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ORDFÖRANDEN HAR ORDET
Då kan vi lägga ytterligare ett år till hyllan. Har det varit ett bra år? Ur kamratföreningsperspektivet  tycker 
jag att det har varit ett händelserikt och intressant år med många bra aktiviteter. 

Vi avslutade flygvapenchefens rundtur i Finland och F 19, genomförde ett Nordiskt Kamratföreningsmöte 
med stort deltagande, en veterandag som historiskt blev mycket bra både i deltagande och väder, FV ordfö-
randekonferens i Uppsala, SMKR centrala möte i Enköping, vårt årsmöte, NFF flygdag i Nyköping, SMKR 
regionala möte Mitt i Enköping, vårt höstmöte med Blue Angels-film, SK 50 modellen (skala 1:8) är nu fär-
digställd och hänger i F 18 Flottiljrum och en härlig avslutning med julbord på före detta STRILS numera 
biografen Sländan är genomförd med mycket gott resultat. Glädjande blev det i stort fullsatt i lokalen.

Sommaren blev kanske inte som vi alla hade hoppats utan det blev en riktig svensk sommar (blandning av 
sol, regn, mycket moln, lite kallt och bad). Vi fick åtminstone tid att ladda våra batterier och förbereda oss för 
hösten och vintern. Sensommaren blev desto bättre.

Under hösten har vi arbetat med budget och verksamhetsplaner som skall finslipas och som vi har hållit dialog 
om med chefen för luftstridsskolan. Vi måste ju få ekonomin att gå ihop och överenskommen peng skall in till 
kassan att nyttjas på bästa sätt. Utbetalning sker efter genomförd verksamhetn och faktiska kostnader.

Jag är oerhört tacksam för mina duktiga medarbetare i styrelsen som gör ett fantastiskt arbete och för vad 
dessa har åstadkommit under verksamhetsåret. Ett stort tack.

Nu är det tid att återigen finna ro och umgås med familj och vänner under jul och nyårshelgen. Ta tillvara på 
den tiden och ät god mat med tillbehör så ses och hörs vi igen på nyåret.

Jag önskar er alla en riktigt 

GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR 2018 

50 år äldre har vi blivit sedan vi ryckte in på Ljungbyhed. Pär Cederqvist, Gunnar Persson och Alf Ingesson-Thoor i 

samband med det Nordiska mötet i Halmstad
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NY CHEF FÖR 
LUFTSTRIDSSKOLAN

(Text och foto Luftstridsskolan)

Överste Robert Nylén

Sommaren 1987 var första gången som jag satte min 
fot på Ärna och dåvarande F16. 

Om någon då sagt att jag, nästan på dagen, 30 år sena-
re skulle bli chef för Luftstridsskolan så hade jag sagt 
att den individen var galen. För mig var det viktigaste 
just då att utbilda soldater och skjuta kulspruta, vilket 
fortfarande är viktigt!

Luftstridsskolan är ett stort förband med många uni-
ka och kvalificerade funktioner som jag nu ska leda 
vidare. Jag känner förtröstan i att fortsatt leda perso-
nalen på Luftstridsskolan som kommer att hjälpa mig 
och ge mig det stöd jag behöver för att vi tillsammans 
ska utveckla förbandet och leverera operativ effekt 
med hög kvalitet.

Efter många år i insatsverksamhet vet jag att den ef-
fekt Luftstridsskolan idag levererar håller hög kva-
litet, är efterfrågad och behövd för lösandet av För-
svarsmaktens uppgifter. 

Vi ska tillsammans sträva efter att ständigt bli bättre 
och alltid komma ihåg varför vi finns till. Oavsett om 
det gäller utbildning, utveckling, insats eller annan 
verksamhet ska det alltid, direkt eller indirekt, leda 
till leverans av operativ effekt för Flygvapnet och 
Försvarsmakten.

Så som situationen i vårt närområde utvecklas är det 
tydligt att Luftstridsskolan spelar en viktig roll för 
Flygvapnet och Försvarsmakten. Vi ser dagligen be-
vis på det strategiska läge Sverige har i närområdet, 
och hur vi som Försvarsmakt och nation måste kunna 
hantera många och olika svåra lägen i syfte att försva-
ra Sverige och landets intressen, vår frihet och rätt att 
leva som vi själva väljer.
 
Även terrorattacken i Stockholm visar på att vi som 
försvarsmaktsanställda och Luftstridsskolan som för-
band måste vara beredda att när som helst kunna stöd-
ja övriga delar av samhället och bidra till skyddet av 
våra medborgare. 

För att klara detta måste Luftstridsskolan i sitt dag-
liga arbete ha ett nära och utvecklat samarbete med 
de civila aktörer som finns i vårt område. Det gäller 
till  exempel Länsstyrelsen, kommunledningen, Polis, 
Räddningstjänst, Universitetet  med flera.

Vem är jag

Mitt ursprung är ur Armén och K3 i Karlsborg. När 
jag sedan kom till F16 och Uppsala blev det trupput-
bildning, markförsvar, sjukvård och underhåll. Efter 
min tid på trupp har det blivit tjänst på taktisk och 
operativ stab, bland annat Flygtaktiskt kommando, 
Insatsstaben J3, Specialförbandsledningen och Flyg-
taktisk stab.

Under tiden har jag gått de vanliga skolstegen samt 
genomfört olika utlandstjänster i bland annat Bosnien, 
Afghanistan och USA. Jag har en gedigen kunskap 
om Försvarsmakten och Flygvapnets insatsverksam-
het men gällande produktion så finns det utveck-
lingspotential. Jag tror alltid gott om människor och 
förutsätter att alla kan och vill göra sitt bästa. Min 
filosofi är att ansvar och mandat ska ligga där man 
känner verksamheten bäst och där besluten bör fattas.   
   
Avslutningsvis vill jag säga att med Luftstridsskolans 
organisation och kompetenta personal är inget omöj-
ligt.  Jag ser framför mig en mycket rolig och utveck-
lande tid på Luftstridsskolan i samarbete med övriga 
delar av Flygvapnet, Försvarsmakten och samhället!  
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Nyköpings Flyg- & motordag 
(Text: Leif Ström, Foto: J-O Persson, Hans Groby och 

Thomas Lagman)

Tidigt den 3 september var vi nio medlemmar på väg 
mot Nyköping i en minibuss. Planen var att vara på 
plats klockan 0830 för att hinna inta vår plats i hang-
aren i god tid innan besökarna började anlända. Med 
tanke på det kyliga, gråmulna och regniga vädret som 
varade i stort sett hela dagen var vi väldigt nöjda med 
att ha fått oss tilldelad en plats i hangaren, där vi mon-
terade upp vårt försäljningsbord och vår strandfana. 
Där informerade vi med gemensamma insatser om F 
18 KF och hade en bra försäljning av böcker, mynt, 
tröjor, med mera för delar av de cirka 5 000 personer 
som ivrigt väntade på att flyguppvisningarna skulle 
dra igång.
    
Efter invigning av C LSS, överste Robert Nylén, star-
tade arrangörens hittills största flygdag vad gäller 
antalet flygplan. Det flögs med J29F Tunnan, J32B 
Lansen, SK35C Draken, AJ37 Viggen, J28 Vampire, 
SK60, Spitfire, Mustang, SK16, SK50 Safirer, DC3 
Daisy, Sukhoi, segelflyg och helikopter. Som final 
flögs det i en ovanlig formering med Spitfire, J29F 
Tunnan, J32B Lansen och SK35C Draken som speg-
lade de legendariska planen från F11:s storhetstid. 
 

F 10  J 29 F Tunnan startar i det regniga vädret

Här ser vi i samtal runt bordet Rolf Larsén, Ove 
Linder, Leif Ström och Maria Persson
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FÖRSVARSMAKTSDAGEN 
DEN 24 SEPTEMBER

(text och foto: Gunnar Persson)

En strålande sensommardag genomfördes försvars-
maktsdagen under tiden som en av de största för-
svarsmaktsövningarna genomfördes. Stockholmarna 
hade gått man ur huse och det uppskattades att cirka 
80 000 besökare fanns på Gärdet.

Försvarsmakten hade komponerat ett gediget pro-
gram med många intressanta förevisningar. Markut-
ställningen var välordnad och mycket uppskattad och 
välbesökt. Inom området cirkulerade cirka 300 offi-
cerare som förevisade och kunde svara besökarna på 
frågor med mera. 

Strax före klockan 1125 skulle första flygningen 
ske med JAS 39. Den blev tyvärr inställd. Det hör-
des många suckar bland åskådarna runt om oss. När 
den andra uppvisningen skulle genomföras blev det 
bara en stilla passage av Gärdet. Då blev det återigen 
många suckar. Kan flygvapnet inte bättre? Även tred-
je passagen gick förbi utan större ovationer. Många 
hade kommit bara för att få se lite häftig uppvisning 
av JAS 39.

Marinen fick vi uppleva på storbild. Även det var en 
stor besvikelse för många besökare.

Det som gjorde försvarsmaktsdagen var markstrids-
kraftsförevisningarna med alla sina olika insatser, 

smällar, bangar och aktion. Bra gjort och mycket bra 
arrangerat.  

Helikopterflottiljen gjorde en bejublad insats i sam-
band med genomförandet av luftlandsättningen. Star-
ten med fallskärmshopp blev också mycket uppskat-
tat och intressant för många besökare.

Fältartisterna var en höjdare. De visade upp sina bästa 
sidor och folket jublade.

Ännu en dag och ännu en upplevelse. 
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Veterandagen
(text och foto Gunnar Persson)

Årets veterandag blev väldigt lyckad. Dagen välbe-
sökt med drygt 2 500 föranmälda deltagare. Kamrat-
föreningen var representerad med några deltagare. 
Jag hade hoppats på många fler, men det får väl bli 
nästa år. Vi hade därför inte heller detta år vår fana i 
fanborgen.

Det var ett fantastisk väder och i utställningsområ-
det hade många samlats för se och höra alla de olika 
presentationerna från Försvarsmakten. I kanalen vi-
sade marinen upp sina stridsbåtar. Även detta år blev 
det överflygning av Tp 84 Hercules och JAS 39 samt 
Team 60 från Malmen.

Veteranerna som samlats för marsch från Kungsträd-
gården till Gärdet hade också ett mycket större delta-
garantal än tidigare år. Det var många deltagare och 
många fanor i fanborgen, så det blev trångt uppe på 
läktaren.  I ceremonin deltog som vanligt Hans Ma-
jestät Konungen, riksdagens talman, ordföranden för 
försvarsutskottet, överbefälhavaren, prins Carl-Philip 
samt ordföranden för Veteranförbundet Fredsbaskrar-
na.  Det var stilfullt när de marscherade in till utställ-
ningsområdet i takt med musiken från Dragonerna.

Efter ceremonierna blev det lunch och social samva-
ro. Under kvällen blev det underhållning av fältartis-
terna. Även överbefälhavaren gick upp på scenen och 

sjöng för de församlade till stor belåtenhet. Samstämt 
kunde vi förstå att vi bland dessa åhörare har en stor 
skara som verkligen gillar vår ÖB.

Fanborgen med Kn Ray Lindahl från Ledningsre-
gementet i beredskap för avmarsch

Kransar i beredskap för nedläggning av Konungen 
och  Veteranförbundet Fredsbaskrarna

Konungen, överbefälhavaren och prins Carl-Philip 
strax före kransnedläggningen
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SMKR Regionmöte Mitt 
(text och foto Tommy Ribbelöv)

Mötet var förlagt till Ledningsregementet i Enköping 
tisdagen den 7 november. Vi var 20 deltagare som 
hörsammat SMKR (Sveriges Militära Kamratfören-
ingars Riksförbund) inbjudan. Starten var att respek-
tive Kamratförening fick presentera sin förening uti-
från antal medlemmar, årsavgift, lokaler med mera. 
Gemensamt var att flera redovisade bekymmer med 
minskande medlemsantal samt svårigheter med re-
krytering.

 Förbundsordföranden Anders Emanuelson

SMKR förbundsordförande Anders Emanuelson in-
formerade om förbundet samt belyste kontakter med 
Försvarsmakten och stöd till kamratföreningarna. I 
dag finns det ca 36 000 medlemmar i kamratfören-
ingarna och dessa utgör en enorm resurs som stöd till 
Försvarsmakten. Vidare informerades om det stöd 
som kamratföreningarna inom SMKR kan och skall 
få från Försvarmakten samt hur vi kan samverka på 
olika sätt för att förbättra de enskilda föreningarnas 
möjligheter till rekrytering. Anders avslutade med att 
presentera ett förslag till ny regionindelning.

Efter en god lunch presenterade SMKR förbundsse-
kreterare Jan-Olof Johansson (Jolo) förbundets hem-
sida (www.smkr.org) och vad man kan få ut av den. 
Där finns information som stöder kamratföreningar-
nas verksamhet. Vid efterföljande grupparbete disku-
terades framförallt ett förslag från SMKR angående 
en ny regionindelning, som skulle innebära att 4 regi-
oner utökas till 6 regioner. Detta förslag är nu ute på 
remiss. Nuvarande indelning innebär till exempel att 

region Mitt omfattar cirka 45 föreningar vilket gör det 
svårt med närhetsprincipen, då många får långa resor 
och därmed svårigheter att närvara på möten. Beslut 
om indelningen fattas på Representantskapsmötet i 
april 2018. Avslutningsvis kan jag informera om att 
Regionmöte hålls en gång per år.

Grupparbete

Steve Gunnarsson regionansvarig Mitt

Förhoppningsvis är nu region Mitt förberedda inför 
det representantskapsmöte som genomförs under 
april månad 2018.
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Höstträff 
(text Gunnar Persson, foto Sten Wiedling)

Torsdagen den 19 oktober samlades vi på biograf 
Sländan, före detta STRILS. Till träffen kom cirka 40 
intresserade medlemmar och presumtiva medlemmar. 
Årets träff var en ren filmafton och, som vi hoppades 
på två intressanta filmer. Före starten i filmsalen kun-
de alla gå runt och beskåda utställningar med mera 
samt F 18 Flottiljrum. Thomas Starrin och Leif Ström 
har jobbat intensivt under hela våren och sommaren 
med Flottiljrummet, som nu börjar bli lite välfyllt. 
Det handlar numera mest om att hitta lösningar på bra 
placering av alla prylar så att de kan upplevas. Det var 
också full aktivitet i radioamatörernas rum som ligger 
vägg i vägg med vårt flottiljrum.

Klockan 1800 var alla på plats i filmsalen och ordfö-
randen inledde med några ord om kamratföreningen 
samt de båda filmerna som visades under kvällen. På 
plats i salongen fanns också Christer Dahlberg som 
var ansvarig för flygdagarna på Tullinge. Christer och 
hans hustru flög båda två i Botkyrka Flygklubb. 

Ordföranden Gunnar Persson

Intresserade åhörare

Den ena filmen handlade om Botkyrka flygklubbs 
flygdag på Tullinge 1992 där bland annat Blue Ang-
els gjorde en bejublad uppvisning. Den andra filmen 
visade föreningens arbete med att förvandla flygpla-

net  J 35 B (35221) Draken från ett vrak till en ståtlig 
kopia av en Acro Deltas maskin.

Thomas Lagman som var planeringsansvarig

Efter filmerna tog Tommy Ribbelöv hand om de bli-
vande medlemmarna. Det blev några nya medlemmar 
till föreningen. 

Tommy informerar nuvarande och blivande 
medlemmar

Det fanns också lite tid för fortsatt vandring i loka-
lerna före intagandet av buffén som i vanlig ordning 
iordningställts av Ingegerd och Göran Hesselgren.

I en av de tidigare lektionssalarna var buffen framdu-
kad och alla verkade hungriga och fyllde sina fat med 
allehanda  läckerheter. Det var en utmärkt middag. 

Hungriga deltagare
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Under middagen informerade ställföreträdande che-
fen för Luftstridsskolan överstelöjtnant Joakim Hjort 
om läget vid förbandet nu och i framtiden. 

Stf C LSS Joakim Hjort 

Det kan konstateras att det är ett verkligt livaktigt för-
band med verksamheter över hela vårt avlånga land 
och även i Tyskland, vad avser helikopterutbildning.  
Inne på LSS område finns det många aktiviteter och 
det förekommer även en hel del flygverksamhet både 
med JAS 39 och den amerikanska transportjätten 
C-17. Det har gjorts en hel del åtgärder på banor och 
uppställningsplaser för dessa ändamål. Ett stort tack till alla som bidrog till en trevlig afton 

och välkomna igen till nästa träff.
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Fortsättning på Bo Fundell artikel 
Ps-08 från F 18 Kamraten nr 55

(bilder från Försvarets Historiska Telesamlingar)

Halv nio ringer det till mig, det är Sten Axelsson, en 
av provflygarna på Försökscentralen. Han skall göra 
ett prov med en 35:a, sextiograders direktanfall mot 
en 32:a som går mål. Vi kommer överens om den van-
liga radiokanalen och han talar om att starttiden är satt 
till 0900. Korthugget, rutinmässigt, men tillräcklig in-
formation för mig. Jag har gjort det förr.

En stor förändring, i förhållande till när vi satt uppe 
i baracken, är att vi numera har hjälp av ett antal Ra-
darjaktledarbiträden, Rrbi. Det är unga kvinnor, före 
detta flyglottor, som valt att ta detta udda jobb, i stäl-
let för något de tidigare gjort inne på flottiljen, Be-
rit, Ulla-Karin, Aina och Gunilla. De kan väl sägas 
fortfarande vara under utbildning, men de har snabbt 
lärt sig hantverket och tycker att uppgiften är rolig. 
Ett mycket annorlunda yrke för en tjej vid denna tid! 
Förekomsten av kvinnor på arbetsplatsen innebar en 
ganska stor förändring för oss killar. Dessförinnan 
rådde en ganska ohejdad machokultur, där ovårdat 
språk och grabbigt uppträdande var en slags standard. 
Vi ojade oss också ganska mycket i förväg, när vi fick 
nyheten om våra nya arbetskamrater. Hur skulle det-
ta gå? Men när tjejerna väl kom som friska fläktar, 
vill jag påstå att vi killar skärpte oss ganska betyd-
ligt. Den kamratliga atmosfären på arbetsplatsen blev 
betydligt bättre och trivsammare. Och tjejerna var de 
bästa arbetskamrater man kunde ha, så var det på Har-
ry och så har det varit på senare, liknande ställen där 
jag jobbat. 

 PS-08 Spaningsradarantenn

Tillbaka till stridsledningspasset: Jag frågar en av 
dem, Gunilla, om hon har tid att hjälpa mig. Jodå, det 
går bra, och efter att jag har pratat med Crrjal och bli-
vit anvisad ett av de fyra tillgängliga operatörsborden, 
är alla förberedelser klara. Lite före utsatt starttid sät-
ter vi oss och gör grundinställningarna som vanligt på 
radarbildskärmen. Ljusstyrka, offcentrering, inställ-
ning av lämplig skala och så vidare. Allt fungerar som 
det ska. Våra skickliga tekniker håller utrustningen i 
prima skick. Det är vi operatörer bortskämda med. 

Operatörsplats PS-08 op-rum

Sedan blir det som vanligt att vänta, något som man 
med åren fått stor rutin på att göra. Flygplanen är ofta 
sena i starten. Under tiden småpratar Gunilla och jag 
om ditt och datt. Trevligt att ha sällskap när man sitter 
där, i princip sysslolös. Vi hinner diskutera några fil-
mer och TV-program innan jag på radarbilden ser ekot 
från roten på nordlig kurs, sedan de lyft från Malmen. 

Det är ganska god radartäckning i området idag, för-
utom en bit väster om Vättern, där jag tydligt ser den 
front som aviserades under genomgången. Jag har 
full koll på mina egna enheter som skall öva över nor-
ra Östergötland under passet. Några ”änglar” ser jag, 
mycket långsamma ekon som verkar driva med vin-
den. Ibland är det troligen fågelsträck, tror vi. Annars 
inga väderekon och inte mycket annan flygtrafik som 
kan störa. 

Axelsson anmäler sig nästan omedelbart: ”Gripen, 
roten Viktor 02 och 27!” ”Gripen, kontakt! På instru-
ment frågas?” svarar jag. ”Viktor 02 på instrument!” 
säger han, det indikerar att han tar emot data från mig. 

Bra, tänker jag, datalänken till Viktor 02 fungerar som 
den ska. Målflygplanet ger jag muntliga order, men 
för att styra jakten skruvar jag bara ratten, märkt styr
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Schematisk bild över hur uppföljning och ledning 

kurs, så att det värde jag vill ha syns i det lilla ”skval-
lerfönstret” intill. Jakten säger inget, men han börjar 
svänga, han har alltså uppfattat svängordern som han 
fått via dataförbindelsen. Det känns lite som att jag 
själv håller i styrspaken. Målet kvitterar på radioka-
nalen. Jag leder isär dem cirka 60 km innan jag beor-
drar tillbaka dem till nya kurser. Gunilla flyttar ruti-
nerat fram målsymbolen, så att den hela tiden ligger 
över målekot. Min uppgift är att lägga en liknande, 
elektronisk symbol över jakten, och från båda dessa 
symboler pekar nu varsin vektor mot en punkt, där de 
kommer att träffa samman. 

Jag vet att syftet med dessa övningar är att undersöka 
hur väl Drakenflygplanets radar kan se åt sidan. Må-
let skall ligga så nära det yttersta läge som antennen 
där framme i jaktens nos kan anta, cirka 55 grader ut. 
Man kan säga att flygplanet med sin egen radar har 
upptäktsförmåga inom liksom en strut framför planet. 
Anfallsgeometrin, som jag försöker leda till, är såle-
des lite kritisk. Skulle målet ligga för långt ut kan hela 
anflygningen bli förgäves, flygplanradarn upptäcker 
det aldrig. Min nya, fina utrustning i op-rummet är till 
stor hjälp när det gäller att få flygbanorna så perfekta 
som möjligt.

Jag ber Gunilla att begära höjdmätning på målet, 
egentligen överflödigt eftersom jag väl känner till den

fungerade i olika centraler i STRIL 60 systemet

men det är alltid bra att träna, både för oss själva och 
för den värnpliktige höjdobservatören. Förfrågan ly-
ser upp hos honom, han vrider med hjälp av ett vred 
in höjdmätaren mot målet. Han hittar det på bildskär-
men och kan mäta upp ett värde, vilket han ställer in 
på ”höjdskrapan” som den ibland kallas, den stora 
knappsatsen med en mängd knappar på. Bara några 
dagar tidigare satt för övrigt Kronprins Carl-Gustaf 
där som höjdobservatör. Jag fick vara instruktör och 
skickade likadana höjdfrågor till honom. Därmed fick 
han känna på hur det var att ha det jobbet, ett led i 
hans utbildning till sin kommande, något mer omfat-
tande uppgift, att bli landets statschef. Han var rätt 
duktig även som höjdobservatör!

Ingenting sägs på radion, men jag ser tydligt att mina 
styrorder följs och Axelsson gör den sista lilla korri-
geringen på slutet som visar att han har radarlåsning 
och gör en simulerad avfyrning av vapnet. Han anmä-
ler: ”Anfallet klart!”

Efter detta anfall hinner vi med ytterligare tre anfall.
Alla fungerar klockrent! Det gäller för mig att också 
se till att flygplanen håller sig inom det område vi fått 
anvisat, något som ibland kan vara svårt. Men även 
det har fungerat bra under passet. Under det sista an-
fallet är flygplanen åter på väg söderut, vilket är läg-
ligt, de får inte långt hem när vi avbryter. 
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PS-08 operatörsrum

Jag har under tiden sett att det ganska kraftiga vädere-
kot är på väg mot östgötaområdet västerifrån. Det är 
säkert det regnväder som det talades om under mor-
gongenomgången, och det verkar komma lite tidigare 
än vad som då angavs. Den nordsydliga framkanten 
av regnet har nu passerat Vättern, det ser jag tydligt. 
Men det behöver ju inte innebära några problem för 
själva flygningen.

Axelsson ropar nu upp igen, efter att ha gått radiotyst 
hela passet: ”Gripen, vi avbryter och går mot Mal-
men!” De lämnar min kanal och går över till trafikled-
ningen. Gunilla kan gå ifrån, jag behöver inte hennes 
hjälp längre. 

Jag väntar en liten stund för att se att flygplanens åter-
färd fungerar som den ska. Då ser jag att de vänder 
norrut. Så går det någon minut och Axelsson ropar upp 
igen: ”Gripen, Viktor 02, det har blivit sämre väder 
på Malmen, vi ska landa Hässlö. ”Uppfattat!” säger 
jag och ger avstånd och riktning till landningsbasen 
i Västerås.  Och jag lägger till, lite spydigt: ”Det blir 
väl till att övernatta då? Har ni med er tandborstar?” 
Ett snabbt svar får jag från min kompis ”Lappen” Er-
iksson, navigatören i baksits på målflygplanet. Med 
sin karakteristiska mörka röst säger han. ”Det behövs 
ingen tandborste, bara det finns tillgång till ett bra 
gurgelvatten!” Jag inser att det nog inte är så synd om 
mina bevingade vänner. De kommer säkert att få 

en trevlig kväll på Hässlö-mässen, om än oplanerad!
Efter att ha lotsat båda fram mot Mälarområdet, läm-
nar de kanalen och jag kan slappna av.

Resten av dagen blir synnerligen lugn för min del, det 
blir ingen mer stridsledning. De förband som flyger 
blir allt färre på grund av det sämre vädret.

Det blir att läsa tidning och spela kort några timmar, 
eller spela lite pingis i gamla baracken, där vårt tidi-
gare op-rum nu blivit pingislokal. Kanske kan jag åka 
hem till familjen lite extra tidigt efter att ha kollat att 
flygverksamheten inte kommer igång mer denna dag. 
Jag behöver inte ha dåligt samvete för det. I går kväll 
var det mörkerflygning till kl 2230. Arbetstidsregle-
ring har ännu inte införts.

Ännu en dag på Harry är till ända, en ganska annor-
lunda arbetsplats.

Bo Fundell, Radarjaktledare 1960 – 1981 (varav på 
Harry 1960 – 1966). 
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Nordiskt Kamratförenings-
möte i Halmstad

(text Gunnar Persson, foto Gunnar Persson, Lars 
Björk I 16 Kf, Leif Ström)

Efter två år och intensiv planering var det änligen 
dags att påbörja resan till Halmstad och det Nord-
iska mötet. Bussen lämnade cityterminalen klockan 
1100. Representanter för F 18 Kamratförening var 
Leif Ström och Tommy Ribbelöv. Vi hoppades på 
bra väder och ett trevligt kamratligt umgänge under 
fem dagar i Halmstad. Väl nere i Halmstad gjorde vi 
oss hemstadda i det tilldelade logementet. Alla delta-
garländer hade väl utmärkta logement. Bädda sängar 
och fixa lite med packningen för att sedan gå ner till 
soldathemmet och träffa övriga deltagare för gemen-
sam samvaro och lära känna varandra. Under dagen 
rullade en video från tidigare möten, vilket rönte 
uppskattning bland deltagarna. Det blir första kväll-
en med gänget. Soldathemmet bjöd på mat och ölen 
inhandlades på soldatmässen. Vilken kväll det blev, 
god mat och god öl. Då alla var relativt reströtta så 
blev det en tidig kväll och en välbehövlig sömn i lo-
gementssängen.

Torsdag morgon. Upp och käka frukost därefter på 
med kostym och originalmedaljer. 

Svenska kontingenten uppställd

Uppställning och avlämning till riksförbundets ordfö-
rande, Anders Emanuelson. Riktigt högtidligt och det 
blev välkomsttal, musik (nationalhymner och blanda-
de marscher) samt flagghissning. Det var husarkvar-
tetten som stod för underhållningen. Välkomsttal av 
ställföreträdande chefen för Lv 6 (överstelöjtnant 
Lars Lindén) samt riksförbundets ordförande. Alla 

kände hur högtidligheten svepte över kaserngården. 

Musikerna i högsta beredskap

Flaggorna hissas

Svenska delegationen lägger ned krans

Efter detta var det uppsittning i bussarna och trans-
port ner till Halmstad centrum och minnesstenen. Här 
blev det återigen uppställning avlämning och därefter 
musik och kransnedläggning med tal av vår förbunds-
ordförande. Nu påbörjade vi marschen genom 
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Danska delegationen

Halmstad centrum och fram till rådhuset där borg-
mästaren skulle möta upp. 

Regementstrummslagarna

Finska delegationen

I täten gick fyra regementstrumslagare och anförde 
styrkan. Det var mäktigt med trumslagarna. Väl fram-
me på stora torg tog borgmästaren (kommunstyrel-
sens ordförande) Johan Rydén emot och hälsade oss 
välkomna till Halmstad. Efter ett kort tal så fick vi 
en guidad tur genom rådhuset samt lite förfriskningar 

därefter en promenad till plenisalen. Här fick vi hela 
Halmstads historia och lite till.

Kommunstyrelsens ordförande Johan Rydén

Tillbaks till Lv 6, lunch och därefter indelning i fyra 
grupper. Vi fick uppleva garnisonsmuséet, luftvärns-
materiel och fordon på kaserngården. 

Stridsvagn 122, Leopard 2

Efter förevisningen på kaserngården blev det trans-
port till Skedalahed och luftvärnssamlingarna.

Några resenärer bland annat Tommy Ribbelöv

På Skedalahed fanns i princip allt som producerats 
och testats av vår svenska försvarsmakt. Det var en 
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imponerande samlig och en intressant förevisning 
om svenskt luftvärn då och nu. 

Intresserade åhörare

Danska ordföranden 

Efter detta återtransport till Lv 6 och samling i sam-
lingssalen där vi fick ett mycket intressant föredrag 
från Luftvärnets Stridsskola (LvSS), övlt Johan 
Kämpe, om vårt nuvarande och framtida luftvärn. 

Övlt Johan Kämpe  
Det känns tryggt att vi återigen skapar förutsättning-

ar för ett kraftfullare luftförsvar. Heder år föredrags-
hållaren som verkligen kunde göra detta intressant 
och värdefullt för oss alla. Det kom en hel del frågor 
kring detta från våra nordiska vänner.

Sedan var mässen öppen för oss med social samvaro.

Från vänster Uhlegård, Emanuelson och Gunnarsson

Fredag morgon uppställning och indelning i två tä-
ter. Norge och Danmark samt Sverige och Finland. 
Dagen bestod av besök i Ängelholm och F 10 Flyg-
museum samt Halmstad och flottans korvett (HMS 
Sundsvall) samt en guidad tur i Halmstad. Sverige 
och Finland började med transport till F 10 Flygmu-
seum. Väl framme var det indelning i grupper och 
förevisning av museet. Kamratföreningen hade verk-
ligen ställt upp mangrant och var väl organiserade för 
att ta emot oss och ge oss en kanonbra förevisning. 
Efteråt kunde vi konstatera att vi hade behövt en hel 
dag för att ta till oss det som fanns i museet. 

Ordförande F 10 Kf, Göran Brauer, hälsar oss väl-
komna till muséet

Efter förevisning av muséet samt kaffe i anslutning 
till detta blev det samling på kullen utanför hangaren 
för att avvakta flyguppvisningen med en SK 60 från 
Linköping samt Pär Cederqvist i sin P-51 Mustang. 
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Det blev en verkligt fin förevisning. Vi saknade defi-
nitivt inte JAS 39 (som inte fick flyga för att miljötill-
stånd saknades) trots inplanering sedan två år. 

Interiörbild med SK 50 i taket

SK 60 från Malmen

Spitfire och Mustang. Foto från Biltema Airshow

Närbild på Alf Ingesson-Thoor. Foto från Team 50 
tidslinjen och facebook

Åter transport till Halmstad och lunch i matsalen samt 
därefter buss till hamnen och besök på flottans korvett 
HMS Sundsvall. Ett mycket intressant och givande 
besök med verkligt duktiga sjömän som gav oss en 
intressant exposé över fartyget och dess uppgifter.

Bilderna över och undervisar besöket ombord på fartyget
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Besättningen tackas av med ett mynt och en minnes-
sköld från SMKR

Nordiska ledningsgruppen samlad för dagens avslu-
tande diskussioner och morgondagens program

En lång dag var till ända och den sedvanliga sociala 
samvaron på officersmässen var en bekväm avslutning 
på dagen. Då alla var församlade på mässen passade 
Gunnar Persson, president för Koreaveteranerna på 
att dela ut NNSC (Neutral Nations Supervisory Com-
mission) missionsmedalj till kapten Hans Hesselgren 
för den tid han tjänstgjort i Korea som kommendant i 
delegationen, med placering i Panmunjeom.

Hans Hesselgren och Gunnar Persson

Fantastiskt fint tillfälle att få tilldela medaljen i detta 
nordiska kamratförenings sällskap. Det märktes tyd-
ligt i kväll att fler hade lärt känna varandra och att 
blandningen mellan länderna ökat. 

Lördag morgon, samma rutiner med frukost, upp-
ställning och flaggceremoni. 

Uppställda för flagghissning och morgongenomgång

Dagen skulle innehålla materielförevisning på För-
svarsmaktens Markteletekniska Skola (FMTS). 
Busstransport ner till gamla F 14 och där fördelades 
länderna med en fyrgruppsindelning. FMTS blev en 
höjdpunkt och en mycket intressant förevisningsdag. 
Skolan hade verkligen slagit på trumman och ställt 
upp till hundra procent för att ge oss en bra visning. 

Simulatormiljö för flygtrafikledarutbildningen

Simulatormiljö för datorutb på HKP 10
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Här visades det flygledarutbildning, brandutbildning 
och släckning av flygplan, digital utbildning av tek-
nisk hantering av helikopter 10 och mycket annat. 
Utbildningsmiljöer visas på föregående sida.

Uppställningen var helt otrolig. Vilket flygvapen vi 
har. Ett stort tack till C FMTS för detta och den myck-
et kompetenta personalen. Ge denna återkoppling till 
dem vid ett bra tillfälle.

Brandutbildning med övning på specialtillverkade 
miljövänliga flygmodeller och helikoptrar 

Dagens moderna brandsläckningsfordon

Förbundsordföranden Anders Emanuelson tackar 
för väl genomförd förevisning

Var om någonstans skulle väl inte en flyguppvis-
ning passa. Vi fick här också tillfälle att se Alf Ing-
esson-Thoor i sin SK 50 göra en i vanlig ordning 
kanonbra uppvisning samt Pär Cederqvist komma i 
sin Spitfire och ge järnet över Halmstad. Vad mer kan 
man önska sig!? Ett stort tack till er båda. Ni förgyl-
ler verkligen vår tillvaro med era uppvisningar. Jag är 
inte helt säker på om de själva vet detta, men vi och 
alla andra civila och Sverige vet det. Det blev också 
tillfälle för mig att få ta ett 50-års minneskort på oss 
tre. Det är nästan på dagen 50 år sedan vi ryckte in 
till Krigsflygskolan. Efter uppvisningen bar det av till 
Karlskoga för de båda förarna för andra uppdrag och 
uppvisningar.

Två glada uppvisningsförare Pär Cederqvist och 
Alf Ingesson-Thoor nästan på dagen 50 år sedan in-
ryckning på Ljungbyhed med samma tempo och drag 

i flygningen men något gråare och äldre 

Efter lunch på FMTS var det så tid att återigen gå 
ombord på bussarna och åka ner till slottet och få en 
rundvandring i ett bebott slott. Slottet är landshöv-
dingens residens och här nyttjas det till fullo. Verkli-
gen fint och representerbart för Halmstad och de besö-
kare som kan fä tillfälle att se det inifrån. Ena halvan 
minglade utanför slottet i väntan på att få komma in 
och uppleva miljer där. Ett stort tack till länsrådet Jör-
gen Peters som gav oss en lärorik lektion i slottets 
historia genom museipedagogen. Efter besöket blev 
det transport upp till Lv 6 och tid för att förbereda oss 
inför kvällens högtidsbankett. 
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Ett vacket slott, både utomhus- och inomhusmiljöerna

Samling i matsalen precis 1830. Trumpetsignal och 
de nordiska fanorna förs in och placeras centralt i 
matsalen. Generalsapell och generalmajor Berndt 
Grundevik kommer in till matsalen och honnörsbor-
det. Därefter marscherar de fyra nordiska förbunds-
ordförandena in och intar honnörsbordet. 

Till bords och middagen kan börja

Middagen kan börja efter diverse skålar och väl-
komsttal av förbundsordförande Anders Emanuelson. 
Kvällen till ära spelar Husarkvintetten (som är sex) 

spelar taffelmusik samt blåser fanfarer då så är befo-
gat.

Husarsextetten

Genmaj Bernt Grundevik och Anders Emanuelson

Anders Emanuelson och C Lv 6  överste Anders Svensson

Under middagen blev det tal av genmaj Berndt Grun-
devik. Det delades ut medaljer till nordiska represen-
tanter. Respektive nation delade ut tre medaljer, en 
till respektive nation. Efter detta delade vi ut SMKR 
förtjänstmedalj till chefen för Lv 6, ställföreträdande 
chefen Lv 6, major Lars Ahlberg samt Gunnar Ohlsén 
(ledamot av SMKR styrelse). Även vår förbundsord-
förande erhöll SMKR förtjänstmedalj i guld.
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Under lördagen pågick det en skjuttävling med AK 5 
respektive pistol Glock. Sverige fick totalt ett guld, ett 
silver och ett brons. Totalt segrade lag Sverige med 
360 poäng, Norge 348 poäng, Danmark 316 poäng 
och Finland 212 poäng och Sverige fick därmed en 
inteckning i prispokalen.

Förbundsordföranden delade även ut SMKR minnes-
sköld till chefen Lv 6 samt till kökspersonalen på Lv 6.

Minnestavlan med det lilla svärdet överlämnades 
från Norge till Sverige som i sin tur lämnade över det 
till chefen för Lv 6. Det skall nu hängas väl synligt i 
kanslihuset under två år tills vi träffas nästa gång. 

Det blev en mycket trevlig och högtidlig bankett (vi 
hade nog förväntas oss fler deltagare från Försvars-
makten och högkvarteret då det Nordiska samarbetet 
är prioriterat och det är endast vart åttonde år som det 
genomförs i Sverige). Ett stort tack till generalmajor 
Berndt Grundevik som ställde upp och deltog. Hopp-
as att försvarsmakten (HKV) i framtiden förstår vik-
ten av detta möte och ställer upp på ett mer aktivt sätt 
än under årets möte. Ett stort tack till chefen Lv 6 med 
personal, som gjorde detta till ett formidabelt möte. 

Carl-Fredrik Graf och Stf C Lv 6 övlt Lars Lindén

Priser till de tre främsta skyttarna samt lagbucklan 
som tillföll Sverige detta år

Tacktal av Genmaj Bernt Grundevik

Efter förrättat värv blev det tapto av Husarkvintetten 
samt promenad till officersmässen där festen fortsatte 
och framåt småtimmarna blev det sänggående i loge-
mentet.  Sista kvällen på officersmässen blev en trev-
lig tillställning, där alla kunde konstatera att det blev 
ett lyckat möte även denna gång. Det är ju vi deltaga-
re som gör mötet till vad det blir.

Söndag morgon och återställning av logement, 
packning samt återresa hem till respektive land. Den 
13-16 juni 2019 ses vi återigen i Elverum i Norge. El-
verum ligger cirka 100 kilometer från Oslo. Vid detta 
tillfälle skall vi också försvara vår vinst i skjutmo-
menten.
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JULBORD 
(text Gunnar Persson, foto Sten Wiedling)

Torsdagen den 7 december samlades föreningens 
medlemmar på biograf Sländan (före detta STRILS) 
för att åhöra Brigadgeneral Anna Eriksson, Försvars-
maktens Ledningssystemchef, föredrag samt därefter 
intagande av julbordet. Det är föreningens första egna 
julbord sedan vi bildades, så vi betraktar detta som 
en premiär och en kommande aktivitet i vår kalender.

Det fanns en hel del förberedelser som måste till inn-
an alla lokaler och detaljer med mera var gjorda och 
på plats inför torsdagens event. Bland annat skall våra 
fanor arrangeras, digital utrustning ordnas på plats, 
dukning (vilket görs av Ingegerd och Göran, ägare av 
lokalerna), F 18 Flottiljrum fixas med mera.

Tommy kollar så att vår nya modell av SK 50 kom-
mer till sin rätt i hörnan

Samling i foajén

Vid 17 -tiden börjar de första medlemmarna anlända 
och så även vår föredragshållare brigadgeneral Anna 
Eriksson. Jag guidar runt henne i lokalerna som hon 
inte sett sedan en längre period. Det fanns många re-
flexioner att göra under vandringen. Det har blivit en 
hel del förändringar sen utbildningstiden på STRILS.

Anna Eriksson, Gunnar Persson, Göran Hesselgren

Inga Ribbelöv, Ingrid Bergman, Bodil Nordström, 
Sten Flodqvist

Sittande från vänster Leif Rönning (TVAK på Björ-
nen) samt Helge Rooth

Fler kända medlemmar som samspråkar
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När alla anlänt var det så tid att gå in i filmsalen. Till 
dagens event blev det drygt 50 medlemmar som kom 
varav fyra nya. Totalt har föreningen i år fått in drygt 
24 nya medlemmar.

Förväntansfulla medlemmar

Välkommen och scenen är din Anna

Brigadgeneralen börjar med en självpresentation och 
därefter blir det en mycket intressant och givande re-
dovisning av vad det innebär att vara ledningssystem-
chef och de utmaningar som följer av detta. 

Anna i berättartagen

Det var mycket klara och tydliga budskap som hon 
gav och det blev därför en mycket bra genomgång av 
verksamheten. Det är inte en helt enkel uppgift vad vi 
kan förstå. Efter föredraget kom det många intressan-

ta frågor som en avrundning på föredraget.

Nu vet vi exakt hur ledningssystemet skall vara, en-
kelt och tydligt förklarat

Ett annat sätt att se det på och även det förklarat på 
ett enkelt sätt

Som brukligt får föredragshållaren en liten gåva samt 
föreningens mynt som tack för gjord insats. Det blir 
också ett medlemskap i vår förening under 2018. Ett 
stort tack till Anna för ett intressant och bra föredrag.

Ordföranden lämnar över gåvor och ett medlemskap 
för 2018

Därefter lämnades filmsalen och det blev en del ming-
el innan vi kunde gå in och börja inta julbordet. Det 
var ett härligt julbord som Ingegärd hade dukat upp 
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med allt vad ett julbord skall innehålla både vad avser 

Förmodligen ett flygplan

Såklart en av våra Hunter piloter i luften?

det varma, kalla och dryck. Nu fanns det tid att både 
äta, sjunga och berätta gamla och nya minnen. Roligt 
att se en del återvändare och gamla kollegor som änt-
ligen kommit till Tullinge för att delta i gemenskapen. 

Alla lät sig väl smaka av läckerheterna

Här ser vi Rolf Carlsson hämta av maten på faten

Det blev en lång kö innan alla fått mat

Kjell Hamberg med hustru Christina

Örjan Elvingsson och Fritz Eriksson

Under en paus i ätandet fick jag också möjlighet att 
dels tacka styrelsen för det enormt fina arbete de gör 
och jag ville i sammanhanget särskilt tacka Leif Ström 
som gör en stor insats för att vi skall kunna ha det vi 
har idag. Jag fick också tillfälle att berätta lite om vår 
verksamhet och en del nya aktiviteter som kommer in 
i föreningens kommande arbete under 2018.

Leif avtackas av ordföranden
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Kamrater,

Vilket härligt år, 2017! Det nordiska kamratföreningsmötet genomfördes med bravur i Halmstad. Mötet följs 
upp av ett erfarenhetsmöte som genomförs i slutet av november. 

Under hösten har fokus varit på ett antal viktiga frågor. Den absolut viktigaste frågan förbandstillhörighet har 
kommit till en lösning. I VU 18 (verksamhetsuppdrag) kommer alla, för oss, kända kamratföreningar tilldelas 
ett värdförband. Detta innebär att alla nu har möjlighet att sluta överenskommelser avseende sin verksamhet 
riktad mot Försvarsmakten. VU 18 kommer ut under slutet av kvartal 1 vilket innebär att 2018 skall ses som 
ett uppstartsår för de kamratföreningar som inte tidigare haft någon överenskommelse. Processen som möjlig-
gjort detta visar på det goda samarbetet vi upplever med PROD. Listan med koppling kamratförening – värd-
förband bifogas med det digitala utskicket av julbrevet som ni redan bör ha erhållit.

Den andra viktiga frågan som har hanterats är att stärka föreningsdemokratin inom SMKR. För detta har vi 
under hösten genomfört fem regionala möten. Dessa upplevdes positivt från de deltagande föreningarna. Möj-
ligheten att utbyta goda idéer, utöka samarbete och andra viktiga frågor skall stå i fokus under dessa möten. 
Tanken är att vi fattar beslut om ny regional indelning, sex regioner, på representantskapsmötet (18-04-10—
11) och med det ett antal stadgeändringar. I ett nästa steg kan regionen komma att utse sin styrelserepresen-
tant. För att höja närvaron under representantskapsmötet, har vi beslutat om en ny resepolicy vilket innebär 
att en representant per förening inbjuds att delta utan kostnader för föreningen. Under representantskapsmötet 
kommer vi att genomföra grupparbete inom regionerna. Förutsatt att mötet beslutar om de nödvändiga stad-
geändringarna.

Rekrytering är en tredje viktig fråga. På de regionala mötena under hösten var denna fråga återkommande. Vi 
har därför beslutat att påbörja ett projekt avseende rekryteringen, projektledare är Lars Sjölin, Trängregemen-
tets kamratförening. Med detta julbrev följer en enkät som jag uppmanar er att svara på. Tanken är att Lars 
sammanställer era tankar och idéer och presenterar dessa vid representantskapsmötet.

Under hösten har också mentorprogrammet sjösatts. Med starkt stöd av Torbjörn Schön från Fallskärmsjägar-
narklubben har vi inlett samarbetet med LSS och i slutet av november påbörjas samarbetet med P 4. Tanken är 
att medlemmar ur respektive förbands kamratföreningar skall vara mentorer åt anställda. Varje mentorperiod 
omfattar ett år innebärande cirka åtta  möten mellan mentor och adepten. Fantastiska möjligheter för oss att 
verkligen stötta Försvarsmaktens personal på ett konkret sätt. Slår det här väl ut kommer fler förband och 
kamratföreningar att få motsvarande erbjudande. Hör gärna av er om ni som kamratförening är intresserade.

Höstens verksamhet

• Förslag om förbandstillhörighet har omhändertagits och kommer att finnas med i VU 18
• Fem regionala möten har genomförts under september-november.
• Mentorprogrammet har påbörjats.
• Planeringskonferens har genomförts under september månad.
• Tre styrelsemöten har genomförts, det fjärde genomförs i december.
• Ett möte har genomförts med HKV PROD/UTB.
• Två samverkansmöten har genomförts med FM Veterancentrum.  
• Utvärdering av det nordiska kamratföreningsmötet genomförs i slutet av november.
• Åtta besök vid lokala kamratföreningar har genomförts.
• Tre politiker, försvarsminister Peter Hultqvist, riksdagsledamöterna Allan Widman och Annicka Eng  
   blom, har dekorerats med SMKR förtjänsttecken i guld för sitt arbete med veteranfrågan, som bl.a.   
   innebär att den 29 maj är allmän flaggdag.
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IN MEMORIAM
Jag har den sorgliga uppgiften att framföra att vår 
högt vördade broder och nestor Nils Buskas avlidit i 
början av detta år.

Nils Buskas avled oväntat. Det var inte lång tid efter 
ett möte vi hade med kommunen och Nils berättade 
där om F 18 och dess uppbyggnad och vad kommu-
nen kunde förvänta sig hitta i markerna efter flottil-
jens alla verksamhetsår på Tullinge. Nils var den i 
föreningen som hade mest och mångårig kunskap om 
F 18 och dess verksamhet. Nils var med redan från 
starten vid byggandet av flottiljen. Han har betytt oer-
hört mycket för oss i alla sammanhang och var en av 
medförfattarna till vår senaste bok. Nils ställde alltid 
upp och hjälpte till och kom med förklarande ord till 
händelser med mera. Vi visste att hos Nils fanns alltid 
rum för oss i föreningen. Nils har varit aktiv sedan F 
18 startade sin verksamhet på Tullinge och fram till 
sin bortgång. 

Nu kan vi inte längre få levererat minnen från Nils 
om den svunna tiden. Vi kommer att minnas Nils i 
alla sammanhang i samband med träffar, möten med 
mera. Våra tankar går också till hustru Irma  med fa-
miljer och barnbarn.

Kommande verksamhet 

Första halvåret 2018

     • Planeringskonferens 13-15 februari.
     • Representantskapsmötet 10-11 april.
     • Mentorprogrammet.
     • Veterandagen 29 maj.
     • Fyra styrelsemöten finns inplanerade.
     • Två möten med PROD/UTB.
     • Två samverkansmöten med FM Veterancentrum.
     • Besök vid lokala kamratföreningar

Andra halvåret 2018
     
     • Sex regionala möten
     • Planeringskonferens
     • Fyra styrelsemöten finns inplanerade
     • Två möten med PROD/UTB
     • Uppföljning av mentorprogrammet
     • Två samverkansmöten med FM Veterancentrum
     • Besök vid lokala kamratföreninga

Vi tillsammans är Försvarsmaktens största supporter-
grupp, en viktig del i att hantera sin dåtid – vårda min-
nen, traditioner och kultur. Sin nutid – skapa en läran-
de organisation där reflektion är av stor betydelse och 
kamrater med erfarenhet har mycket att tillföra. Slut-
ligen måste organisationen vara framtidsinriktad där 
utveckling och försök är viktiga komponenter. Här 
kan äldre kamrater vara till stöd för yngre kamrater i 
sin utveckling inom officersyrket.

Avslutningsvis vill jag tacka Er för Era insatser under 
2017 och samtidigt tillönska Er alla en riktig 

God Jul och ett riktigt Gott Nytt År!

Fortsätt främja 

KAMRATSKAP och SAMHÖRIGHET!!

Vi ses den 10 april

 
Anders Emanuelson
Förbundsordförande SMKR



      Födelsedagar 2018  
   
   95 ÅR
 
Sture  Mattsson Skillinge 28-jun

90 År
    
Alvar  Bengtsson Huddinge 17-jan 
Åke  Palm   Ängelholm 05-apr 
J-H  Torselius Uppsala 04-maj 
Patrik  Westin  Stockholm 12-jun 
Edvard  Sundqvist Sandviken 23-okt 
Gunnar Karlsson Uttran  27-nov 

80 ÅR
    
Aune  Henriksson Sorunda 10-apr 
Birgitta Lindholm Tyresö  05-maj 
Ove  Eriksson Hölö  06-jul 
Evy  Borgh  Tullinge 23-jul 
Rolf  Ohlson  Strömstad 26-jul 
Jan-Olaw Persson Bandhagen 12-aug 
Hasse  Jonson  Vallentuna 16-nov 
Rolf  Larsén         Danderyd       10-dec

75 ÅR
    
Björn  Henriksson Sorunda 17-feb 
Jan-Åke Andersson Bålsta  17-mar 
Hans  Bjernby Älvsjö  21-mar 
Marianne af Malmborg  Stockholm 24-mar 
Lars  Sundqvist Tullinge 05-apr 
Tommy Lagerfeldt Dalarö  07-jul 
Ulf  Lyhagen Bålsta  30-jul 
Lars-Olof Nilsson Farsta  12-aug 
Mats  Lennartsson Nynäshamn 07-sep 
Lars  Berg  Falsterbo 08-sep 
Lars-Inge Andersson Visby  29-okt 
Berit  Gustafsson Tullinge 30-nov 

70 ÅR
    
Göran  Hammargren Kisa  03-jan
Christe r Hedberg Göteborg 31-jan 
Dan  Lundin  Uttran  02-mar 
Leif  Rönning Sorunda 11-mar 
Per G  Nilsson Västervik 11-apr 
Åke  Pettersson Rönninge 16-maj 
Arne  Lindman Lidingö 07-jun 
Håkan  Karlsson Karlskrona 02-sep 
Leif  Stålhammar Hässleholm 08-nov 
Alf  Andersson Mariefred 18-dec 
 
   

65 ÅR

Håkan  Bergström Täby  07-maj
Lennart Nilsson Sönne Saltsjö-Boo 14-jun 
Rafael  Bengtsson Gävle  14-jun 

60 ÅR
Jan-Åke Johansson Huddinge 21-okt 

55 ÅR
    
Ulf  Linder  Västerhaninge 07-feb 
Johan  Törnqvist Stockholm 29-mar 
Erik  Sundberg Vårby  15-maj 
Bengt  Sigfridsson  Förslöv 21-maj 
Ewa  Roos  Mora  30-aug 

50 ÅR
    
Patric  Gille  Huddinge 13-maj 
Lotta  Nordholm Tullinge 23-jun 
    
    

     Avlidna medlemmar   

2016 och 2017
   
  Tommy Johansson   
  Hugo Håkansson   
  Sture Lundgren   
  Nils Buskas    
  Bo Karlestedt   
  Bertil Olandersson   
  Bo Fundell
  Lars Ljungholm
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