar och umgänget begränsades till 
det obligatoriska julkortet varje år. För drygt 10 år sedan 
träffades vi dock på en middag hos Sune o Kerstin i sam-
band med A 9:s nedläggning i Kristinehamn.

Jag skickade som sagt upp tidningen till Sune och fick 
omedelbart respons på Anders artikel i form av nedan-
stående artikel från Sune.

Ulf Gustafson

Vid 1980-talets början var intresset för 
Sveriges nya självgående artilleripjäs FH 
77 mycket stort runtom i världen. Bofors 
hade lyckats få till stånd ett så kallat pro-
vavtal med indiska försvaret tillsammans 
med fem, sex andra pjästillverkare.

Haubits 77. Foto: Miliseum Skillingaryd.

Provavtalet innebar att pjäsen skull testas i Indien av 
indisk personal på platser med olika klimatförhållanden, 
Himalaya, ökenklimat med mera.

Jag vill först ge en bakgrund till mitt eget engagemang 
med artilleri och då speciellt FH 77.

På såväl A 9 som ArtSS tjänstgjorde jag som batter-
ichef åren1966-1970, vintertid på A 9 och sommartid på 
ArtSS i Älvdalen. Att kontrollera inriktning mot US hade 
jag säkert gjort närmare tusen gånger. Redan 1971 blev 
jag befordrad till försöksledare vid ArtSS (med förvaltares 
grad) inom artilleriet. Denna befattning hade jag i nästan 
tio år. Jag följde våra tre försökspjäser på varje regemente. 
Försöken började 1973 på A 9. Därefter följde A 4, A 8 
och slutligen A 6. Jag var biträdande försöksledare på alla 
förbanden.  Men så när det hettade till på artillerifronten 
i världen fick jag erbjudande om anställning vid Bofors. 
Det fanns inte mycket att tveka om. Med kraftigt höjd lön 
anställdes jag på Bofors och lämnade artilleriet efter 25 
år. Men mitt artilleristiska kunnande skulle sättas på sitt 
hårdaste prov.

I april 1980 var jag tillsammans med Stig Fagerström 
f.d. A 6 och Håkan Resare f.d. A 1 på den indiska ar-
tilleriskjutskolan i Deolali, cirka 30 mil nordnordost 
om Bombay. Där fick vi träffa skolchefen, en överste, 
hans adjutant och skjutfältschefen. Jag ställde bland an-
nat frågor om kartunderlag. Det passade inte skolchefen. 
Han viftade irriterat bort frågan med att i Indien fanns alla 
slags kartor. Jag minns inte hans namn, men efter vad som 
sports så ägde han alla möjligheter till alla slags tillrät-
tavisningar utom dödsstraff. Han var en sällsynt arrogant 
person.

Det visade sig att det fanns en enda karta. Den var från 
kolonialtiden, tryckt 1952, men den var dock i skala 1:50 
000 och det var skjutfältschefen som hade den. Jag bad 
att få låna den, vilket han efter lång tvekan gick med på, 
men bara i 40 minuter.

Kartan var i alla fall försedd med ett rutnät. Men inte 
i metersystemet. Den var i yards i horisontalplanet och i 
foot i vertikalplanet. Men det jag främst ville veta var den 
årliga ändringen av missvisning. Jag noterade så mycket 
jag hann på de fyrtio minuterna och lämnade tillbaka kar-
tan.

Vi återvände till Sverige. Jag började titta på det jag 
hade hunnit nedteckna från skjutfältschefens karta. Om-
vandling från yards och foot var nödvändig eftersom alla 
våra beräkningsfunktioner baserades på metersystemet. 
Med uppräkning av missvisningen från 1952 till 1980, 
totalt 28 år, fick jag lägga till cirka 5 grader, alltså 80-90 
streck, vilket var viktigt att veta när jag kontrollerade US 
(Utgångsriktning i sida) med min handkompass.

Jag tror vi åkte ner till Indien igen i början av juni 
1980. Stig Fagerström var chef och förutom honom var 
det Anders Boman från A 6, som var tekniker och sällsynt 
duktig på pjäsen (helt säkert den främste), Håkan Resare, 
Bengt Lenkel, några tekniker samt undertecknad.

En artillerihistoria med touch från 
Indien!
Sune Ivarsson



7

 NORRLANDSARTILLERISTEN 2019

Vi, det vill säga Anders Boman och jag hade två veckor 
på oss att utbilda en pjäsgrupp på åtta man i handhavan-
de vid gruppering, parallellställning, åtgärder vid eldsig-
nalering, laddningsförfarande, inriktning och åtgärder vid 
eldkommando. Dessutom åtgärder vid eldsignalering slut 
och uppbröstning. Anders utbildade i gruppering och up-
pbröstning, laddningssystemet och ammunitionshanter-
ing. Jag tog hand om parallellställning, riktning och åt-
gärder vid eldsignalering.

Jag ska berätta lite grann om indiska utbildningsme-
toder för att läsaren ska förstå att det inte alltid var så 
enkelt att bara lära ut handhavandet.

Den som övervakade utbildningen var en så kallad 
non commission officer (ingen riktig officer). I det här fal-
let en kapten som hette Prakasch. Uppe på riktarplatsen 
höll jag på att lära riktaren hur man ställer in vinklar. När 
han utförde ett handgrepp felaktigt ,sa jag:”No, that was 
wrong”. I samma ögonblick small det så att riktaren höll 
på att ramla av pjäsen. Det var Prakasch som smugit upp 
bakom mig. När han hörde att det var fel så klappade han 
till riktaren i huvet med full kraft. I fortsättningen aktade 
jag mig för att säja wrong.

Vi var på ett stort fält och en bit bort stod kanske 
tolv till femton pjäser på linje. Det var ryska 12,2 cm 
kanoner. Där övade man hela dagen. Det märkliga var att 
man övade bara en enda sak, nämligen servisens platser 
vid eldsignalering. Alla soldater stod uppställda på linje 
bakom pjäsen. På kommando “Gun,ready”, rusade alla 
fram till sina platser vid pjäsen och intog knästående ställ-
ning. Varje gång var det något som tydligen var fel för de 
gjorde om samma sak så länge jag tittade på. Påföljande 
dagar övades precis samma sak. Soldaten skulle utföra 
ett handgrepp. Att det kunde behövas två soldater som 
tillsammans utförde ett handgrepp stred mot de indiska 
instruktörernas utbildningsmetoder. Men de fick tänka 
om. Så efter två veckors utbildning skulle vår pjäsgrupp 
gruppera och skjuta själva.

Det tillkom en bplgrupp för att parallellställa pjäsen 
och räkna fram skjutelement. Chef för skjutningen var en 
kapten vid namn Khalon. Han var sikh. Turbanen satt per-
fekt och skägget var uppbundet. Han utstrålade auktoritet. 

Det samlades ganska många officerare 
för att se den nya pjäsen skjuta.  Alla 
var väl behängda med epåletter och 
snoddar. Officersstaven dinglade från 
bältet.

Bplgruppen hade placerat kompass-
vinkelmätaren, som skulle parallellstäl-
la pjäsen, på en kulle cirka 100 meter 
bort. Kapten Khalon övervakade och 
kontrollerade det framräknade vinkel-
värdet som noterades på en lapp. En 
ordonnans överlämnade lappen till 
soldaten vid kollimatorn. Vinkelvärdet 
ställdes in på kollimatorn som därefter 
riktades in mot kvmätaren. Därefter 
riktade kollimatorn in hårkorset mot 
okularet på pjässiktet. Därmed var 
parallellställningen av pjäsen klar och 
skjutningen kunde börja.

Allting gick som smort. Kapten 
Khalon beordrade eldsignalering. Av 

gammal vana kontrollerade jag eldrörets US med min 
handkompass. Den visade på ett etthundrastrecksfel. Jag 
sprang till kollimatorn. Riktade in hårkorset mot kvmä-
taren på kullen och jämförde med det noterade vinkelvär-
det. Det var rätt. Riktade in mot pjässiktet, vinkelvärdet 
överensstämde med det som stod noterat. Sprang fram 
till pjäsen och kontrollerade inriktningen mot kollimatorn 
och vinkelvärdet stämde. Alltså fanns felet vid kvmätaren 
på kullen.

Jag kontrollerade med kompassen igen och tänkte, har 
jag räknat åt fel håll med missvisningen. I huvet räknade 
jag åt andra hållet men då blev felet ännu större. Nä, tänk-
te ja ,jag har gjort rätt.

När jag meddelade kapten Khalon att han inte kunde 
påbörja skjutningen, därför att det förelåg ett parallell-
ställningsfel vid kvmätaren på kullen. Han tittade länge 
på mig, nästan lite föraktfullt. Så sa han “en indier gör 
aldrig fel”. Och därmed började han ge order om “Gun 
ready”. Men då ilsknade jag till och beordrade “Cease 
firing”! Nu uppstod total förvirring. Kapten Khalon hade 
gått till sina officerskollegor och diskuterade högljutt med 
blickarna mot mig.

Där jag stod i en gul overall med mössa på huvudet 
ingav jag nog inte det minsta förtroende om att behärska 
artilleriets ädla konst. Det var naturligtvis de själva med 
alla sina snoddar och stavar som behärskade den konsten 
fulländat.

Så kom kapten Khalon fram till mig och sa, ”jag ska 
personligen kontrollera kvmätaren och det tycker jag du 
också ska göra”. Nej”, svarade jag, ”det behövs inte, ni 
har gjort ett räknefel på etthundra streck”.

Han gick och åtföljdes av hela bplgruppen och många 
officerare. De höll på både länge och väl. Mätte om gång 
på gång, räknade om flera gånger. Till slut kommer alla 
tillbaka. Kapten Khalon ger några korta order till bplgrup-
pen. Därefter går han långsamt fram till mig. Nu stirrar 
alla andlöst och väntar på en upplösning. Han lägger sig 
på knä på marken och trycker handflatorna mot varandra. 
“Du hade rätt, du hade rätt! Men du har ju inte varit vid 
kvmätaren, hur kunde du veta att det var hundra streck 
fel!”

Anders Boman under skarpskjutning Foto:Privat.
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Man kan nog lugnt säga att jag njöt. Jag tog fram min 
kompass m/39 och gav honom. Han såg ut som ett levan-
de frågetecken. Vände och vred på kompassen, skakade 
på huvudet. Han ropade på sina kolleger som kom fram 
och alla tittade förundrat på min kompass. Vände och 
vred på den, en till och med satte den till örat och lyss-
nade. Det förekom ingen kontroll av US vid det indiska 
artilleriet.

Ja detta var en smälek som de här officerarna sent 
kommer att glömma. Sedan felet med parallellställningen 
åtgärdats kunde skjutningen äntligen påbörjas. Allt gick 
bra. Pjäsgruppen fick beröm som kapten Prakach fram-
förde med sin gälla kommandoröst.

Kapten Khalon kom fram till mig och bad om en tjänst. 
Borta var hans tidigare överlägsna nedlåtande sätt. Han 
önskade bli blodsbroder med mig. Jag accepterade efter 
en stunds betänketid En av hans officerskollegor tog fram 
den lilla runda kniv som alla sihker bär i turbanen. Vi 
beordrades sträcka fram höger arm. Vi räckte fram våra 
högerhänder och en liten skåra skars upp i pekfingret. 
Därpå tryckte officeren våra pekfingrar mot varandra 
under cirka fem sekunder och mumlade något på hindi-
språket.

Därmed var blodsbrödraskapet konfirmerat. Kapten 
Khalon kysste mig på båda kinderna och jag förstod att 
det skulle återgäldas. Det blev långa applåder och hur-
rarop. Stig Fagerström döpte mig genast till kapten Singh.

Några veckor senare var det dags för skjutning inför 
skolchefen. Redan tre dagar före var ett femtiotal soldater 
i färd med att sätta upp ett stort antal presenningar på 
bambupålar. Det ställdes upp bord i flera rader och en 
bit bort anordnades en toalett. I mitten av presenning-
staket ställdes ett podium och slutligen en stol på podiet 
som var förgylld med karmar och ryggstöd. Där skulle 
naturligtvis skolchefen sitta, så mycket begrep vi.

När så uppvisningsdagen kom samlades säkert hun-
dratalet officerare utanför presenningstaket. De intog en-
skild ställning och hälsade med honnör när skolchefen 
uppenbarade sej, åtföljd av sin stabschef och en kalfaktor. 
På nytt var det Kapten Khalon som var tjänstgörande bat-
terichef. Han var spänd och nervös när han anmälde klart 
för skjutning till skolchefen. För ett kort ögonblick kom 
han fram till mig och frågade tyst om jag kunde kontrol-
lera US. Jag nickade jakande och han försvann.

Snett bakom skolchefens stol stod stabschefen med 
ett protokoll i handen och kalfaktorn, en major. Sedan 
hände det saker. Skolchefen gav en order till kalfaktorn 
som snabbt rusade ner till pjäsen. Alla soldaterna fick 
ta av sej hörselskydden. Han fattade inte att hörlurarna 
också fungerade som en telefonförbindelse mellan pjäs 
och bplgrupp. Khalon fick skicka order med ordonnans 
till pjäschefen.

Men inte nog med det. När skjutningen skulle börja var 
kalfaktorn framme igen. Och nu fick servisen flytta alla 
granater från pjäsen vilket medförde att pjäskranen inte 
nådde fram till granaterna. Det blev ett oändligt baxande 
för servisen att få upp granaterna på laddbordet.

Vi stod som åskådare och kunde inte göra någonting. 
Nåväl, skjutning blev det till slut och det gick bra. Den 
stackars Khalon fick säkert en reprimand av skolchefen 
under den efterföljande tedrickningen som vi inte var in-
bjudna till.

Mycket ska man se och höra innan öronen trillar av. 
Pjäsgruppen skötte sig mycket bra Både Anders och jag 
delade ut beröm vilket jag tror de uppskattade mer än 
Prackaschs monotona kommandoberöm.

Flera år senare, jag tror 85 eller 86 var Khalon, som 
nu var major, elev på en av mina kurser. Det blev ett kärt 
återseende. Han berättade att man på officersmässen sök-
te de en förklaring till hur jag kunde veta att felet fanns vid 
kvmätaren. Han och hans kollegor tog mig för en hant-
langare, som bara skulle hålla reda på materielen. Major 
Khalon fick genom kollegor, som varit i Bofors, reda på 
att jag hade ett militärt förflutet inom artilleriet och att 
jag var chef för kurserna om artilleri på Bofors,  just det 
som de trodde de själva var experter på, nämligen det 
artilleristiska. ”Vi fick oss verkligen en läxa som vi aldrig 
kommer att glömma”, sa han. Jag gav honom en utförlig 
förklaring hur jag visste att felet fanns vid kvmätaren.

Efter den indiska utflykten väntade utbildning med 
nästa land, Nigeria

Både indiska och nigerianska artilleriofficerare, som 
hade genomgått den högre artillerikursen på två år, up-
pvisade stora brister om pjäsgrundvärden och hur at-
mosfäriska avvikelser från skjuttabellen påverkade pro-
jektilbanan. Man sköt utan korrektions-beräkningar. Men 
eftersom man sällan sköt på längre avstånd än åtta till 
tio kilometer blev felet inte så stort. Man hade väldigt 
dålig uppfattning om skjuttider och bantoppar. Man 
saknade också utrustning för vindvisering. Det var också 
stora brister i ledning, stridsteknik och samordning vid 
ett grupperat batteri. Ordergivning var ofta bristfällig och 
helt utan förutseende. Vid en skriftlig eldorder gavs inga 
förberedande order till pjäserna. Särskilt de nigerianska 
officerarna var passiva och gav inte order i tid. Men när 
det inte fungerade var man snabb med att anklaga un-
derlydande för deras egna misstag. Det var nästan skrat-
tretande att en nigeriansk officer på fullt allvar trodde att 
han behärskade att leda artilleriförband därför att hans 
uniform var rikligt behängd med allsköns grannlåt. Det 
var ett bevis för hans kunnighet och ledarskapsförmåga.

Armékompass m/1939, ett viktigt artilleristiskt instru-
ment. Foto: Miliseum, Skillingaryd.



9

 NORRLANDSARTILLERISTEN 2019

V
erksam

hetsberättelse 2018-2019

Verksamhetsåret har genomförts i enlighet 
med den av årsmötet beslutade och fastl-
agda planen.

Norrlandsartilleristerna intar Trondheim 18 – 19 augusti 
i jakten på att uppmärksamma att det var 300 år sedan 

Armfeldts Karolinertåg genomfördes.

En återkommande och engagerande aktivitet, är den så 
kallade kamratresan eller utlandsresa som föreningen 

emellanåt arrangerar som utflyktsmål. Dessa resor brukar 
ofta locka många intresserade att vilja medfölja. 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.

Efter att anmälningstiden gått ut visade det sig att det 
var 49 stycken som valt att vilja följa med på denna resa.

Ett längre reportage från resans organisatör, Leif Ha-
glund, finns på kfna.se och i NA 2018.

Årsmöte 2018-09-28
Årsmötet inleddes traditionellt i Fäbodstugan kl 1530. 
Då vädret i år inte var särskilt njutbart trängdes alla in-
omhus. 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 1630 inleddes den tradi-
tionella ceremonin vid graven.

Ordföranden läste upp namnen på under året avlid-
na 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 rege-
mentspastor 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 genom-
fördes i en lärosal i den nya centralbyggnaden på A 4. 

Enligt en ny rutin föreslog valberedningen en utom-
stående 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 ansvars-
frihet.

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 La-
grell, som informerade om Stockholmsbatteriet, samt 
tacktal för maten av Göran Jonsson, som tillsammans 
med hustrun Mildred var inbjuden att även delta i den 
avslutande årsmötesmiddagen. (se även NA 2018)

Bendz Pris 10 oktober 2018
Då är föreningens årliga upplaga av ”CA” prov genom-
förd. Denna gång genomfördes den på Multi Challenge 
där vår gamle regementskamrat Dennis Blom utgjorde 
tävlingsledare.

Utförligt reportage med bilder finns på kfna.se och i 
NA 2018.

Höstmiddag 31 oktober 2018
När vi för andra året i rad misslyckades med att genom-
föra 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 an-
rika lokaler innebar att vi höjde nivån på det vi skulle äta 
och dricka till White Guide-nivå, genom att anlita restau-
rang 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 samman-
hanget 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.

Utförligt reportage med bilder finns på kfna.se
  

Sankta Barbara 18-12-04
Genomfördes även i år på Östersundstravet med sedvan-
ligt god uppslutning och många snapsvisor. JFA stod för 
saluten, trots att Polisen tjatat sig till en skriftlig ansöka 
om tillstånd, som sedan uppenbarligen försvann i deras 
egen byråkrati, för något svar på vår ansökan fick vi ald-
rig. Det visade sig smälla lika bra utan tillstånd. Talet till 
Sankta Barbara finns på kfna.se

Ärtmiddag 21 februari 2019
Vi var drygt 25 glada artillerister, som hörsammat Sörens 
inbjudan till traditionsenlig ärtmiddag med punsch. Allt-
ing var som vanligt trevligt ordnat med Kerstin Anderstig 
som lokalansvarig.

Möjligen var det en och annan som noterade att ärt-
soppan inte förstärkts med extra fläsk, då Sören varit lite 
jäktad av annat. Sören lovade dock att det skulle bli mer 
fläsk till nästa år.

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

Vårstädning 20 maj 2019  i Talldungen 
Städdagen utfördes den 20 maj 2019 i strålande väder 
och 14 grader varmt. Ett stort antal arbetsvilliga kamrater 
hade mött upp denna dag – strålande!

Förmodligen var det vår mässofficer, kvm mm, Sören 
Blombergs förslag att bjuda på gulaschsoppa  och öl, 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 solskenet på parkbänkarna utanför Fäbod-
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Regementets standar, bild från digitaltmuseum.se

stugan till en mycket trevlig samvaro, där Sören serverade 
en utmärkt gulaschsoppa och svalkande öl därtill.

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

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 Jenny Granberg
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
Kerstin Anderstig-Arntsen
Dan-Erik Danielsson
Rolf Maserius
Göran Kullberg
Johan Danielsson VU
Hans Gunnarsson

Övriga ansvarområden:
Chefredaktör: Mikael Andersson
Bitr redaktör: Jonny Granberg

Stugfogde Talldungen: Sören Blomberg
 Tomas Lund
Stugfogde Ranglan: Johan Danielsson
 Lars Hammar
Revisorer: Bengt-Olov Carlsson
 Lennart Gillblad
Revisorsuppleant: Mikael Andersson
  

Valberedning: Stefan Nilsson (sammankallande)
 Berit Svedin
 Dennis Blom

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

Medlemsantal 2019-08-31.
Vid verksamhetsårets slut har föreningen

708  (-7) medlemmar, varav familjemedlemmar är 102 
(-1).

Föreningen MHS Ö vänner 41 (+0) medlemmar.
Stockholm Batteri 193 (- 1) medlemmar.
Av ovanstående är 5 hedersmedlemmar.

In memoriam

Under verksamhetsåret 2018-2019 avlidna 
medlemmar, som kommit till styrelsens kännedom:

Bo Olov Fors
Bosse Östlund
Tommy Häll
Gunnar Gran
Rune Strandberg
Claes Bergquist
Rolf G Svedberg
Bo S Henriksson
Klas-Göran Holmqvist
Bo Ragnarsson
Nils J Nilsson
Lars Lundqvist
Staffan Jarneman
Lennart Carlsson

Barbro Wendt
Birger Olofsson
Åke Andersson
Anna-Stina Brogren
Svea Alfredsson
Erland Tarras-Wahlberg
Jan-Erik Holmbom
Per-Olof Tronde
Inga Sjödin
Gunnar Sohlberg
Kerstin Werleryd
Roland Werleryd
Monika Hallung
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C A 9 besök 2019-10-03

Artilleriregementschefen Magnus Ståhl åtföljd av rege-
mentsförvaltaren Peter Hemphälä och traditionsof-

ficeren Ola Arvidsson informerade om artilleriets utveck-
ling idag och 15 år framåt. Mötet genomfördes i Frivillan 
hos Fältjägargruppen och 16 medlemmar ut KFNA del-
tog. Mötet avslutades med att Magnus Ståhl och Sten 
Bredberg skrev under ett samarbetsavtal mellan Artilleri-
regementet och KFNA att gälla tills vidare.

Efter mötet bjöd A 9 på en utmärkt lunch på Frösö 
Park hotell.

Eftermiddagen avslutades med ett studiebesök i Tall-
dungen och Teknikland, som leddes av Sten Bredberg.

Regementschefen Magnus Ståhl och ordförande Sten Bred-
berg skriver under avtal.
Foto:Peter Hemphälä

Regementsförvaltare  A 9

Regementschefen informerar om Artilleriregementet och 
kommande planer inför en intresserad skara Norrlandsar-

tillerister i Frivillan vid Fältjägargruppen.
Foto: Mikael Andersson

Höstmiddag på Residenset 
30 oktober 2019

Även i år samlades Norrlandsartilleristerna till en 
högtidlig och synnerligen smakfull höstmiddag på 

Residenset. Känns som att detta kan bli en tradition.
Bakgrunden är ju att våra vackra kristallkronor (4 st) 

från mässen numera är deponerade till festvåningen på 
Residenset.

I gengäld måste vi ju få komma en gång om året och se 
att de hänger kvar. Sammanlagt 50 kamrater hade anmält 
sitt deltagande och utöver oss var landshövdingeparet 
Jöran och Beata våra gäster, samtidigt som de naturligtvis 
också var värdpar.

Den utsökta middagen var komponerad av länets 
stjärnkock Elaine från Hävvi i Glen. Vinvalet därtill som 
väl matchade maträtterna hade vår ordförande, med sin 
bakgrund inom Munskänkarna, valt ut. De föll uppenbar-
ligen landshövdingen i smaken, så att han utbringade en 
skål för vinvalet.

Landshövdingen höll en kort betraktelse över försvarets 
framtid och konstaterade att mycket talade för att Öster-
sund kunde bli en garnisonsstad igen i framtiden. Ord-
föranden å sin sida tackade för att detta samarbete med 
kristallkronorna utmynnat i att föreningen i någon mån 
fått en ersättning för sin vackra mäss för fester av denna 
dignitet.

Samvaron och den goda maten uppskattades på alla 
hörn och ljudnivån blev tidvis hög i lokalen.

Efter den goda måltiden bjöds vi in i salongerna och 
avnjöt kaffe på maten allt serverat på bästa sätt med hjälp 
av Residensets personal.

Framåt kl 22 kände sig de flesta nöjda och avslutade 
kvällen.

Vi ses igen förhoppningsvis om ett år.
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Sankta Barbaratalet 2018
Sten Bredberg

Efter mer än 20 år med berättelsen om 
Sankta Barbara har säkert de flesta av er 
lärt sig detta, så här kommer en mycket 
kort resumé.

Enligt legenden föddes Barbara 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.

En myndighet som inte har den minsta förståelse för 
Sankta Barbara är Polisen, eller också är det ett ytterlig-
are exempel på hur ineffektiv deras omorganisation blev. 
På den tiden Stephen Jerand styrde över polisverksam-
heten i länet, räckte det med att ringa och informera ak-
tuell medarbetare på kontoret uppe på ATS att vi kommer 
att skjuta två salutskott vid travet (eller var vi nu höll hus) 
vid kl 19 den 4 december. Svaret var: Ok, då vet vi.

Nu kan man ju inte ringa till Polisen i Östersund 
längre, så jag gick in på Polisens hemsida Polis Nord i 
Umeå och meddelade samma sak. Efter någon dag fick 
jag ett mail från tillståndsenheten i Sundsvall, som ger 
tillstånd till allehanda arrangemang. Jag måste begära till-
stånd för detta enligt en särskild utformad blankett avsedd 
för skjutning eller sprängning. Också viktigt att i denna 
ansökan beskriva vilket och hur mycket krut som skulle 
användas liksom vilka säkerhetsåtgärder, som vi avser 
vidta. De skickar därefter denna ansökan på remiss till 
Räddningstjänsten och Östersunds kommun. Så klart att 
det inte blir så mycket tid över för brottsbekämpning, när 
man gör ett så här enkelt ärende så svårt. Mina försök att 
förklara att vår salut varken var någon riktig skjutning el-
ler farlig sprängning utan möjligtvis ett pyttelitet fyrverkeri 
med två smällar som var över på en halvminut, skedde för 
helt döva öron.

Begäran om tillstånd sändes iväg den 12 november 
och ännu har inte inkommit något svar, så vi får väl se 
om polisen nu rycker ut och stoppar detta farliga ar-
rangemang. Misstänker att vi i alla fall får betala vår avgift 
1 350 kr i efterhand.

Ja, det här var en liten parentes men också information 
till Sankta Barbara hur mycket vi anstränger oss för att 
vara henne till lags

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.

Förra året var det ju Meetoo och Sankte Per, som var 

på tapeten, men nu tycks ordningen vara återställd i him-
melriket, så Barbara har haft lite tid att följa de lokala 
händelserna i Östersund. Någon artilleriskjutning utöver 
denna dag kan hon ju inte förvänta sig, men i stället har 
hon följt sprängkraften i nyhetsförmedlingen kring Öster-
sundshem. Hon har noterat att om Daniel Kindberg gjort 
Östersund vida känt över Europa för sitt fotbollslag, så 
har han inte varit lika lyckosam att höja marknadsvärdet 
för det bolag, där han varit VD. Möjligen kan han luta 
sig mot devisen ”All reklam är bra – även den dåliga”. 
Hur som helst, vårt nya kommunalråd Bosse Svensson, 
som under lång tid ihärdigt kritiserat tidigare ledning av 
Östersundshem, skall nu själv försöka styra upp ett bolag 
i förfall. Kanske är det lättare att få igång Litsbacken än att 
få ett fungerande Östersundshem?

I övrigt har Barbara noterat att valet innebar att Öster-
sunds ”starke man”, Ann-Sofie Andersson nu måste inta 
en ny roll, när någon annan bestämmer. Hennes intim-
iteter med Daniel Kindberg fick ett abrupt slut, så hon 
övergick till att fjäska för Mathias Fredriksson i stället. 
Han erbjöds både en lukrativ anställning och som grädde 
på moset möjlighet att exklusivt exploatera parkmark i 
ÖSK-området. Till råga på allt hade hon medhåll från sin 
politiska motståndare Bosse Svensson i detta fjäskande. 
Kanske kan Mathias Fredriksson bli den nye VD:n för 
Östersundshem?

I vart fall har Sankta Barbara anförtrott mig att de sex-
uella trakasserierna från Sankte Pär förra året nu har up-
phört, och hon känner att hon väl försvarat sin oskuld och 
nu ser fram emot vår hyllning.

Så därför!
Skjut Sankta Barbara salut!

S:ta Barbara-salut 2018. JFA:s
3-pundiga partikanon m/1773

Foto: Liz Blomberg
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Militärmuseiföreningen i Jämtlands län, Milmus Z
under 2018

Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2018

I. INLEDNING 

Då har ytterligare en säsong passerat på Teknikland 
och därmed även på Militärmuseiföreningens 

flaggskepp – GARNISONEN och frågan blir om vi även 
detta år har lyckats med våra ambitioner att visa flydda 
militära tider i ett brett perspektiv??

Låt oss då först konstatera att den gångna sommaren 
varit den soligaste och varmaste i mannaminne och vack-
ert väder är ett museums värsta fiende – även om det är 
ett s.k. friluftsmuseum. Nämnas kan att Jamtli trots det 
nyinvigda Nationalmuseum Jamtli tappat c:a 7% jämfört 
med ett normalår. Döm därför om vår förvåning när vi 
konstaterar att Teknikland och Garnisonen denna som-
mar ökat sitt besöksantal med nästan 3% till cirka 7200 
(besökare vid Springmeet ej inräknade).

Det finns ju åtskilligt att se och inte minst uppleva på 
Teknikland, och alla enkäter och undersökningar som 
gjorts visar att Garnisonen och våra utställningar alltjämt 
ligger i topp när det gäller att locka besökare.

Detta tack vare ett engagerat och uppoffrande arbete 
från såväl styrelsen som alla volontärer. 

Styrelsen har genomfört 11 protokollförda möten och 
ett flertal planerings- och arbetsmöten.

II. MEDLEMMAR
Vid årets slut hade föreningen 58 medlemmar (64 2017). 
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 för år 2017
Föreningens årsmöte genomfördes torsdagen den 21 feb-
ruari 2018 kl.18:30 i Café Kronan på Teknikland.

IV. STYRELSEN
Ordförande Göran Jonsson Vald till 2019. 
Ledamöter:
Sten Bredberg (Kf NA) Vald till 2020.
 Vice ordförande och kassör
Bernth Ohlsson (KJFKf) Vald till 2020 
Tommy Häll Vald till 2019. 
Kaj Sandström (Kt At-off) Vald till 2019.
Sten Wadensjö Vald till 2020.
 Sekreterare
Jan-Anders Jacobsson (FjF) Vald till 2019.
 Webbmaster
Suppleanter:
Jan Nyström (Kt At-off) Vald till 2019
Bo Olsson (KfNA) Vald till 2020.
Tord Andersson(KJFKf) Vald till 2020
Micael Berner Ågren (FjF)  Vald till 2019

V. VERKSAMHETEN 
Ambitionen och målsättningen för 2018 var att inför sä-
songen, fortsätta utveckla och komplettera några av de ut-
ställningsteman som haft några års varaktighet, men också 
att finna nya och intressanta koncept att förmedla. Temat 
”Soldatliv” har liksom utställningarna om ”Agenter och 
kurirer” samt ”Internationell tjänst” kompletterats i olika 
avseenden. För säsongen har också två nya utställningar 
färdigställts och presenterats. Den ena utställningen han-
dlar om Landstormen ingående i territorialförsvaret under 
första och andra världskriget och i samma monter, Hem-
värnets historia. Den andra är den militära radioutställn-
ingen som flyttats från Garaget, utvecklats i nytt koncept 
och integrerats i temat Agenter och kurirer. Målsättnin-
gen att tidigt starta upp utställningsverksamheten inför 
2019 har också kunnat innehållas. Redan under novem-
ber fanns ett planeringsunderlag som även var förankrat 
bland grundarföreningarna beträffande inriktningen av ut-
ställningsverksamheten för kommande säsong. Genom att 
planeringsprocessen startade tidigt kunde också en dialog 
om de preliminära resursbehoven för 2019 inledas före 
årsskiftet. 

Arbetet med ett av de tre långsiktiga projekten har 
kunnat fullföljas genom stort engagemang från grundar-
föreningarnas medlemmar. Föremålsprojektet som fort-
satt finansieras genom ekonomiska medel från SFHM 
är alltjämt prioriterat och har under året bedrivas på en 
något större bredd än tidigare. Inom ramen för projektet 
har också viss utgallring av materiel skett bl.a. för att ge 
föreningen intäkter, men också för att skapa ökad för-
rådsyta för de förnödenheter som skall behållas. Vad 
gäller biblioteksprojektet har visst arbete utförts medan 
fotoprojektet har legat i träda under året, främst på grund 
av avsaknaden av intresserade personer från grundar-
föreningarna som kunnat arbeta med projektet.

Husvärdskapet i Garnisonen har även den gångna sä-
songen fungerat på ett utomordentligt bra sätt och detta 
tack vare ett stort engagemang från ett antal medlemmar i 
grundarföreningarna.

Delägarskapet i Jämtlands Teknikland AB har också 
i likhet med tidigare år inneburit att stöd lämnats i en 
rad andra avseenden såsom arbete såväl i Kronan som 
i Garaget, men även med olika arrangemang utomhus. 
Viktigt och grannlaga är också det arbete som sker för att 
föreningens intressen bevakas i bolagets styrelse. Under 
året har också stöd lämnats till Statens Försvarshistoriska 
Museer (SFHM) vad avser inventering och åtgärder gäl-
lande depositionsvapen.

Frivilligheten bland grundarföreningarnas medlemmar 
är som angetts alltjämt mycket stor. Vad beträffar utställn-
ingsarbetet under våren 2018 har 1350 timmar bokförts. 
Utöver denna tid skall arbete i projekten och säsongens 
husvärdsdagar läggas till. 

Vid en närmare analys av det arbete som våra volontär-
er medverkat i för att upprätthålla den höga status och 
kvalité på verksamheten som omvittnas av vår publik, är 
det i huvudsak ett antal eldsjälar som skall framhållas. 
Viktigt för framtiden är att ytterligare bredda föreningar-
nas engagemang, bl.a. genom att finna medel och metoder 
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för att rekrytera och stimulera ideella arbetsinsatser. Inför 
2019 införs ett nytt system vid Teknikland för att gottgöra 
ideellt arbete.  

VI. EKONOMI
Föreningens ekonomi är god. 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 
Länsförsäkringar bank, placerade på rörelse-, placerings 
och underhållskonto. Inget av dessa konton är f.n. ränte-
bärande.

VII. SLUTORD 
Året har med tydlighet visat att vi hela tiden måste ut-
veckla och förnya oss. Det går inte att vila på gamla la-
grar. Vi har under hösten gjort en grundlig översyn och 
genomgång av vad som kan avvecklas, förbättras och inte 
minst förnyas. 

Hemvärnet – dess historia men även pågående verk-
samhet - är något som vi fortsatt måste utveckla, då det i 
denna organisation sannolikt finns intresserade som kan 
säkerställa tillväxten av volontärer och frivillig arbetskraft.

Även evenemangen på hela området måste bli fler och 
bättre. Detta är förvisso en uppgift för Teknikland och 
dess styrelse, men vi ska som delägare bidra med vår 
kunskap och förmåga och kanske kan vi utveckla en hem-
värnsdag i samverkan med Fältjägargruppen. Här finns 
många vinster att göra och förutom ökat antal besökare är 
rekryteringsaspekten viktig att ta fasta på.

Det vi vill och gör ställer också krav på tid och person-
al. Tiden har vi och även en kärna av ambitiösa volontärer 
som gärna får bli fler. Styrelsen vill därför på traditionellt 
sätt tacka alla som ställer upp för vårt militärhistoriska 
arv genom idogt arbete samtidigt som vi hälsar ännu fler 
välkomna till en gemenskap med ständigt nya utmaningar.

Från volontärmiddagen 2018, nedan maten.
Foto: Milmus Z

Ekipaget med Lastterrängbil 934 och 15 cm haubits m/39B vid infarten till Teknikland, 30 juni 2018. 
Foto: Mikael Andersson
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Förord
För nära nog exakt 300 år sedan, i augusti 1718, mar-
scherade drygt 10 000 soldater under ledning av gen-
erallöjtnant Carl Gustaf Armfeldt (1666–1736) från 
jämtländska Duved för att inta Trondheim. Detta anfall var 
en del i det stora nordiska kriget 1700–1721. Samtidigt 
fanns en plan för ytterligare en front i söder. Kung Karl 
XII skulle med den svenska huvudarmén anfalla Kristiania 
(nuv. Oslo). Men när kungen befann sig vid Fredrikstens 
fästning vid Fredrikshald (nuv. Halden, i närheten av 
Oslo) för en inspektion av löpgravarna träffades han av 
en kula i huvudet den 30 november 1718 varpå han dog. 
Informationen norrut om kungens död dröjde emellertid, 
och först i slutet av december fick Armfeldt order om 
reträtt. I januari 1719 skedde så återtåget som i bitande 
midvinterkyla gick över fjällen mot Sverige. Soldaterna 
överraskades därtill av snöstorm, och ca 3 000 soldater 
dog i samband med reträtten på fjällen mellan Tydal och 
Handöl. Återtåget mot Handöl i Jämtland brukar därför 
kallas Karolinernas dödsmarsch.1

Susanne Haugen, redaktör Oknytt

Om fälttåget mot Trondheim och den efterföljande 
reträtten har skrivits åtskilliga hyllmeter. Något som 

däremot inte lyfts fram tidigare är de många rutter och 
nattläger som förbanden använde för uppmarschen och 
återtåget efter dödsmarschen.

De nämns överhuvudtaget inte i de böcker som be-
handlat Armfelttåget, utan de har förblivit anonyma. Här-
jedalens kronofogdearkiv, ett arkiv som så när gick för-
lorat i början av 1900-talet, innehåller riklig information 
om bl.a. det viktiga nattlägret i Överhogdal ungefär 25 
mil sydost om Handöl, som användes både under upp-
marschen och återtåget.2 I fokus för föreliggande artikel 
står uppgifter från detta tidigare föga uppmärksammade 
arkiv. Först i artikelförfattarens bok Härjedalens förlo-
rade söner. Sveriges knektrov 1646–1718 (2002) har 
något redogjorts för byns betydelse.3 4

Ett citat av den franske författaren och filosofen Paul 
Valéry (1871–1945) lyder så här: ”Det som alla trott, 

1) Ytterligare ca 1 000 soldater dog av köldskador eller avskedades från
militären p.g.a. frostskador och därav följande amputation (Anders
Hansson, Karolinernas dödsmarsch, Östersund 2013; Norrländsk 
uppslagsbok. Ett uppslagsverk på vetenskaplig grund om den 
norrländska regionen, Band 1, Umeå 1994, uppslagsord ”Armfeldt, Carl 
Gustaf”, s.39f.)
2) Arkivet räddades genom att en notis i en jämtländsk lokaltidning i
december 1913 upplyste om att det påträffats i ett härbre. Notisen 
resulterade i att arkivet kom att förvaras i Uppsala landsarkiv innan det
1941 blev tillgängligt i Östersunds landsarkiv, ÖLA
3) I boken har dock insmugit sig felaktig uppgift att även Upplands
regemente deltog i Armfeldtarméns uppmarsch, men de enda
svenska trupper som deltog var Hälsinge regemente och Hälsinge 
bataljon.
4) Förutom Hälsinge regemente och Hälsinge bataljon, så var det endast 
Jämtlands regemente med Jämtlands kavallerikompani och ett 3-pundigt 
fältbatteri ur Artilleriregementet som kom från den västra rikshalvan.

Armfeldts soldater och
Överhogdal – kring ett 300-årsminne

Erik J Bergström
ur OKNYTT 3-4 2018 s.1-22

alltid och överallt, har alla utsikter att vara felaktigt.” Det-
ta citat kan vidhäftas vissa delar av den gängse historien 
om det olyckliga fälttåg som ägde rum 1718, och som 
således i år uppmärksammas som ett 300-årsminne.

Uppmarsch
Karl XII hade alltså bestämt sig för att på två fronter an-
gripa Norge. Från Lund utfärdade han den 1 juli 1717 
nådig underrättelse i 11 sidor och 16 punkter rörande 
durchtåg5, förplägning, inkvartering m.m. Den nord-
lige befälhavaren generallöjtnant Carl Gustaf Armfeldt 
(1666–1736) besökte såväl 1717 som 1718 Västernor-
rlands län för att förbereda samling, underhåll, logi och i 
övrigt allt som kunde krävas. Sommaren 1718 samman-
drogs så enligt kunglig order en armé i Jämtland för att i 
första hand inta Trondheim och omgivande trakter.

Inrättande av postväg mellan Eda skans, belägen i 
Värmland vid norska gränsen, och Duved var också ett 
viktigt ärende. Sedan Karl XII aktiverat södra armén vid 
Fredrikshald (fr.o.m. 1928 Halden) utsträcktes postvä-
gen därifrån, och den bortåt 90 mil långa sträckan kunde 
med express av vissa adjutanter forceras på smått otroliga 
åtta dagar. Postvägen drogs bl.a. via Malung, Älvdalen, 
Lillhärdal, Sveg och Vemdalen genom Jämtland upp till 
Duved.

Val av övernattningsorter hade förstås blivit en viktig 
detalj i planerna. Överhogdal befanns därvid vara en 
oundgänglig plats, helt enkelt eftersom närmaste jämtländ-
ska byar låg tre mil bort. Under lång tid hade Överhogdal 
också varit ett självklart och ofta använt nattläger för trup-
per och andra som behövde använda genomfartsleden till 
och från jämtländska Böle i Rätans socken. På kartor som 
låter sig synas i litteratur rörande Armfeldttåget saknas 
dock leden helt från Kårböle i Hälsingland upp genom 
Hogdalssocknarna och vidare upp mot Jämtland.

Denna väg var dock inte överallt framkomlig med kär-
ror eller vagnar. Från Härjedalens tre tingslag och sju 
socknar intygades den 2 november 1717

att vägen emellan Öfverhogdahl Sochn och Böhle i Jempte-
land 3 mihl är så svår och elaker att man med stor möda och 
besvär kan komma fram med klöf, mycket mindre och alldeles 
ogiörligit att kunna slippa fram där med någon Kärra.

Inte mindre än 23 personer stod för intyget, de flesta 
var nämndemän och försedda med sigill. Den nya durch-
marschordningen hade förstås givit upphov till diskus-
sion och kommentarer. Det anmärktes också att kärror 
inte användes speciellt mycket i Härjedalen p.g.a. dåliga 
vägar och eftersom viktiga transporter sköttes på vinter-
före. Knot framfördes också över att havre till officerarnas 
hästar inte fanns i Härjedalen och att bönderna för att 
förnöja officerarna blev tvungna att i stället för blandkorn 

5) Benämning på truppernas genomtåg genom eget eller vänskapligt
land (http://fho.sls.fi/uppslagsord/3600/durchtag).
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skaffa bättre korn, och det för ökade kostnader.
Häradshövdingen Haqvin Stridsberg beskrev i feb-

ruari 1711 aktuell markegångstaxa för förnödenheter 
och noterade att ett lispund kött i Överhogdals nattläger 
var värt 1 daler 8 skilling silvermynt, och detta var ett 
högre belopp än vad kött värderades till i t.ex. Sveg där 
småfäkött stod högst i kurs för en daler per lispund. I 
övrigt uppgavs att ett lispund svalhö var lika mycket värt 
som en kanna svagöl.

Sommaren 1718 blev Överhogdal ett synnerligen väl 
utnyttjat nattläger för genomresande förband med desti-
nation Duved. Härjedalens liksom Hälsinglands norra 
kontrakts befallningsman fick se till att leverera furage och 
förnödenheter till byn. Det hela skulle överses av Här-
jedalens befallningsman Erik Elff samt av byns länsman 
och gästgivare Esbjörn Svensson som båda blev mycket 
hårt anlitade. Elff fick för sin del stränga order, t.o.m. ho-
telser från landshövding Hugo Hamilton i Gävle, liksom 
även oförsynta och ibland orealistiska krav från annal-
kande regementschefer.

Befallningsman Erik Elff
Erik Elff månade om sin provins och genomförde inte 
alltid till punkt och pricka givna order, något som lär ha 
ådragit honom högre vederbörandes förargelse. Här-
jedalen var normalt befriat från utskrivningar, men Karl 
XII hade förmåga att på än det ena än det andra sättet åsi-
dosätta detta. Kungen krävde överloppsmanskap, drän-
gar till ståndspersoner samt en knekt från varje socken. 
Således uttogs från Härjedalen sju sockenknektar; fler 
socknar fanns inte i landskapet. Knektarna infogades alla 
i Helsinge bataljon, och Torsten Boberg och Erik Mai-
jström uppger i boken Tretusen man kvar på fjället (1944) 
att det även fanns ett fåtal dalkarlar i bataljonen. Dessa 
var i själva verket just Härjedalens sju sockenknektar, eft-
ersom landskapets män i äldre tid regelmässigt och även 
på riksplanet benämndes dalkarlar. I Jämtland uppgav 
t.ex. flera regementschefer att durchmarscher till och från 
Hälsingland skulle företas genom Dalarna.

Så gjorde det ena regementet efter det andra entré i 
Överhogdal under sommaren 1718. De flesta var finska 
regementen som efter att ryssen 1714 intagit Finland 
hade tagit sig till egentliga Sverige där flera blev förlagda 
i Mälarlandskapen. De finska knektarna hade alltså haft 
några år på sig för att lära sig svenska, och en del torde 
också ha tillägnat sig denna färdighet. Flera regementen 
kom också från svensktalande delar av Finland.

De finska förbanden fördelades under uppmarsch så 
att en del nyttjade kustvägen till Sundsvall, varefter färden 
mot Jämtland gick vidare via Borgsjö skans i västra Me-
delpad. Flera regementen tog dock vägen genom inlandet 
som tangerade Kårböle samt Ytter- och Överhogdal.

Omväg och gudstjänst
Vägen upp till Böle i Rätan var fortfarande inte framkom-
lig för kärror, något som orsakade att flera förbands tross 
tvingades ta vägen genom Älvros, Sveg, Vemdalen och 
vidare över Klövsjöfjäll i södra Jämtland – en omstän-
dighet som undgått Armfeldttågets hävdatecknare. Hels-
inge bataljon, Björneborgs läns infanteriregemente samt 
Österbottens dito måste således använda sig av denna 
omväg för sin tross, möjligen även flera förband. Helsinge 
bataljon hade för sin del avtågat från Valbo den 21 juni 

och ankom till Överhogdal den 8 juli. Under uppmar-
schen nödgades således bataljonens 85 trosshästar lik-
som andra förbands tross ta omvägen genom Härjedalen. 
Skiljet företogs därvid i Kårböle. Där avdelades även den 
kommendering bestående av 107 man som skulle besätta 
också där och hade lyckan att få tillhöra kommenderin-
gen i Långå. Överhogdals Erik Jonsson Linström måste 
dock med dåligt slutresultat medfölja bataljonen upp till 
Duved och vidare på ytterligare strapatser. Kanske valde 
han frivilligt att hänga med förbi sin hembygd.

Karelska kavalleriets chef Peter Jungh skrev från Hog-
dal6 fredag den 18 juli. Adressat var befallningsman Erik 
Elff som tydligen vistades i det livligt trafikerade Över-
hogdal dessa julidagar. Jungh uppgav att regementet fått 
förnödenheter t.o.m. 20 juli av P. Sundberg (Färila) men 
skall enligt order bevista denna dags gudstjänst i Över-
hogdal:

Blifver om Söndagen stående uti Öfverhogdahl; hvarföre ålig-
ger H Befallningsman att icke allenast uthsee derstädes godt 
muhlbete för Crono hästarne, så att de till ingen dehl måtte 
lijda Brist, uthan och anskaffa till officerarnes behof emoth 
richtig betalning nödig slagt och andre Victualier hvilket alt 
H Baron,Gen:Leutenanten och Gouvernören försäkrat vara 
på alla ställen i beredskap. Beträffande skjussen för Rege-
mentet, som efter närlagda förslag består af 45 hästar, så bör 
H Befallningsman foga den skyndsamma anstalt, at benämde 
hästar med äfven så många Kiärror och nödige Säckar äro 
oungiängligen för hand, att ifrån mehrbemälte Öfverhogdahl 
till Böhle uti Jämtland framföra den Spannmåhl som ifrån 
Wessmanneland är uthtagen till de anbefalte 6 veckors Kåst 
för Regementet och derifrån först anordnades att fortbringas 
med 3 Tunnor på hvar Kiärra, men nu vill man allenast läggia 
2 T:r på Kiärran för den emellan Öfverhogdahl och Böhle lig-
giande elaka Malmen, som sig likvähl öfver en och en half fi-
erdedehls mihl intet sträcker, skolandes Skjuts Bönderne vara 
förtänckte att medelst bärande, eller på annat sätt som sig bäst 
giöra låta, frambringa sine lass öfver samma Malm, då H Be-
fallningsman jämvähl så föranstaltar, att and(r)a hästar och 
Kiärror äro i beredskap på andra sidan, till Spannmåhlens 
emottagande, hvilket alt honom bör så mycket mehra vara om 
hierttat, som att härunder endast beror Kongl.Majts höga In-
teresse medelst skiutsens giörligaste misnayerande till hvilkets 
sorgfällige bevakande H Bef.m.jemte alla högstben:te Kongl. 
Majt trogne undersåtar i kraft af sin fdz plicht högst för oblig-
erad är, och jag ej annat förmodar, än att han ju härvid alt till 
det bästa bestyrar, förblifvandes Jag i öfrigit Välbetrodde H 
Befallningsmans Tienstvilligste Tiänare Peter Jungh.

Regementet bestod av 662 man varför den dåtida lilla 
kyrkan i Överhogdal naturligtvis inte kunde rymma alla. 
Jämfört med nya stilen var det den sista juli och vädret 
tillät möjligen gudstjänst utomhus. Det är ovisst hur trans-
porten löstes. Flera regementschefer hade tydligen inte 
klart för sig att vägen mellan Överhogdal och Böle var 
oframkomlig för kärror. Böle by bestod vid denna tid en-
dast av två gårdar, båda enligt uppgift fyrkantsbyggda.

Björneborgs regementes Conrad von Bildstein skrev 
den 18 juli från Kårböle och uppmanade Elff att anskaffa 
bröd och kött såväl till regementet som till trossen genom 
Härjedalen uti Elfros till Vemdalen. På denna sträcka be-
hövdes 6 hästar med kärror eller, i brist på sådana, 12 

6) Ytterhogdal benämndes vid denna tid ofta bara Hogdal.
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hästar med klövjesadlar, samt från Vemdalen över fjällen 
24 hästar med tillräckligt antal bönder som var väl bekan-
ta med fjällen. Från Vemdalen avläts sedan bittra klago-
mål över allt besvär. I Överhogdal skall befallningsman 
”vara så god” att ha 20 hästar med kärror i beredskap.

Österbottens regemente hade till större del varit för-
lagt vid Nyköping. En kommendering därav låg i Umeå, 
liksom en del från Karelska kavalleriet samt Långströms 
frikompani. Österbottens regemente avtågade den 16 
juni och hade den 21 juli hunnit till Hovra i Hälsingland 
varifrån dess major C. G. Grass rekvirerade 100 man 
för transport av ”pagaget” (bagaget) omvägen genom Da-
larna samt 100 skjutshästar med kärror från Överhogdal. 
Och om inte kärror funnes, måste de med flit anskaffas. I 
brev från Hogdal den 24 juli ändrade major Grass till att 
de 100 hästarna krävdes på vägen med ”pagaget”, men 
ansåg att

50 st kärror till dett ringaste behöfs med dessa 100 st hästar, 
de öfriga hästar sättes för Regements Korgarne hvaruti Bröd 
för Regementet fortföras. Profviant för 2:ne dygn Ehrhölte 
dett manskap som gå med Pagaget i Kårböhle och dessu-
tom 2:ne dagars Bröd därstädes. Såfvel och dricka låter H 
Befallningsman dem bekomma på så många portioner som 
medföllja, för sielfa marchen som gå denna vägen tviflar jag ej 
att intet förplägning i nattläger är anskaffat, och länder H Be-
fallningsman till rättelse, att i mårgon som är d 25 marchera 
till Öfverhogdahl, 26 till Böhle i Rätan, 27 hvilar därstädes, 
28 till Åsen i Berg Sn, då äntel. pagaget som går den andre 
vägen måste vara dit framkommit.

Grass förmodan var säkert alltför optimistisk; omvägen 
bör ha krävt ytterligare flera dagar.

I Norge
Som framgick av artikelns inledning avlöpte fälttåget illa. 
Egentligen var det inte konstigt så dåligt som den enväl-
dige kungen hade planlagt ärendet. Fälttåg i nordliga fjäll-
trakter var för honom ett okänt begrepp. Det har också 
spekulerats varför Armfeldt inte på allvar angrep Trond-
heim. Troligen väntade han på sina två tunga mörsare som 
skulle utgöra belägringsartilleri. Dessa kunde inte trans-
porteras annat än på fruset underlag, och temperaturen 
var under senhösten skiftande, ena dagen kallt, andra 
töväder. Därför kom detta grova artilleri att dröja. Mör-
sarna grävdes ned efter det att armén hade återvänt, och 
en av dessa upptäcktes omkring 1924 av en timmerhug-
gare vid namn Blixt. Pjäserna har under åren efterspanats 
av många, även av artikelförfattaren, dock utan resultat.

I litteraturen har arméns rörelser i Norge nogsamt 
behandlats, varför de inte något närmare här behöver 
beröras. Några förbands aktiviteter kan emellertid tänkas 
ha fått ett visst samband med Överhogdal, varför de kom-
mer att skärskådas en smula. Det handlar för det första 
om Helsinge regemente.

Detta regemente var denna armés största i manskap 
räknat. Det var ganska nyuppsatt, t.o.m. för andra gången 
sedan det gått förlorat både vid Poltava 1709 och vid 
Tönningen 1714. Många rotebönder hade därför också 
själva fått rycka in på vakanta nummer. Det finns anled-
ning att förmoda att det nu under skördetid igångsatta 
krigsföretaget inte omfamnades med välvilja av Hälsing-
lands och Gästriklands befolkning. Det visade sig nämli-

gen att situation och kondition inom detta regemente läm-
nade mycket i övrigt att önska. Osämja förekom mellan 
högre officerare, där även regementschefen var inblan-
dad. Bland manskapet uppstod rymning, desertering och 
myteri, något som resulterade i avrättningar och i övrigt 
stränga straff. Sjukligheten som i och för sig var påtaglig 
i de flesta förband, var i Helsinge regemente oerhört om-
fattande. Försörjningsfrågan var ständigt ett orosmoment 
i detta regemente som till stor del måste få hjälp av andra 
förband.

I oktober 1718 blev Armfeldts armé en tid förlagd i 
Verdal. Armfeldt själv befann sig i Verdalsöra; andra för-
band till en del utspridda. Helsinge regemente förlades i 
Vuku församling. Dess orderbok är till skillnad från andra 
förbands till stor del bevarad och har därför mycket att 
förtälja om vad som sig tilldragit. Jonas Norrby, bördig 
från Ytterhogdal, redovisade 1980 under sin tid som 
generaldirektör för Vattenfall, orderbokens innehåll som 
också är tillgängligt digitalt. I slutet av oktober skickades 
från Helsinge regemente 467 sjuka till Stene skans belä-
gen nära Vuku.

Bonadsfråga
Här skall än en gång antydas möjligheten att den riks-

bekanta Överhogdalsbonaden medföljt Armfeldts armé 
från Norge. Det har ju t.ex. omvittnats likheter mellan bo-
naden och kända textiler från Rennebu. Det uppenbarar 
sig emellertid även en annan möjlighet. Helsinge rege-
mentes orderbok från Vuku den 28 oktober uppger att 
generalen sagt: ”det blir i dag kl. 4 några Tappeter förauk-
tionerade. De som därtill har lust, kan då inställa sig.” Jo-
nas Norrby upplyser i en fotnot i Med Hälsinge Regemente 
i Norge 1718 (1981) att ”Tapet = väggbonad, duk eller 
matta”. Här handlar det förstås inte om någon pappersta-
pet. Allt som framställts i textilväg var också synnerligen 
attraktiva objekt för de klent utrustade knektarna.

Armén vistades i slutet av november söder om Trond-
heim, i trakten av Melhus och Stören, inte långt från 
Rennebu. Helsinge regementes löjtnant Sturm fann den 
25 november en del persedlar gömda i skogen. Det var 
två fällar, en väv, två bonderockar, ett par stövlar och ett 
par bondeskor. Den upphittade väven är naturligtvis in-
tressant i det här sammanhanget.

Någon vecka tidigare hade Armfeldt skickat ut gener-
allöjtnant de la Barre på ett särskilt uppdrag, nämligen att 
förfölja av den norske översten Motzfelts beridna man-
skap. De la Barre drog åstad med ca 350 man från såväl 
Åbo läns som Nylands läns kavalleriregementen. Alla 
troligen särskilt utvalda mannar och hästar. Jakten efter 
de norska försiggick intensivt och under lång tid. I Dovre-
massivet upphanns de norska ryttarnas arriärgarde, men 
jakten måste också avbrytas eftersom de förföljda bränt 
alla användbara stugor över fjället. De la Barres trupp 
återvände då via Rennebu som redan tidigare passerats, 
och tog sedan vägen mot Röros där de uttröttade ryttarna 
inkom natten mot 10 december 1718.

Till Rennebu hade för övrigt Armfeldt även skickat 
överste Stiernschantz med manskap från Savolax rege-
mente för att införskaffa förnödenheter, men detta rege-
mente hade varken under uppmarsch eller återtåg någon 
beröring med Överhogdal.7

7) Erik J. Bergström, ”Obeaktat om Överhogdalsbonaden”, i Oknytt 1–
2 2005, s. 92–99.
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I Röros blev de la Barre kvar till jul, och där beor-
drades löjtnant Arved Orre i Åbo kavalleri att med 20 
man överse transport av erövrad koppar till Långå skans. 
Frakten skulle skötas av norska skjutsbönder. Den 24 de-
cember startade transporten, och färden kan följas i de 
Extract som i riklig mängd har bevarats från Överhogdal. 
Den 27 december ankom transporten till Funäsdalen, 
och den 30:e kom den till Långå. Därefter tog löjtnant 
Orres trupp för en tid avsked av Härjedalen den 2 januari 
i Vemdalen där 75 lispund hö kvitterades. Sedan åter-
finns Arved Orre den 11 och 15 januari i Överhogdal. 
Var han hållit hus under mellantiden framgår inte, men 
han lär ha vistats i Bergs församling i väntan på besked 
var Armfeldts armé skulle dyka upp, eventuellt från Röros 
genom Härjedalen. Frågan är alltså: Hade löjtnant Orres 
trupp med sig bonaden till Överhogdal? Duv, och som 
anlände senare från Duved? Eller följde den med Hels-
inge regementes mannar?

Ett bortglömt nav
Information om Karl XII:s död och vilka åtgärder som 
borde vidtas hanterades katastrofalt bristfälligt från högsta 
ort, något som låg till grund för den Armfeldtska arméns 
öde. Från södra armén skickades express till Stockholm 
dit budskapet anlände den 5 december. Fredrik av Hes-
sens intresse låg nog i första hand att säkerställa makans 
blivande regentskap. Postvägen till Duved glömdes nu 
helt bort, och kom aldrig mera till användning.

I dryga två veckors tid hade de la Barre med sitt man-
skap vistats i Röros, något som befallningsman Elff i Sveg 
förstås fick reda på, allrahelst som de la Barre hade sett 
till att öppna postväg till Långå skans. Men Elff besatt 
tyvärr inte den dignitet som förlänade honom rättighet att 
genast få reda på vad som hade inträffat vid Fredrikshald. 
Till honom skulle besked avlåtas tjänstevägen, dvs. via 
landshövdingen eller länsstyrelsen i Gävle. Där fick man 
besked den 10 december, och först den 15:e avfattades 

Bild 1. Vid Överhogdals kyrka står två vältimrade byggnader, dels ett stort magasin uppfört 1824, dels ett härbre från 
1751 uppfört av rundtimmer. Inuti det senare hittade Paul Jonze 1910 Överhogdalsbonaden.

Foto: Erik J. Bergström 2017.

brev till Erik Elff i Sveg. Enligt dennes diarium fick han 
brevet den 24 december – en smått otrolig försening. Han 
kunde via express efter postvägen ha fått besked minst två 
veckor tidigare. Elff och Härjedalen hade utvecklats till 
ett nav som dock inte blev uppmärksammat. Såväl de la 
Barre som Armfeldt hade via Härjedalen kunnat få döds-
budet långt tidigare och då haft möjlighet att vidta lämpli-
gare anstalter. Armfeldt sägs ha fått dödsbeskedet så sent 
som den 27 december, och i så fall fick han det sannolikt 
via Härjedalen.

Ett annat exempel kan anföras från Duved sedan man 
där fått reda på vad som hade hänt. Där led krigsrådet 
Frisenheim brist på furage till alla hästar och begärde att 
få blandsäd och hackelse från Sveg vars magasin före-
faller ha innehållit mycket av det som behövdes. Följande 
brev ankom till Elff den 24 januari:

Cronones Befallningsman Välbetrodde Erik Elff
I anledning af befallningsmans skrifvelse af d 6 i denna 
månad undfå befallningsmennen Löfberg och Tollsten nu i dag 
förnyade ordres, om 150 hästars ditsändande at understiödia 
blandsädens och Hackelsens afforslande till Jämtl. beträffande 
befallningsmans begäran at befallningsman Tollsten måtte 
befallas, föranstalta om hvad de ankommande Regementer i 
Öfrehogdals nattläger kunna behöfva, så alldenstund H Krigs 
Rådet Frisenheim uti des skrifvelse af d 9 i nu löpande månad 
berättar at regementerne få underhåll med sig ifrån Jämtl. och 
allenast nödigt hästefoder betarfvas, så har befallningsman at 
därom i tid uti des fögderie sielf draga försorg, och i öfri-
git likmätigt ordrene af d 9 i denna månad uti hvad vidare 
underrättelse antingen denne el. de flere timande durchtogen 
erfordra, med Herr Krigs Rådet Frisenheim och H Cam-
mereraren Gerdzlovius genast brefväxla och deras svar och 
bistånd afvachta: Gefleborg d 19 Jan: 1719. Uti H Gen.
Lieut: och landshöfdingens Högvälborne Baron Hugo Ham-
iltons frånvaro. Johan Palmborg
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Då hade en stor del av de hemvändande redan passerat 
genom de aktuella nattlägren. Elff hade slutligen erhål-
lit bara 17 hästar. Han förstod ändå vad som krävdes, 
vilket t.ex. visas av att Åbos ryttmästare Pihlrooth den 21 
januari kunde kvittera ut inte mindre än 980 lispund hö 
i Överhogdal.

Återvändande
Till Duved anlände beskedet om kungens död den 16 
december via Sundsvall där landshövding Hamilton då 
också befann sig. Krigsrådet Johan Henrik Frisenheim 
fick först motsägelsefulla direktiv om fortsatt handläg-
gande, men sedan han fått veta att armén skulle återvända 
såg han till att hämta hem det stora antalet sjuka som låg 
i de norska skansarna. I Duved fanns inte annat att göra 
än att så fort som möjligt vidarebefordra de sjuka söderut 
mot trakter där de hade större möjlighet att kunna över-
leva. Snabbt skickades därför dessa vidare. Under tiden 
24–29 december avfärdade Frisenheim 892 sjuka från 
Duved, den 28:e så många som 495 med 303 hästar. 
Nära hälften av alla de sjuka, 440 man, var från Helsinge 
regemente. Många var också från Helsinge bataljon samt 
från Åbo och Nylands kavalleri.

Överstelöjtnant Starenflychts i Helsinge regemente 
beordrades av Frisenheim att överse hur transport av 
sjuka sköttes. I en skrivelse till Gävle daterad den 28 
december begärde Starenflycht att de sjuka från Helsinge 
regemente, liksom även sådana från bataljonen och övriga 
regementen, skulle bli väl skötta och betjänade under vä-
gen. Skrivelsen nådde Gävle den 19 januari och föran-
ledde sekreterare Johan Palmborg att den 20:e skriva till 
befallningsman Elff i Sveg med uppmaning att därest de 
ankomna inte medförde egen proviant, skulle Elff dem 
sådan ”undfå låta”. Elff fick för sin del denna senaste 
skrivelse den 29 januari, dvs. en månad efter Starenfly-
chts ursprungliga begäran. Ett praktexempel på kommuni-
kation som var mer än lovligt illa organiserad, liksom en 
kaotisk beslutsordning.

Således strömmade det ena efter det andra förbandet 
in i Överhogdal där varje uppvärmt husrum snart nog 
fylldes av hungriga, sjuka och förfrusna knektar som föl-
jaktligen också måste få plats att ligga. Sjuka från Hels-
inge regemente passerade Överhogdal den 5 januari 
1719 och kapten Boursell kvitterade där 11,18 lispund 
kött, dvs. ca 100 kilo, och dessutom 37 lispund hö. Den 
8 januari kvitterade regementets löjtnant Swinhufvud 35 
lispund hö, varefter löjtnanterna Kanick och Schiffner 
förekom med sina kvittenser den 9 och 10 januari. Hels-
inge bataljon antecknades för sin del i Överhogdal som 
genomresande den 7, 8 och 12 januari 1719. Byns sock-
enknekt Erik Jonsson Linström antecknades snart som 
hemkommen, men hans skick efter utståndna lidanden 
var inte bättre än att han avled den 3 februari 1719, strax 
före sin 23-årsdag. Han kan ha medföljt bataljonens sjuka 
manskap. Åbo läns kavallerister registrerades i Överhog-
dal den 7, 11, 12, 14, 15, 17 och 21 januari, medan 
Nylands dito förekom den 7, 11, 13, 15, 16 och 18 
januari. Den 23 februari antecknades kvittens från ser-
geant Boyström i kapten Långströms frikompani.

Sju knektar påträffades en januarimorgon döda vid ett 
härbre vid gården Gunnars i Överhogdal. Traditionen an-
ger två alternativ för deras härkomst: de var finnar eller 

hälsingar. Båda tillhörde alltså de första som anlände till 
Överhogdal och som i dessa fall alla var sjuka. De finns 
därför också möjlighet att de sju knektarna hade avlidit 
under färden och bara lämpats av vid Gunnarsgårdens 
härbre.

Kvinnorna tog emot
Artikelförfattarens citat kan anföras för det ofta framförda 
påståendet att Överhogdals kvinnor inte vågade öppna för 
ankommande knektar i nyårstid 1719, något som skulle 
ha lett till att sju av dessa frös ihjäl vid ett härbre i byn. 
Det är hög tid att avliva denna myt som grundades av Erik 
Modin i verket Härjedalens ortnamn och bygdesägner (1:a 
utg. 1901). Modin uttryckte sig emellertid så att ”man 
inte vågade öppna” – han skyllde således inte på ängsliga 
kvinnor. Denna tro lär sedan ha uppstått av förmodanden: 
att byns män var uttagna till knektar; att kvinnorna därför 
var ensamma; att de var ovana med soldatbesök. Ack nej, 
som framgått hade få byar haft så intensiv och långvarig 
kontakt med durchtågande soldater. En sommarsöndag 
1718 hade ju t.ex. det betydande karelska kavallerirege-
mentet fått övervara gudstjänsten i byn.

Det finns i själva verket anledning anta att kvinnorna i 
alla nattläger var de som under återtåget måste svara för 
bespisning och säkerligen måste de också varkunna sig 
och verka som barmhärtiga samariter för alla de förfrusna, 
sjuka och lemlästade knektar som passerade.

Som framgått var alltså Överhogdal under Karl XII:s 
långvariga krigande en by i nuvarande Jämtlands län som 
utsattes för mycket stark beröring av durchmarscher. Häv-
datecknaren Erik Modin bekantgjorde på sin tid uppgifter 
som han inhämtade från Härjedalens olika byar, men som 
i de flesta fall inte grundade sig på äldre skriftliga källor. I 
prästgården i Linsell uppehöll han livlig brevväxling med 
personer som tillhandahöll material. Detta var före bilis-
mens tid och även järnvägens, åtminstone för Härjedalen, 
och även om telefon hade introducerats, hade han ännu 
inte någon sådan i prästgården. Modin hade således ringa 
möjlighet att kontrollera uppgifters säkerhet och giltighet, 
och det säger sig självt att allt inte byggde på fakta.

Med ett par undantag fick Överhogdals karlar stanna 
hemma. Jon Gunbjörnsson var klockare och 49 år, men 
vid besiktning i Hudiksvall för tjänstgöring i livgardet be-
fanns han ofärdig, oduglig och frikallades. Befallnings-
man Erik Elff kan inte helt frikännas från misstanke att 
han ibland levererade mindre dugliga knektämnen. Erik 
Johansson var en 31-årig dräng i Överhogdal som togs 
ut till livdragon men som aldrig tycks ha återkommit. Den 
Erik Jonsson född 1696 som uttogs till sockensoldat var 
son till just ovan nämnde Jon Gunbjörnsson i Säter och 
infogades som de övriga av denna kategori i Helsinge 
bataljon.

Härbre med döda knektar
Det härbre där de döda knektarna påträffades finns nu-
mera på Jamtli i Östersund. Byggnaden är egentligen en 
kombination av härbre och loft. Intill byggnaden står en 
skylt vars text inte stämmer med verkligheten. Där står 
t.ex. att härbret skänktes till Jamtli 1904. De centrala de-
larna av området ägdes emellertid 1904 av J. Petterssons 
Trävaru AB som året därpå för 50 000 kr såldes till 
Östersunds stad. Först 1912 fick Föreningen jämtslöjd 
överta Villa björkhem med omgivande vretlotter, och då 
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utlystes även en namntävling som 1913 utmynnade i att 
området fick namnet Fornbyn Jamtli. Där står också att 
det endast var kvinnor hemma i Gunnarsgården och att 
de inte vågade öppna. Bonden Gunnar Esbjörnsson hade 
1713 avlidit 62 år gammal, men sonen Esbjörn Gunnars-
son var vuxen och övertog hemmanet som 1688 hade 
delats mellan bröderna Gunnar och Sven Esbjörnsson. I 
grannfastigheten residerade därför den senares son, ovan 
nämnde länsman och gästgivare Esbjörn Svensson.

De sju avlidna knektarna begrovs vid byns lilla kyrka, 
på den plats som i dag upptas av kyrktornet. Erik Modin 
uppgav att de begravdes i Ytterhogdal, men det stämmer 
inte. Där avled dock i januari 1719 korpral Erik Sedig 

Ockelbo, soldat Sam. Koppar Alfta och soldat Jonas 
Lilleberg Färila. Den 4 februari avled även en korpral 
och en kavallerist i Ytterhogdal. Särskilt efter det olyck-
liga fälttåget i Norge måste skjuts även ordnas för sjuka 
och förfrusna knektar och även för döda. Skjutsbönder 
kallades till Överhogdal från Härjedalens byar, t.ex. från 
Linsell nio mil bort. Allt enligt befallningsman Erik Elffs 
räkenskaper med krav på ersättning.

Efterbörd
Överhogdal utsattes i fortsättningen och under flera år för 
durchmarscher. Esbjörn Svensson skrev den 8 septem-
ber 1719 att han fått förvarning om ankommande södra 
marschen dagen därpå och att ”iag är i förrå för både 
proviant och skjutshästar […] iag här måst skaffa hästar 
för 15 oficerar som hem koma ifrån nårie och 8 gemene.” 
De ankomna var troligen män som hamnat i fångenskap i 
Norge och som slutligen blivit frisläppta.

Under åren 1720–1721 besöktes byn av Jämtlands 
regemente och av Jämtlands kavallerikompani vilka som-
martid kommenderades till Gävle resp. Hudiksvall till 
försvar mot ryssen. Jämtlands regementschef general 
Horn uppgav den 12 april 1720 att hans fem kompanier 
var fulltaliga och att deras 500 man skulle genom Da-
larna och Hälsingland, medan ryttmästare Johan Jacob 
Rickman var mera verklighetsförankrad. Han skrev några 

Bild 2. På Jamtli står en byggnad som är en kombination 
av härbre och loft och som lär vara från 1600-tal. Dess 

dörr är t.ex. märkt 1669. Det var vid denna byggnad som 
sju döda knektar påträffades en januarimorgon 1719.

Tavlans information är till stora delar felaktig.
Foto: Erik J. Bergström 2017.

dagar senare från Berg och uppgav först antalet till 325 
”corpraler” och ”gemene,” men det slutade med att 300 
sådana företog nedmarsch. Under hemfärden i novem-
ber hade antalet i Överhogdals nattläger reducerats till 
198 corpraler och gemene varav 15 sjuka. Kavallerikom-
paniet som egentligen skulle bestå av 100 man innehöll 
under återmarschen till Jämtland 56 gemene, antalet alltså 
närapå halverat. Det anlände 5 oktober 1720 oanmält till 
Överhogdal och bestod sammanlagt av 69 man samt 74 
hästar.

Först sedan freden slutits 1721 lugnade det ned sig. 
Esbjörn Svensson skrev i detta skede till landshövdingen 
och vädjade att för sina kostnader och ansträngningar få 
ut tre tunnor tiondespannmål i Härjedalen eller i Hälsing-
lands Norra Contract. Hans senare frånfälle blev egenar-
tat: ”Esbjörn Svensson dödde af en Råghässias nederfall 
i skogen 5 september 1733”. Han var då 54 år och be-
grovs 7 oktober.
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Denna historia är ursprungligen berättad av 
överste 1.gr Einar Lyth, chef för Livregementets 
grenadjärer och Örebro försvarsområde, I 3/Fo 
51 i Örebro åren 1983-1992. Med hans vän-
liga tillstånd återges den här. (Bild fr Wikipedia)

Att gå på stan i uniform innebär att utsättas för en och 
annan granskande blick och att hedras med ett och 

annat muntert givaktrop. Barn i lekskoleåldern vill veta 
om man är polis och glada ölgubbar vill berätta bered-
skapsminnen.

Av någon anledning är folks behov att få snacka med 
militärer allra störst i köerna på Systembolaget. Något ska 
man ju ha att göra medan man väntar och väggreklamen 
för alkoholfritt har tydligen inget större läsvärde.

Den här historien hörde jag om en yrkesbroder. Låt 
oss kalla honom Majoren. Majoren var på hemväg från 
jobbet några dar före julafton. På Systembolaget skulle 
han inhandla en julklapp till sin gamla faster. En flaska 
Parfait Amour.

Eftersom majorens mor varit aktiv i nykterhetsrörelsen, 
vars ideologi Majoren (förgäves) insupit med modersm-
jölken, kände han sig alltid obehaglig till mods på Sys-
temet. När det hände att han där stötte på någon bekant, 
kändes det som att bli ertappad på bar gärning. Majorens 
hustru brukade därför få sköta om inköpen.

Men nu gällde det ju som sagt en oskyldig julklapp till 
faster. Köerna den här dagen var förstås långa och stäm-
ningen lättirriterad. Majoren valde en kö där expediten 
verkade erfaren och kunderna målmedvetna.

Näst längst fram stod en man av en typ som i sekel-
skiftets frökenromaner skulle ha kallats ”en råbarkad 
sälle” och i vår barndoms lokalpress ”en överförfriskad 
individ”.

Där stod alltså en full buse. Busen såg genast unifor-
men, erinrade sig med vemod sin tid i kronans kläder och 
fyrade av ett fryntligt:

- Goddag, major!
- Hej du, sa Majoren van vid uniformens magnetism.
- Välkommen hit, major, fortsatte busen med tordöns-

stämma. Han julglöggsinspirerade blick svepte över den 
grå massan av bolagskunder.

- Majorer, hotade busen, dom går förre i kön!
- Tack ska du ha, men jag väntar på min tur, sa Majoren 

avvärjande.
- Kommer inte på frågan, sa busen schangtilt, det lärde 

jag mej i lumpen. Majorer går alltid före i kön!
Övriga kunder stirrade stelt framför sig på det char-

miga sätt vi svenskar brukar i såna situationer.
Men vaksamheten var på topp. Alla öron spretade som 

vingar på julänglar.
- Jag förstår att det är vänligt menat av dej. Men du 

vet ju att så här före jul har alla lika bråttom, försökte 
Majoren.

- Är det NÅN här som har nåt emot att majoren går 
före i kön? Undrade busen och andades prövande på 
närstående orörliga ansikten.

- Nähä, det var väl det jag trodde. ALLA tycker att 
majorer ska gå före i kön.

En kunglig svensk majors förmåga att bedöma läget 
och fatta beslut är som regel god. Han vägde nu för och 

emot. Det gällde ju bara en enda flaska.
En minuts raskt inköp emot ytterligare tio minut-

ers offentligt tankeutbyte med denne påträngande 
entusiast. Enklast för alla att göra som busen sa.

Med några raska steg stod Majoren vid disken. 
Busen gjorde honnör. Det var nu dödstyst i loka-
len. Ingen tittade längre rakt fram. Alla tittade på 
Majoren.

- En Parfait Amour, harklade sig Majoren och kände att 
denna beställning inte direkt höjde den svenska arméns 
anseende. En mer robust dryck hade faktiskt gjort situ-
ationen lättare.

- Han greppade efter plånboken.
Fickan var TOM. ALLA fickor var tomma.
- Så förargligt, stammade Majoren. Jag har visst glömt 

pengarna…
Svenska arméns anseende närmade sig nu ett bottenre-

kord. Då kände majoren en klapp på ryggen.
- Spelar ingen roll, sa busen generöst. Det tar vi på 

krita.
- Kommer aldrig på fråga, sa expediten strängt.
Det märktes att hon var en erfaren kvinna. Men det 

hjälpe henne inte.
- JAG SA det tar vi på krita, sa busen och ändrade ton 

från överdådig vänlighet till lömsk hotfullhet.
Som Stora Stygga Vargen pustade på Bror Duktigs 

hus, så pustade nu busen sin andedräkt på expediten. 
Hon kippade efter andan som en guldfisk på torra land 
och hennes kindrouge ändrade färg som ett lackmuspap-
per.

- Här kan INGEN handla på kredit, sa hon i föroläm-
pad ton.

- … utom MAJORER, sa busen. Hämta hit föreståndaren! 
Nu slutade till och med kassaappraterna att slamra. Expe-
diter med famnen full av buteljerad julglädje stelnade på 
gången.

Föreståndaren – en Benjamin Syrsa – liknande herre – 
stegade in med ett försök till ett magistralt:

- Vad är det fråga om? Det fick han reda på.
- Majoren kommer in och betalar i mellandagarna 

förklarade busen.
- Kommer aldrig på fråga, sa föreståndaren, det är 

emot reglerna!
- Menar ni att ni inte litar på en svensk major i uni-

form? undrade busen förvånad.
- Det handlar inte om det. Det är en fråga om PRINC-

IPER, menade föreståndaren. Busen måtte inte ha tyckt 
om principer.

- Jaså, det låter på det viset, sa han och fattade 
föreståndaren i systemrocken och drog honom mot sig 
över disken så att de snedgångna föreståndarskorna lät-
tade en decimeter från det stadiga marmorgolvet.

Hans vänliga krull över öronen raknade i alkoholvin-
den.

- Vi får väl göra ett undantag flämtade föreståndaren 
och tillade, när busen släppt honom, ett mera värdigt:

- för en gångs skull.
- Jag visste väl det, se busen. God Jul, major.
Bataljen var äntligen över och Majoren lämnade Sys-

temet begapad av fotfolket. Om han segrat eller förlorat? 
Ja, över den saken funderar Majoren fortfarande.

Majorer går före i kön
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37. Nordiska Militära Kamratförenings möte 2019

Bo Olsson

Öppnings ceremoni

Uppställning framför rådhuset.

SMKR ordförande Anders Emanuelsson,
vid kransnedläggning.

Årets möte var förlagt till Elverum i Norge 
den 13 – 16 juni och hade samlat 140 delt-
agare från Danmark, Finland, Norge och 
Sverige. Terningmoens militäranläggning 
svarade för logi och en förstklassig för-
plägnad.

Dag 1 (onsdag 12 juni) Avfärd tidig morgon ca 10 grad-
er, växlande molnighet. Första stopp i Sveg, Inger hade 
glömt ”locktången”. Lugn och fin resa via Sveg – Lill-
härdal - Stöten och in i Norge. Passerade bl.a. Haftorns-
bygget. Bodarna där vi ibland med förbanden brukade 
vika av ner mot Trängslet. Fortsatte i lagom tempo mot 
Elverum dit vi ankom på eftermiddagen. Hade tur att vara 
bland de första så vi fick ett ”familjerum”. Övriga enheter 
anlände senare på kvällen, bl.a. kom inte Sverige kontin-
gent som åkt buss från Stockholm och plockat upp folk 
längs vägen fram förrän c:a 23:00.

Dag 2 Fm. (torsdag 13 juni) Tidig morgon frukost, mulet 
väder. Kl 08:00 skulle det vara gemensam uppställning 
med öppningsceremoni och flagghissning på en öppen 
gräsplan. Efter nattens regn var det för blött i gräset, så vi 
flyttade in i en stor lokal där öppningsceremonin genom-
fördes.

Därefter följde ett föredrag om Norska försvaret bl.a. 
försvarets special kommando. 

Efter lunch var det meningen att vi skulle defilera 
genom Elverum med trummor och varje nations fana 
framför varje tät fram till rådhuset, där ordförande i El-
verums kommun, Erik Hanstad, hade inbjudit till mot-
tagning . Men p.g.a. regn begränsades manifestationen 
och det blev busstransport i stället. Uppställning framför 
rådhuset med mottagning och kransnedläggning . Vi fick 
se filmen ”Kongens NEI!”. 

Filmen skildrar hur tyska krigsfartyg den 9 april 1940 
är på väg mot Oslo för invasion av Norge. Den tyska 
kryssaren Blücher sänks av kanoner och torpeder från 
den norska fästningen Oscarsborg i Oslofjorden. Sänk-
ningen ger kungen, regeringen och stortingsledamöterna 
respit, så att de hinner komma undan med ett extratåg till 
Hamar och sedan till Elverum. Den norska regeringen och 
kung Haakon VII får ett ultimatum av Tyskland, att Norge 
måste antingen välja fullständig kapitulation och överläm-
na makten till Nasjonal samling under ledning av Vidkun 
Quisling, eller utkämpa ett fullskaligt krig. Kungen väljer, 
tillsammans med regeringen, att avvisa de tyska kraven. 
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Inger och Christian Braunstein under pausen.

Tyskarna försöker att gripa eller döda kung Haakon, hans 
familj och regeringen, men de lyckas genom en drama-
tisk flykt klara sig undan. 100 tyska fallskärmsjägare var 
på jakt efter kungen och  regeringen, men de blev hej-
dade vid Midtskogen strax väster om Elverum. En mindre 
norsk militär styrka förstärkt med medlemmar i skytteföre-
ningen hade blockerat vägen och visade med sina vapen 
att de inte gick med på tyskarnas planer. På Midtskogen 
finns en minnessten för slaget där den 10 april. I sin jakt 
på kungen och regeringen bombade tyskarna Elverum 
sönder och samman den 11 april 1940. Det blev också 
hårda strider mellan Elverum och Rena och även Rena 
utsattes för flygbombning och stor förstörelse.

En liten ”bensträckare” då det bjöds på mousserande 
dryck med tilltugg.

Följdes av en liten ”bensträckare” då det bjöds på 
mousserande dryck med tilltugg. Efter pausen en ori-
entering om organisation och garnisonsplatser. Norge 
omorganiserar till en ”ny bättre armé”. Så middag mellan 
17-18 och fortsatt social samvaro under kvällen med öp-
pen bar.

I Sverige kom ”Kongens NEI” att 
kallas ”Kungens val”. (affischen)

Jesper Christensen spelade rollen som 
Haakon VII.

Till vr: Kung Haakon VII:s skriftliga 
svar 10 april 1940.

Haakon VII
Norges kung 1905-1957
Valspråk: Alt for Norge

Född som Christian Frederik 
Carl Georg Valdemar Axel, prins 
til Danmark og Island. Gift med 

Maud av Sachsen-Coburg-Gotha. 
Far till kung Olav V.
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Ovan: Norsk 10,5 cm haubits M2A1 (M101) (amerikansk)
Skottvidd 11.270 m (och författaren)

Nedan. Den svenska delegationen

Dag 3 (fredag 14 juni). 07:00-08:00 
Frukost. Uppställning flagghissning. 
Uppsittning i bussar och transport 
till Rena.

Rena är central ort i Åmots kom-
mun i Österdalen och ligger 3 mil 
norr om Elverum. Sedan 1997 finns 
där utbildningar för norska militärer, 
bland annat Hærens befalsskole, 
Hærens jegerkommando, Hærens 
våpenskole och Telemark bataljon1. 
Anläggningarna vid Rena och Tern-
ingsmoen tillhör de allra modernaste 
militära anläggningarna i Europa. 
Flera NATO-länder skickar militär 
personal för utbildning därstädes. 
Rena leir upprättades som utbildn-
ingsplats för Søndenfieldske dragon-
regiment år 1997.

I Försvarsmakten ingår försvars-
grenarna Hæren, Sjøforssvaret, Luft-
forsvaret och Heimevernet och de 
tre civila myndigheterna, Försvarets 
forskningsinstitut (FFI), Nasjonal sik-
kerhetsmyndighet och Försvarsbygg. 
Försvaret har en personalstyrka på 
16 000 personer varav drygt 11 000 
militärt anställda och 4 000 civilan-
ställda. Härtill kommer inneliggande 
värnpliktskull på drygt 7 000 sol-
dater. Därutöver är ca 45 000 krig-
splacerade i hemvärnet. Norge har 
värnplikt för både kvinnor och män 
med 6 à 12 månaders utbildning och 
är således könsneutralt. Norge ligger 
i topp när det gäller andelen kvinnor 
i försvaret. Genomgången militärut-
bildning anses i Norge som en klar 
merit och därför brukar det vara fler 
sökande än vad som kan beredas 
plats. Norges armé har en stående 
styrka på 8 000 man varav hälften 
värnpliktiga under grundutbildn-
ing. Arméns enheter är huvudsak-
ligen lokaliserade till två områden, 
Troms fylke i Nordnorge samt Øst-
landet (sydöstra Norge). Därutöver 
finns Garnisonen i Sør Varanger vid 
gränsen mot Ryssland. 

Norge är nu inne i det tredje året 
av den pågående långtidsplanen. 
Målet är att stärka den operativa 
förmågan i fred, kris och krig. På 

1) Telemark bataljon (TMBN) er en bataljon 
i den norske Hæren. Avdelingen er Hærens 
eneste avdeling med nær utelukkende 
profesjonelle soldater, det vil si ingen 
vernepliktige. TMBN ble vedtatt opprettet i 
1993 og er organisert noe annerledes og med 
andre oppdrag enn andre infanteribataljoner 
i Hæren. Bataljonen er per 2019 oppsatt 
som en mekanisert bataljonsstridsgruppe 
med to mekaniserte infanterikompanier, én 
stridsvognseskadron, én kavalerieskadron og 
én kampstøtteeskadron.

Översikts karta över Elverum
med omgivning.
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materielsidan har förstärkning 
skett eller sker med bl.a. tolv F-35 
plan. 144 moderna CV-90 vag-
nar, nytt artilleri2 till armén och 
nytt logistikfartyg. Kostnaderna 
för försvaret motsvarar cirka 1,5 
procent av BNP (i Sverige cirka 1 
procent). Sedan lunch i Rena samt 
lite rundvandring därefter återfärd 
till förläggningen. Middag och på 
kvällen samvaro på mässen.

Dag 4 (lördag 15 juni). Frukost som vanligt, uppställ-
ning och flagghissning. Därefter uppsittning i bussarna 
för visning av olika arrangemang. Glomdalsmuseet med 
underliggande avdelningar. 

Lunch på Terningmoen, därefter besök Midtskogen 
och Elverums folkhögskola. De som ville hade egen rund-
vandring i Elverum. På Midtskogen, mellan Hamar och 
Elverum finns en minnessten för slaget den 10 april.

 Samtidigt med dessa aktiviteter pågick den traditions 
bundna skytte tävlingen med pistol och gevär (Ak)

På kvällen fest-
bankett med flera 
gäster som på olika 
sätt hade hjälpt till att 
göra nordiska mötet 
till en stor framgång. 
Det blev också ”ett 
regn” av hederstecken 
och förtjänsttecken till 
många som, framförallt 
i det nordiska samar-
betet, hade lagt ned ett 
stort arbete. 

Det var också dags 
för prisutdelning i skyt-
telandskampen som ägt 
rum mellan deltagar-
länderna. Sverige up-
prepade sin seger från 
2017 i Halmstad och 
tog en ny inteckning i 
det stiliga vandrings-

2) Artilleribataljonen vil i perioden 2020-2021 motta nye artillerivogner 
av typen K9 Thunder. Det är en bandhaubits från Sydkorea.

Norsk bandhaubits M109A3GNM (USA)

Telemark bataljon
Avdelingsmerke

Ovan: Alf Eckerhall skjuter pistol.

Till höger: Pistolinstruktion

Informationstavla om kampen på Midskogen
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priset. I det svenska laget ingick Bo Olsson (underteck-
nad) och Alf Eckerhall på pistol och Bo Romedahl och 
Hans Nauclér på karbin.

Festbanketten avslutades med att det finska förbundet 
inbjöd till det 38:e Nordiska mötet 2021 i Finland, ett 
par mil norr om Helsingfors.

Dag 5 (söndag 16.juni) Frukost, packning och avfärd 
hem. På vägen stannade vi till vid ”Fulunäs-.soldaten” 
som bevakade gränsen mot Norge vid älven Fulan, 1940-
1945. Det är strax ovanför sammanflödet med Görälven 
- då de tillsammans bildar Västerdalälven.

Inger med ”Fulunäs-soldaten” i bakgrunden.

Det svenska laget med pokalen. Fr vr: Alf Eckerhall, Hans Nauclér, Bo Romedahl och författaren Bo Ohlsson
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 ”MED MUSIK GICK ALLT”
Sten Lidström

När jag tittade i brevlådan i början av januari 2019 låg 
där ett fint nummer av Norrlandsartilleristen  (NA) 

årgång 80,  2018.  Vilka tidningar har ett så utomorden-
tligt papper och bra tryck som NA?  Dessutom är alla 
nummer fyllda av  bra artiklar! Nostalgin sitter i högsätet!

Redaktörernas  anmaning i slutet av tidningens förord 
var följande: ”Det är glädjande att så många delar med sig 
av sina minnen och bilder...” Nu tänker jag bli en av dessa 
många som bidrar i NA.

Vem är  jag i detta sammanhang?  Så här är det  -  Sten 
Lidström, RO/Kn, lantmätare och musikant.

Vr: RO/Kn Sten Lidström, Radarplutonen

Hr: Kompassriktning tas ut 1957.

Ovan: Eldledning på kadettskolan

Nedan: Fu Isaksson, senare kapten på A 4

Ovan vr: Skolchefen Torsten Jägemar

Ovan hr: Rast, augusti 1957 (uniform m/39)

Nedan: Fjärde batteriet A 4 år 1957.
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Mitt militära och civila CV är som följer:

Student 1957 vid Hudiksvalls läroverk

Inryckning till A 4, juni 1957, 4:e batteriet, pjäs- och eld-
ledning, 15 månader. Regementschef Stig Lindström, 
batterichef Sven Holmberg, Skolchef Torsten Jägemar.
Inryckning till A 6 direkt efter första tjänstgöringen 1958, 
kadettskolan i 6 månader.

Trupptjänstgöring på A 4 i en månad 1959. Stabschef 
Wille Grut.

Reservofficer från 1960-08-27.  Tjänstgöring som fänrik 
i 7 år, löjtnant i 6 år och kapten i 15 år, mellan åren 
1960-1988. Fältmätkurs 1961. Radarkurs 1966. Under-
rättelsekurs 1972. Väderradarkurs 1984. Fem st KFÖ., 
en KFÖ som instruktör och skjutledare radar, ett antal 
SÖB, allt mellan åren 1970-1985. Min sista dag som 
reservofficer var  den 18/11 1988. Då avtackades jag av 
min kollega från kadettskolan  Ankarcrona,  Sten Bred-
berg,  Maj-Britt Johansson,  m.fl. personer.

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) 1960-1964, sek-
tionen för lantmäteri.

Lantmätare vid Ljusdals lantmäteridistrikt 1964. Kontors-
tjänstgöring vid länslantmäterikontoret i Gävle 1968. 
Lantmätare vid Bollnäs lantmäteridistrikt 1969-1998. 
Distriktslantmätare i Bollnäs från 1980.

Som motto för mitt bidrag i NA har jag valt ”Med musik 
gick allt”. Därmed avviker väl mitt bidrag med en något 
annorlunda approche (fint engelskt ord) jämfört med an-
dra bidrag i tidningen. Mitt musikintresse hindrades på 
intet sätt av militärtjänstgöringar av skilda slag, snarare 
tvärtom.

Här en bild från ”stenåldern” med BNB (Blue Note 
Boys)  från 11 juli 1954, med artikelförfattaren vid pi-
anot!

Samma år bildade vi i BNB ”Perdido Club” för att 
locka ungdomar till dans, jazzspis, jam med gästartister m 
m. Ett lyckokast enligt vår mening. ”Thank you for the mu-
sic” vill jag säga om mitt liv med musiken i centrum. Vad 
vore livet utan musik? Att ha tillgång till en sångröst och 
några instrument har betytt så mycket. Ni som har barn 

och barnbarn som börjat att spela och som inte tycker att 
det är så roligt, se till att uppmuntra och stötta dem att 
fortsätta. En investering för livet!

Ett litet minne från min första tjänstgöring innan jag 
fortsätter. Vi hade vintern 1958 grupperat våra pjäser 
väster om lägret på Grytan. Tror att batteriplatsen hette 
B12. Jag stod vakt vid infarten till grupperingen. Jag var 
iklädd mina vita vinterkläder och stod inne bland några 
snötyngda granar, helt osynlig för ankommande personer. 
Plötsligt kom överste Stig Lindström traskande på till-
fartsvägen. Jag vrålade så högt jag kunde ”Överste” och 
lämnade av. Jag tror att Stig for upp minst några dm i 
luften av ren förskräckelse.. Han tyckte nog att jag skött 
min uppgift på ett bra sätt! 

Ett senare minne med maskeringsproblematik inträf-
fade på en KFÖ på skjutfältet i Trängslet. Artilleriinspek-
tören Rääf kom för att besöka en av radarplutonens två 
grupper. Intill vägen hade vi parkerat plutonchefsbilen 
och dragit över den med vitt maskeringspapper. Rääf gick 
rakt in i bilen så att sa ”Klonk”. Hans kommentar blev 
”bra maskerat, bra maskerat”.

Åter till det militära och musiken.  På A 4 fanns ett 
musikrum med ett piano i kasernen närmast ”student-
batteriet”.  Där tillbringade jag många timmar med en 
studentkamrat och lumparkompis som spelade klarinett. 
Några gånger anslöt en tenorsaxofonist från Ljusdal, som 
också var inkallad på A 4.

 En kväll var vi på Tre Tallar, bakfickan till Stadskällar-
en. När orkestern tog paus hoppade jag och några till upp 
på  scenen och musicerade. Under tiden drogs en vikvägg 
fram och plötsligt befann vi oss på Stadskällaren  -  men 
våra kläder var kvar på Tre Tallar! Det var bara att gå ut 
och runt knuten för att komma åt våra plagg på bakfickan.

Vid min första KFÖ konstaterade jag att min stf på 
radarplutonen var dragspelaren Paul ”Palle” Sjödin från 
Målsta, väster om Sundsvall. Palle hade en dansorkester 
där hemma och där ingick en gitarrist, Bengt Gran-
bom, som också var inkallad till KFÖ (på regstaben för 
hans del). Radarplutonen ingick ju i underrättelsekom-
paniet. På min radarrepgrupp hittade jag en klarinettist 
(Clas) från Stockholm och vips hade vi en orkester med 
dragspel,gitarr, klarinett och fiol. ”Undkompet” hade sett 
dagens ljus

Stf plutch Palle Sjödin, Stewing, bilförare på plutonchefs-
bilen, och plutch Lidström på vinter-KFÖ i Trängslet.
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Det bästa med det militära musi-
cerandet var att de flesta i Undkompet 
återkom på flera KFÖ. Dessutom blev 
det möjligt att fylla på med nya medlem-
mar i orkestern efter hand.

För att uppmuntra de inkallade och 
skapa lite extra trivsel så spelade vi på 
”markan” och de olika mässarna på 
Grytan. Jag kom på att det fanns trivsel-
medel att utnyttja på kompaniet. Det blev 
kaffe och tårtor på ”markan”, vilket upp-
skattades stort tillsammans med musiken 
från Undkompet. Om jag minns rätt så 
var radarplutonen den enda enhet som 
utnyttjade denna förmån med trivselme-
del. Utmärkta kompanichefen Lars Lind-
blad stöttade alla våra aktiviteter. Jag 
kom väl överens med Lasse på alla KFÖ.. En annan som 
var till stor hjälp för mig i tjänsten på radar under flera 
KFÖ var den kunnige ”Hinke” Henriksson.

En annan som till fullo gillade Undkompets aktiviteter 
var ”Pang på rödbetan” Kjell Forsmark. Kjell var stab-
schef på fältartilleriregementet om jag inte minns fel. Kjell 
var från Hudiksvall. Efter ett år i gymnasiet på Hudiks-
valls Läroverk hoppade han av och fortsatte sina studier 
på Försvarets Läroverk.

KFÖ vintern 1982 innebar ytterligare ett steg upp på 
karriärstegen för Undkompet. Orkestern utökades då 
med reservkaptenen och riksspelmannen Folke Starkman 
på fiol. Han var inkallad till regementsstaben. Folke såg 
till att vi fick spela in ett antal låtar på Radio Jämtland. 
Tack vare ” Pang på rödbetan” Forsmark fick vi permis 
för att åka in till studion i Östersund, för att göra inspeln-
ingen. I inspelningen av gånglåtar, polskor, schottisar 
och valser ingick även A 24 Fältmarsch, komponerad av 
Folke Starkman i februari 1982.

Vid slutövningen i Trängslet såg Kjell Forsmark till att 
Undkompets inspelning gick ut på alla enheter som ingick 
i stridsledningsnätet Vilken framgång för Undkompet!

Radarrepgruppen med klarinettisten Clas
med glasögon längst upp i dörren.

Efter KFÖ fick Folke fältmarschen införd i fältartil-
leiregementets (A 241) mobhandlingar I noterna kan man 
se en hyllning till Kjell Forsmark i andra reprisen med 
utropen ”A 24, A 24, Pang på Rödbetan”.

 Vid artledningsstabens slutgenomgång inne i Trängslet 
fick Undkompet ett fint uppdrag.  Staben ställde upp i 
korridoren utanför den aktuella lokalen. Överste Thure 
Östberg kommenderade ”giv akt” och ”framåt marsch” 
och till tonerna av en gånglåt som spelades av Undkom-
pet tågade staben in till genomgången. Gånglåten var 
en melodi som Folke Starkman kallade ”Skithus-Nisse”. 
Detta faktum kom dock inte fram till någon av stabs-
medlemmarna vad jag vet. Vi i Undkompet var nöjda eft-
ersom vi hade fått åka in till Trängslet, fått äta och duscha, 
innan uppdraget skulle genomföras. Ett roligt minne från 
denna KFÖ vintern 1982.

Några år tidigare hade radarplutonen på försök tillförts 
d sk vädertroppen från f d underrättelsekompaniet. Vid 
KFÖ vintern 1982 fick radarplutonen testköra en engelsk 
vätgasgenerator tillsammans med två engelska instruktör-
er. Som radarstation användes på försök en amerikansk 
1) Med 1942 års härordning (försvarsbeslut) satte regementet upp två 
fältregementen, från början med vardera tre divisioner: A 4 och A 24. 
Fältregementet A 4 drogs in 1978. A 24 blev på 90-t AR 4. (Red)
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station Enterprise.Väderradargruppen ingick nu organisa-
toriskt i radarplutonen.

 Som kuriositet kan nämnas att vädergruppen här-
skade över ett torrdass på grupperingsplatsen. Eventuella 
besökare till försöket med vätgasgeneratorn kunde mot 
en avgift av en krona besöka dasset.Personalen på vä-
dergruppen hade även lyckats att fylla sin proviantlåda 
med en massa godsaker. Tydligen hade de tumme med 
kockarna på förbandet.

Vad vill jag nu ha sagt med allt detta tekniska resone-
mang?.Det var så att nu fick Undkompet ytterligare en 
medlem. Till vädergruppen hade nämligen inkallats en 
kille från Örnsköldsvik. Han var dansbandsmusiker och 
spelade tenorsax. Jag uppmanade honom att ta med ten-
orsaxen i samband med ett helguppehåll i övningarna. 
En kväll samlades vi i ett av tälten och lade oss i hal-
men runt tältkaminen. Jag hade med mig en liten klaviatur 
som blåstes med munnen. Där i halmen spelade vi bl a 
Stardust och andra låtar från ”The American Songbook”. 
Efter en stund dök fältprästen upp, tydligen lockad av de 
sköna tonerna från tältet. Han hade en flöjt med sig och 
förenade sig med oss i våra låtar. Vilket musikalisk up-
plevelse i mörka vinternatten, där elden sprakade i kamin-
en! Vad kan man inte få uppleva på en KFÖ, en vinter i 
de djupa dalaskogarna

Slutord: Jag har alltid trivts bra med A 4 och dess 
personal. KFÖ innebär i regel en anspänning och kräver 
en rejäl uppladdning, både fysiskt och psykiskt. Mitt mål 
har alltid varit att försöka skapa en anda av samhörighet, 
gemenskap på min pluton. Där tror jag också att Und-
kompet har dragit sitt strå till stacken för att skapa detta 
positiva resultat.

Kontentan av min artikel i NA tycker jag stämmer bra 
med mitt motto  ”Med musik gick allt”

P.S. Både A 4 och Östersund har dessutom varit my-
cket speciella för mig av andra skäl. Min svärfar var Gösta 
Nilsson (A 7), divisionschef och sedan stabschef på A 4. 
Jag träffade Kerstin, Gösta och Inga Nilssons dotter,  på 
valborgsmässoafton 1958. Vi gifte oss 1963 och fick tre 
härliga ungar födda 1965 - 1967 -1969. D.S.

Radarplutonens vädergrupp med amerikanska
radarstationen Enterprise i bakgrunden.

Kanslihuset i vinterskrud
(s/v bilden från vykort)

Tack från överste Thure Östberg 1983-03-04, dedikation i 
”Blad ur Norrlandsartilleriets historia”, 1945.
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Andra världskriget bröt ut för 80 år sedan genom Tyska 
rikets angrepp på Polen den 1/9 följt av Sovjetunionens 
angrepp i Polens rygg den 17/9 och den 30 november 

1939 angrep så Sovjetunionen Finland och Vinterkriget 
var igång. Det första numret av Norrlandsartilleristen kom 

ut i oktober 1939, alltså innan kriget nått Norden, föl-
jande artikel är från det numret (s. 16) och författaren, som 
tyvärr inte är angiven, svävar i likheten med läsarna ännu 
i ovisshet om att kriget skall drabba också Norden inom en 

månad den 30 november 1939.

Artilleristen i försvarsberedskap

Torsdagen den 5 oktober 1939 anlände till min högst 
privata bostad i Sveriges fjräde stad ett militärt tjän-

stebrev, som redan på långt håll förkunnade, att fara var 
å färde. Brevet var försett med den käcka titeln: ”Vpl nr 
1 63/19301. Beredd på det värsta beslöt jag mig för att 
öppna brevet och fann mycket riktigt, att fosterlandet be-
hövde mig. På det kärva sätt, som stundom kännetecknar 
den militära skrivkonsten, hälsades jag hjärtligt välkom-
men till  Kungl. Norrlands artilleriregemente måndagen 
den 9 oktober å aftonen för 42 dagars tjänstgöring. Jag 
vill ogärna fara med osanning och nödgas då meddela, 
att mina känslor närmast efter delfåendet av detta medde-
lande ej voro de allra bästa. Det är nämligen inte så lätt att 
nästan omgående evakuera den civila befattningen för så 
lång tid, och det krävdes en strategi av hart när en Gustaf 
Adolfs mått för att gå i land med det.

Ett närmare studium av merovanberörda skrivelse 
gav vid handen, att i krigarlivet alltjämt den arla mor-
gonstunden uppskattades. Jag skulle nämligen avresa till 
Östersund med ett tåg, för vilket startskottet skulle smälla 
i Norrköping redan vid pass kl. 4 å natten. Då skulle jag 
vara framme i Östersund kl. 16,42, alltså efter en nätt 
liten resa på över 12 timmar med start vid en tidpunkt, 
då civila övningar stundom pläga avslutas men absolut 
ej påbörjas. Som en försiktig konstapel for jag därför till 
vår fagra huvudstad på söndag eftermiddag och tog dä 
ett ömt farväl av det civila livet för att sedan å utsatt tid 
debarkera expressen å Östersunds central och så efter en 
löjligt liten tid anmäla mig i kasernvakten.

Ja, så stod jag då hux flux på den kaserngård, som 
jag ej trott mig skola behöva betrampa vidare, åtminstone 
ej iskdrudad kronans bastanta 47-or. Men där ser man, 
vad man vet litet om framtiden. Mina en aning tveksam-
ma fjät förde mig emellertid till en sängkammare, där jag 
skulle bo tillsammans med ett 20-tal krigsmän under de 
42 dagarna, och från sängkammaren till ett hus, där jag 
skulle skrudas i varma kostymer och i övrigt undfå alla 
de 1,000 och 1 värdefulla persedlar, som soldaten skall 
pynta sig med. Det föreföll vara rena rama puzzlet att få 
det skåp, som jag efter diverse övertalningar lyckades er-
hålla, omkring alla sakerna, men efter studium av en sär-
skild bruksanvisning och med hjälp av ett skohorn gick 
det till slut. Så var man då åter krigare och gick omkring 
och hälsade först på en massa folk, till levnadsåren yngre 
men med streck och ränder på kostymerna. Kort sagt: 

1) Red anm: Detta är “inskrivningsnummer” som s.a.s. föregick 
införandet av personnummer, som kom efter kriget. Det betyder i 
detta fall löpnummer 1 i rullföringsområde nr 63 (Östersunds västra 
rullföringsområde) och inskrivningsår 1930. Skrev normalt: 1 63/30.

första dygnet i beredskapstjänsten var, åtminstone för mitt 
vidkommande, en allvarlig prövning. Det var inte lätt att 
efter flera års liv i en viss komfort helt plötsligt slumra 
in kollektivt, äta på tallrikar, placerade på en plåtbricka, 
tvätta sig i iskallt vatten i handfat, monterade i långa rader 
o.s.v. Men det var rent märkvärdigt, vad det gick fort över, 
denna känsla av olust. Människan är tydligen ett underligt 
väsen, som snabbt acklimatiserar sig, ty efter ett par da-
gar var det nästan som om kronans matnyttiga kuse alltid 
varit mitt dagliga wienerbröd och kronans halmmadrass 
mitt läger.

Ja, så var jag då soldat igen efter 9 år, och detsamma 
var förhållandet med de flesta av kamraterna, alltså en 
avsevärd tid hade förflutit sedan vi senast varit iskrudade 
uniformerna. Det var därför ej underligt, att mycket av 
vad vi en gång skulle hava lärt oss, nu fallit i glömska. 
Mycket hade även förändrats på regementet, nya pjäser 
anskaffats och nya reglementen tillkommit, vilket gjorde 
det hela svårare. Men andan hos oss, som nu liga inne, 
är utomordentligt god och man förmärker ej några försök 
att smita eller komma undan. Alla förstå, att denna tjänst-
göring har en helt annan och allvarligare bakgrund än vad 
som var fallet med t.ex. den relativt sorglösa rekryttiden. 
Alla göra därför sitt bästa, och ett mycket gott förhållande 
råder mellan befälet och truppen, något som kanske ej 
alltid var fallet i ”den gamla goda tiden”. Förklaringen 
därtill ligger väl dels däri, att vi blivit omkring 10 år äldre 
sedan sist och därmed även en aning förståndigare, dels 
i den bistra verkligheten kring vårt land och dels däri, 
att även befälet blivit förståndigare och helt lagt bort all 
småaktighet.

På A. 42 är en s.k. beredskapsdivision organiserad un-
der major Berggrens3 befäl. Underligt nog är denna den 
första fältstarka division, som någonsin varit uppsatt på A. 
4. Divisionen består av en stab på omkring 100 man, två 
batterier4 under befäl av kaptenerna Hedberg5 och Åker-
ström samt en tross. Det tog givetvis tid att utrusta denna 
division med alla attiraljer, men redan på torsdagen, alltså 
tre dagar efter inryckningen, kunde hela divisionen mar-
schera ut, fullt utrustad.

Tjänstgöringen är faktiskt både intressant och trevlig, 
sedan väl den första olustkänslan försvunnit, och det är 
säkerligen ej på något sätt skadligt att åter ett tag leva det 
härdande krigarlivet med camping i tält och allting. Ut-
bildningen bedrivs rationellt för att så snabbt som möjligt 
sätta oss in i de nya vapnens bruk och återuppliva minnet 
av vad vi en gång lärt.

Men vår energiske divisonschef har ej inskränkt sig till 
att blott se till, att vi vederbörligen utbildas för det krig, 
2) Red anm: Lägg märke till det skrivs “A.”, med en förkortningspunkt 
som markering att A.(rtilleriregemente) är förkortat. Idag skrivs det 
enbart med ett mellanslag: A 4 (d.v.s. aldrig ihop)
3) Red anm: Erik Thorsten Berggren, 1895-1989. Chef för A 4 åren 1947-
1952.
4) Red anm: Det normala var att en division innehöll tre skjutande 
batterier, 1.-3.batt  samt divstab och divtross som de då hette. Det 
framgår tyvärr inte vilken pjästyp som de två batterierna är utrustade 
med. Vi den mobilisering som sedan sker kommer IV. div att vara 
organiserad med två batterier med 15 cm haubits m/1906.
5) Red anm: Det är Jonas Hedberg (1903-2007), sedermera överstlöjnant 
och författarre till “Blad ur norrlandsartileriets historia” som avses. 
Officer vid A 4 år 1925. Artilleriets historienestor och NA:s förste 
redaktör, f.ö. bror till Zarah Leander.

För 80 år sedan
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som i alla hoppas ej skall nå vårt land, utan han har även 
ordnat med underhållning på kvällarna. Själv har han två 
gånger hållit intressanta och briljant framförda föredrag, 
ena gången om Rysslands krigsmakt och andra gången 
om Tysklands, båda beledsagade med skioptikonbilder. 
Utöver föredragen bjödos vi på musikalisk underhållning 
av garnisonsmusikkåren och en sångkör.

Major Berggren har även tagit de inkallade studenter-
nas talanger i anspråk. Studenterna anordnade sålunda för 
någon vecka sedan en allmänbildningstävling mellan lag 
från de olika formationerna, som blev mycket livligt upp-
skattad och skall förnyas. En av studenterna befanns vara 
en f.d. spexförfattare från Uppsala, och han fick i uppdrag 
att ordna ett spex för regementet. Detta uppfördes den 28 
oktober i Läroverkets aula och roade hörbart publiken. 
Spexet hette ”De tre musketörerna” och handlingen hade 
förlagts till A. 4. Regementet fick skåda författaren, en 
advokat, i Porthos digra gestalt, en civilingenjör spelade 
marketenterskan Mylady, en lärare gestaltade Aramis, en 
fabrikör från Stockholm gav liv åt den fina Athos och en 
hovrättsfiskal gjorde en livligt uppskattad studie av en 
fänrik.

Som synes är livet på beredskapsdivisionen omväx-
lande, och ingen har klagat på annat än den omstän-
digheten, att han måste vara borta från sitt civila yrke. 
Men behöva vi ej vidkännas allvarligare olägenheter i 
denna kritiska och svåra tid, så få vi vara lyckliga. De 
utrikespolitiska frågorna följas givetvis med spänt in-
tresse, särskilt då den finsk-ryska frågan, och vi hoppas 
alla, att denna skall kunna lösas på ett för Finland till-
fredsställande sätt. Om denna förhoppning skall slå in 
torde väl den närmaste tiden utvisa.

Ur NA nr 1 okt 1939, s. 4 (Ur Östersundspressen)

Den nye chefen överste C.G.D. Hamilton mottog under 
23/10 under högtidliga former regementet. Vid mottag-
ningsceremonin var den inneliggande styrkan, cirka 800 
man, uppställd på kaserngården till häst i öppen fyrkant.

Vid högtidligheten med avlämning och parad för 
standaret höll överste Hamilton i samband med överta-
gandet av befälet över regementet ett kortare anförande, 
därvid bl.a. yttrande att övertagandet av chefsskapet 
skedde “i den fasta förvissningen, att vi alla i förtroendefullt 
samarbete skola göra vårt bästa för att lösa de uppgifter, som 
bli oss förelagda.”. Efter paraden för standaret riktade sig 
översten med några ord särskilt till beredskapsdivisionen, 
därvid framhållande det oroliga tidsläget samt erinrade 
om att de för beredskapstjänsten inkallade måste vara be-

redda att utan tidsfrist insättas för försvaret av vårt lands 
frihet och oberoende. “Skulle den dagen stunda - något som 
man vill hoppas dock icke blir fallet - skall varje man veta 
att göra sin plikt, och med kännedom om regementets höga 
ståndpunkt är jag förvissad om, att vi skola kunna möta en 
sådan dag utan fruktan.”

Efter mottagningsceremonin på kaserngården skedde 
förbimasch för regementschefen. Denna ägde rum utan-
för regementet med översten till häst framför kanslihuset. 
Musikkåren, vilken under musikdir. G. Sundells ledning 
medverkat även vid högtidligheten på kaserngården, hade 
ställt upp på Artillerigatan och förbimarschen skedde 
efter Regementsgatan. Ett stort antal intresserade åsågo 
den festliga final på mottagningsceremonin, som förbi-
marschen i parad ugjorde.

Regementet uppställt på kaserngården 23/10-1939
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Regementschefsbyte vid Artilleriregementet, A 9, 3 juni 2019
Ovan: Standaren inmarscherar. Det vita hedersstandaret från Wendes och regmentsstandaret.

Nedan: Från vänster: överste Jonas Lotsne, i mitten arméchef generalmajor Karl Engelbrektson, till höger överste Mag-
nus Ståhl. Den formella överlämningen sker genom att symboliskt lämna över A 9:s standar från tidigare chef,

överste Lotsne, till tillträdande chef, överste Ståhl.
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Det dyker upp många många bilder i regementets facebookgrupp.

Årsdag av muck från 4./A 
4 1992-04-02. Kompch 

Bengt-Olov Carlsson. 
Foto: Fredrik Svensson.

10,5 cm haubits m/40 i 
Älvdalen och

lastterrängbil 934.

Foto:
Bengt-Erik Lindgren

Dikeskörning med 
1. pjäspluton

Frösö kompani 
1992/1993

Foto:
Stefan Wik
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Från Gustaf Adolfs Geijers personarkiv hos 
Landsarkivet i Östersund, ÖLA.

2. batt övningar å Grytan 1898, lägg 
märke till ridbyxornas uförande, stövlarna, 

rundmössan (ganska låg) och att manskapet 
också bär kartuschlåda.

Se också att de har bulkruka.

Skarpskjuning
15,5 cm haub 77

Frösö kompani 
1992/1993

Foto:
Stefan Wik

Salutgivning med Jämtlands fältar-
tilleris, JFA 3-pundiga partikanon 
m/1773 under stridsuppvisning på 

det sjätte ”Karolinervinter”.
Jamtli 12 januari 2019.

Helblå uniform utan uppslag:
Artilleriet m/1710.

Blå med röda uppslag: Österbottens 
regemente

Foto:
JFA
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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

1893-1997-2019
126 år

Verksamhetsplan
2019-07-01--2020-06-30

2019-09-28 Årsmöte och styre-
semöte, kransnedläggning vid reg:s 
grav, middag.

Styrelsen

2019-11-13 Bendz pris VU

2019-10-30 Kamratmiddag på 
residenset.

Sören Blomberg

2019-12-04 S:ta Barbara, tal, salut 
och julbord

Styrelsen

2020-02 Ärtmiddag VU/Sören Blomberg

2020-03 Deltagande i Karoliner-
marsch med I 5

Arne Berglund (bidrag 300 kr/
deltagare)

2020-05 Våstädning i Talldungen kl 
13-16

Stugfogdarna/Sören Blomb-
erg

2020-05-15--18 Kamratresa Finland 
Sveaborg

VU/Styrelsen

Prel verksamhetsplan 2020-07-01--2021-06-30
2020-08 Häststädning i Talldungen 
kl 13-15

Stugfogdarna

2020-09-28 Årsmöte och sty-
reslemöte. Kransnedläggning vid 
reg:s grav

Styrelsen

2020-10 Surströmmingsfest VU/Sören Blomberg

2020-12-04 S:ta Barbara, tal, salut 
julbord

Styrelsen

2021-05 Vårstädniing i Talldungen 
kl 13-16

Stugfogdarna/Sören Blomb-
erg

2021-05 Bendz pris, Bendz middag VU

Red anm. Vid årsmötet informerade Mikael Andersson om 
av Slaget vid Selånger 1721-2021, den sista drabbningen 
under Stora Nordiska kriget (300-års markering), prel. 21 
maj 2021.

Du får gärna
ge bidrag till
föreningens
tidningsfond!

Bankgiro:
5037-6326

OBS! Glöm INTE “Tidnfond”

och avsändare!

Bli medlem i Kamratföreningen!

Engångsavgift ständigt medlemskap: 250 kr

Ständigt familjemedlemskap kan beviljas familjmedlem 
till föreningsmedlem och omfattar 
make/maka (motsv) samt barn upp till 18 år: 100 kr/
familjemedlem.
Inbetalning för medlemskap görs på bankgiro: 5037-
6326 (se ovan). Skriv namn på den inbetalningen avser.

Namn, adress och e-postadress skickas samtidigt till
medlemsregistratorn.

http://kfna.se/index.php/medlemsregistrator
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