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Ordföranden har ordet
Kära vänner!
Plötsligt är som-
maren över och 
innan man vet 
ordet av är det jul-
afton och snart ett 
nytt år. Man blir 
alltid lika överras-
kad över att tiden 
bara flyger iväg. 
Min egen lilla 
teori är att tiden 
är relativ. Även 
om sekunder och 
minuter är exakta 

och mätbara så upplever vi människor tiden olika. 
När man är tio år så är ju ett år en 10:e del av ens 
liv men när man är 70 år är det ju bara en 70:e del 
av ens liv. Klart att allt går mycket snabbare då. Det 
finns alltså all anledning att ta tillvara tiden så väl 
som det är möjligt. Det betyder inte att man skall 
göra så mycket som möjligt, men kanske det man 
vill göra. Själv bestämde jag mig när jag gick i pen-
sion (vilket är tveksamt om jag har gjort) att jag bara 
skulle göra det som är roligt och enbart umgås med 
människor jag tycker om. 

35 år efter min värnplikt ringde en dag telefonen 
på mitt kontor. I andra ändan hörde en röst jag kän-
de igen omedelbart. Det var en av mina bästa vänner 
på luckan; Lennart Ling.  Livet hade fört oss olika 
vägar, men genom ett telefonsamtal återförenades vi 
och sedan dess träffas vi flera gånger om året och har 
roligt tillsammans. Senast var han och hans hustru 

hos oss och tillsammans såg vi Wallanderoperan W-
The Truth Beyond. 

Kamratföreningen kan vara den förenande länken. 
Varför inte berätta historier från er värnpliktstid, som 
kanske andra kanske känner igen sig i! Lv 4-ingen är 
förresten, det som de flesta av medlemmarna tycker 
är viktigast av kamratföreningens verksamhet. Jag 
uppmuntrar gärna alla, som har möjlighet, att bidra 
till en fortsatt utgivning genom att bli medlemmar 
i 1946 klubben. På annan plats i tidningen kan du 
läsa om hur det går till.

På tal om medlemmar, så kan vi alla bidra till att 
föreningen växer genom att rekrytera nya. Genom 
åren har säkert runt 20 000 gjort sin värnplikt vid 
Lv4 så rekryteringsbasen är stor. Man behöver dess-
utom inte gjort sin värnplikt eller varit anställd vid 
Lv 4 för att bli medlem. Det räcker med att man vill 
stödja föreningen genom sitt medlemskap. Om alla 
medlemmar rekryterade en medlem så blir vi ju dub-
belt så många!

Hösten är fortsatt full av aktiviteter för kamratför-
eningens medlemmar. Firandet av 70 års jubileum 
fortsätter med ett besök i Falsterbo och före jul är det 
dags för ett avslutande besök i Husie kyrka. 

När höstmörkret sänker sig kryper vi in i militär-
museets varma atmosfär och för tredje året i rad blir 
det kamratfest med teater. Den här gången är vi för-
flyttade till 1953 med kalla kriget. Pjäsen heter i år 
Den Sympatiska Mr Wilson. Mer om detta på annan 
plats i tidningen.
Ta chansen och umgås med nya och gamla kamrater!
En god höst önskar

Vännen Thomas

Lv 4 Kamratförening - Verksamhetsplan för 2016
(YMHM = Ystads Militärhistoriska museum)
  1 sep Lv-FYRINGEN nr 3
  8 sep Ärtor & Berättelser  YMHM 
10 sep Falsterbo/(Husieträffen) Falsterbo skjutfält
2-3 okt Styrelsens plandag/styrelsemöte nr 5
13 okt Ärtor & Berättelser YMHM
19 okt Kamratträff med teater YMHM
10 nov Ärtor & Berättelser YMHM
  5 dec Styrelsemöte nr 6 Militärmuseet
  8 dec Ärtor & Berättelser YMHM
14 dec Hemvärnets Musikkår och Harmonikören Julvesper i S:ta Maria kyrka
15 dec Lv-FYRINGEN nr 4 
17 dec Jubileumsåret avslutas med Korum Husie kyrka
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Ett porträtt över Kamratföreningens
initiativtagare och dess förste ordförande
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Inbjudan till Falsterbo-träff
den 10 september kl 12.30-16.00

Välkommen till en lite annorlunda Husie-träff. I år koordinerat med Lv 4 Kamrat-
förenings 70-årsjubileum. Minns Lv 4:s verksamhetsplatser, varav Falsterbo skjutfält
definitivt var en av dem.

Börja med en landgång, senare lite kaffe och ett wienerbröd, lyssna till föredrag om Falsterbo Natur-
reservat och lite historia om Falsterbo gamla skjutfält. Besök några välbekanta skjutfältsplatser och 
lyssna, eller krydda själv, med personliga historier och anekdoter. Allt för det facila priset av 100 kr. 
Mer information på www.lv4.org.

Sen med anmälan?
Ring för eventuell snabbehandling. 

(Roland 0411-179 58)
 

Precis utanför matsalsbyggnaden, som tillsammans med säker-
hetstornet är de enda kvarvarande byggnaderna från skjutfältsti-
den, ligger minnesstenen som berättar om det numera f.d. skjut-
fältets gamla anor.

Foto Lennart Broberg

Troligen i början på hösten 1955 eller kanske 
1956 sköt luftvärnet med 20 mm luftvärns-
automatkanoner från rullande järnvägsvagnar 
på linjen mellan Ljunghusen och Skanör mot 
flygplansbogserat mål som kom in över Käm-
pingebukten. 

En av dem som deltog var nyblivne reservfänriken 
Sture Svantesson, numera bosatt i Falsterbo men se-
dan länge med sommarhus i Ljunghusen. Han var 
troppchef i ett normalt traktordraget och cykeltol-
kande 20 mm lvakanförband, som inkallats till rep-
övning och främst bestod av tre pjästroppar, vardera 
med tre eller fyra kanoner. 

Kanonerna monterades i öppna järnvägsvagnar 
och från sin plats i loket hade Sture radiokontakt 
med såväl pjäsmanskap som flygaren, som drog må-
let. Hans uppgift var att samordna flyg och tåg och 
att ge eldtillstånd, när förutsättningarna för det var 
uppfyllda. 

Denna samordning var extremt besvärlig, berättar 

Luftvärnet skjuter från rullande
järnvägsvagnar på Näset

Sture. Flyget skulle befinna sig på lämpligt avstånd 
och inom tillåten skjutsektor samtidigt som tåget i 
sin vinkelräta färdriktning skulle befinna sig inom 
det område längs järnvägslinjen som det från säker-
hetssynpunkt var tillåtet att skjuta från.

Det var också utomordentligt svårt att träffa. Vag-
narna skakade längs rälsen och flygplanet rörde sig ju 
mer eller mindre vinkelrätt mot pjäserna. Också lär 
träffindikatorn i målet inte ha visat några träffar eller 
brisader i dess närhet. 

Säkerhetsarrangemangen var omfattande - man 
sköt ju över bebyggelse och över landsvägen, som 
stängdes av under själva eldgivningen. 

Själv kommer jag ihåg att min pappa, som då var 
kapten vid Lv4, var inblandad, men högste ansva-
rig var enligt Sture en officer uppifrån landet, som 
möjligen hette Persson. Jag tror mig också minnas 
att Sydsvenskan eller Kvällsposten skrev rätt utförligt 
om denna nog helt unika övning.

Någon som minns mer?
Frank Orton
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Ur föregångaren till Lv-FYRINGEN - MEDLEMSBLAD 
för KUNGL. SKÅNSKA LUFTVÄRNSKÅRENS 
KAMRATFÖRENING nr 1 april 1954
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 Lv 4 Kamratförening deltar i 
Nationaldagsfirandet i Ystad
Nationaldagsfirandet startade i år för ovanlighetens skull från Österportstorg. Det 
var nämligen denna högtidsdag även världspremiär för klostrets unika och stora 
utställning om musikens ursprung och vår äldsta musikhistoria – Archaeomusica 
– som föranledde nya rutiner. 
För kamratföreningen var det andra året som vi deltog på senare tid. En liten men 
trofast skara tågade tillsammans med standar- och fanförare direkt efter musik-
kåren och med många andra organisationer därefter. Hela Östergatan avverkades 
i ett högt marschtempo, där speciellt våra lite äldre deltagare fick visa sin vitalitet.
Väl framme vid Stortorget startade sedvanlig ceremoni med tal av stadens re-
presentanter, i år med viss betoning på Archaeomusica. Nationalsången anfördes 
med bravur och tonsäkerhet av Lars-Åke Kristensson och Sven Bergman lotsade 
ceremonin fram genom P 7:s och Lv 4:s marscher, sång av en av Kulturskolans 
flickkörer samt den traditionella flagg- och fanutdelningen. I år mottog vår ordfö-
rande också en ny fana till föreningen.
Efter de högtidliga ceremonierna vidtog nationaldagsfirande på flera platser från 
torg till torg ända fram till kl. 17.00. 
 

Fanbäraren Roland Jostrup
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I anslutning till Lv 6 sommaravslutning deltog 
Lars Persson och Bengt Jansson i kamratfören-
ingsmötet och redaktionsmötet i Halmstad. 

Programmet inleddes med en gemensam lunch och 
därefter informerade stf Regch Christoffer Schildt 
om verksamheten på Lv 6 och orienterade om den 
anskaffning av nya luftvärnsrobotsystem som kom-
mer påbörjas i nära framtid. Efter uppehåll för kaffe 
genomfördes redaktionsmöte avseende ”Luftvärns-
regementets KAMRATER”. Under ledning av chef-
redaktör Göran Hellström diskuterades bl.a. senast 
utgivna nummer samt hur vi går vidare i arbetet med 
kommande nummer. Vi fick också en genomgång i 
konsten att fotografera.

Sedan följde ett besök på regementets museum där 
en mycket välinitierad guide berättade för deltagarna 
om bakgrunden till den mycket intressanta utställ-
ning som pågår på museet för tillfället (artikel om 

Kamratföreningsmötet 21-22  juni

utställningen i Luftvärnsregementets Kamrater nr 
1/2016).

Första dagen avslutades med kamratmiddag på Of-
ficersmässen. I samband med middagen förärades 
Kamratföreningen en gåva från Lv 6 Kamratförening.

Efter traditionella logementsbestyr på morgonen 
därpå intogs frukost varefter vi besökte stridsträ-
ningsanläggningen.

Avlämning till C Lv 6 på kaserngården klockan 
1000 för sommaravslutning. Kamratföreningarnas 
standar/fanor vajade ganska friskt i det soliga vädret. 

Efter gemensam sommarlunch tackade vi för trev-
lig samvaro och återvände till sydligare nejder. 

Lars Persson & Bengt Jansson 
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Den 28 juni flyttade jag och delar av famil-
jen, Ulrika, Niklas (17 år) och två Golden Ret-
rievers till McLean strax utanför Washington. 
Uppdraget är att tjänstgöra som Arméattaché i 
USA och som sidoackrediterad Försvarsattaché 
i Kanada under de kommande tre åren. 

Det är en hel del administration för att börja jobba 
här, både civilt och militärt. Nya ID-kort, körkort, 
militärt ID, hyreskontrakt, internet, el, vatten, gas, 
sopor, bankkonto mm. Man märker snabbt att Sve-
riges administration i rätt många avseende är tämli-
gen enkel om man jämför med USA. Mest slående 
är det på banken som vi upplever som 15 år efter 
oss (checkar är det vanligaste betalningsmedlet, det 
tar tid att flytta pengar mellan konto, det finns mas-
sor av personal på bankkontoren och man använder 
kontanter hellre än kort).
Sista veckan i juli genomfördes överlämning mellan 
den dåvarande attachén, öv Bengt Alexandersson 
(P4), och mig. Mina arbetsuppgifter kan delas in i 
tre huvudområden:

• Följa utvecklingen i den amerikanska armén och 
hur den används säkerhetspolitiskt ute i världen.
• Vara länken mellan besökare från Sverige till 
USA, eller tvärtom, och se till att ”rätt” personer 
får träffas. Förbereda besök från vår arméledning 
hit till USA eller andra som vill besöka den ameri-
kanska armén. Ta fram underlag inför besöken så 
att man uppnår syftet med sina besök.
• Stödja svensk försvarsindustri inom områden 
som är till nytta för Försvarsmakten och vår ut-
veckling i Sverige.

Detsamma gäller för Kanada men då ansvarar jag för 
hela Försvarsmakten och inte bara armén. 
Förutom mig själv så är vi totalt sex stycken på För-
svarsavdelningen. Chef är generalmajorBengt Svens-
son (trevlig med en Lv4 kollega som chef ), kom-
mendör Stefan Larsson marinattaché, överste Per 
Danielson flygattaché, ambassadråd/försvarsmate-
rielhandläggare Peter Hällkvist (FMV) och vår assis-
tent Anita Lindbohm.
Att få tjänstgöra här i USA just nu är väldigt intres-
sant. Till att börja med har vi presidentvalet senare 
i höst och som dominerar amerikanska nyhetssänd-
ningar varje dag. Dessutom har vår nuvarande reger-
ing, förutom det nära samarbetet med Finland, ett 
klart fokus på att utöka samarbetet med USA. För 
oss är innebär det en hel del arbete med att fördjupa 
pågående samarbeten och utveckla nya områden för 
samverkan och samarbeten. 

På nytt uppdrag

Efter många år av operationer i Irak, Afghanistan 
och nu i Syrien har även amerikanska armén börjat 
inse att förmågan att genomföra, vad vi kallar kon-
ventionell krigföring, i stort sett gått förlorad. Samti-
digt som man nu tittar på nya förmågor inom cyber 
och informationsarenan och hur man bäst försvarar 
sig mot detta genomför man studier för att förbättra 
luftvärnsförmågan. Det var många årtionden sedan 
en amerikansk operation inte hade fullständigt luft-
herravälde och därför var det ett smärtsamt uppvak-
nande när man inser hur Ryssland använder sina 
många olika luftvärnssystem i Ukraina. Amerika-
nerna bedömer att Ryssland just nu vid gränsen till 
Ukraina har världens mest och bäst luftvärnsskyd-
dade arméförband. Det ska bli intressant att följa ut-
vecklingen inom det här området, särskilt med min 
bakgrund.
Min första större arbetsuppgift är att organisera 
det svenska deltagandet i (troligen) världens störs-
ta armémässa, AUSA 2016 http://ausameetings.
org/2016annualmeeting/, som går av stapeln här i 
DC i början av oktober. Där kommer bl.a. vår nya 
Arméchef, generalmajor Karl Engelbrektson, och 
min efterträdare på Luftvärnsregementet, överste 
Anders Svensson, att delta.
Som sagt, en intressant tid väntar med presidentval, 
fördjupat samarbete mellan Sverige och USA och ty-
värr en oroande utveckling i vårt närområde.

Stefan Jönsson
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Uruppförande skedde torsdagen den 27 april 1950 vid Kamratträff i Lv 4 matsal. Med 400 närvarande 
inledde överste Jakobsson med välkomstord till de inkallade och underströk kamratföreningens betydelse för 
sammanhållningen inom förbandet och dess värde som enande och bärande tanke för försvaret och landet. 
Efter korvsexan medverkade bl a några spexare ur studentkompaniet. Kvällens clou blev den för första gången 
framförda kamratsången, som exekverades av Lv 4:s musikkår och en sammansatt kör av värnpliktiga. Såväl 
textförfattaren som kompositören blev föremål för ovationsartat bifall och hyllades med blomster.

Text: Målaremästare Erik Andersson  Musik: Musikdirektör Oswald Brodin

Luftvärnskamraternas sång

Kamrater nu höja vi sången
och sjunga med fröjd i vårt lag!
Ty minnen från tid, som är gången,
oss binda tillsammans idag.
En gång ha vi Skåne försvarat
och vandrat på post med gevär.
På minnena, som vi bevarat,
vårt broderskap grundmurat är.

Refr.:
Kämpa, kämpa, kämpa nu soldater,
vi med takt marschera fram.
Glada, glada sjunga vi kamrater,
män av frejdad luftvärnsstam.
Vi har lärt mot målet sikta.
Enighet vår lösen är.
Vi kan rikta, aldrig svikta
Lv 4 trohet svär.
Vi kan rikta, aldrig svikta
Lv 4 trohet svär.

Förbi är den farornas timma
då vi stod redo med spänst,
då spårljusens pärlband sågs glimma
i nattliga luftvärnets tjänst.
För landet och för våra kära
vårt hjärta det klappar ju än,
vi kunna med mod och med ära
ännu vara luftvärnets män.

Refr.:
Kämpa, kämpa, kämpa …

Och eniga stå vi med trohet,
vår vilja är hård som stål.
Och kämpa vi vilja för frihet,
ty frihet är alltid vårt mål.
Och därför vi höja vår fana,
vår sköld och symbolen för fred!
Mot skyarna alltid vi spana
och aldrig vi svikta vårt led.

Refr.:
Kämpa, kämpa, kämpa nu soldater…
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Skrivmaskinsknatter på tidningen SE:s redaktion. SE var vid 
den tiden 1953 den unika bildtidningen. Med mycket stor lik-
het med tidningen LIFE. Chefredaktören kallar till sig Märta 
Hari – jo, ni läste rätt – fiktiv dotter till världsberömda spionen 
Mata Hari, som avrättades under Första Världskriget. Märta 
befinner sig på redaktionen i Stockholm och ska ta tåget ned 
till Malmö för vidare färd till Ystad. Där ska hon intervjua en 
hemlig person. Under tiden gör sig den avdankade operasång-
erskan Carolina redo för att ta emot pressen. Hennes påkläder-

ska Amanda hjälper henne motvilligt med lite vardagsbestyr. 
Amanda har dessutom räddat sin operasångerska från några 
affärer med karlar. Många kända ansikten från ”Majorens dot-
ter” och ”Jul hos Majoren” syns i höstens pjäs. Man hoppas 
kunna upprepa de fullsatta föreställningar under 2014 och 
2015 som vi varit bortskämda med på Ystads Militärhistoriska 
Museum! Lars Ransheim har skrivit ”Den sympatiske Mr Wil-
son” och Peo Nilsson står för musikarrangemangen. Andreas 
Ransheim regisserar. Premiär den 21 oktober kl. 19.00.

Den sympatiske  
Mr Wilson

Teater på Ystads Militärhistoriska Museum!

Tidningens reporter  mystiskt försvunnenSe tar tempen på den  stora grannen i österReportage inifrån Järnridån

Årets pjäs utspelar sig 1953 och  
Kalla Kriget är en verklighet man inte kan  
bortse från. Tidningen SE rapporterar  
vad som sker både när och fjärran.  
Ibland med skakande bildreportage.  
Publiken serveras en lättsammare sida med mycket sång och 
musik. Och många ansikten känns igen från “Jul hos Majoren”.

 
Fredagen den 21 okt. 

 kl 19.00
Premiär

SPELAS

Fredag 21 oktober kl 19.00 PREMIÄR
Lördag 22 oktober kl 16.00 och kl 19.00
Söndag 23 okt. kl.16.00  Fredag 28 okt. kl 19.00
Lördag 29 okt. kl 16.00  Söndag 30 okt. kl 16.00
Fredag 4 nov. kl 19.00   
Lördag 5 november – Alla Helgons Dag   
FINALföreställning kl 16.00

FULL S ATTA  FÖRES TÄLLN INGAR  T VÅ  ÅR  I  RAD  OCH  HÄR  ÄR  GÄNGET  IGEN!
Biljettpris 225:- förfriskningar och tilltugg i pausen ingår. Barn under 7 år gratis. 

Förfrågningar och bokning: Ring 0708 532401 eller mejla lars.ransheim@ystad.nu 

Manus Lars Ransheim  Regi Andreas Ransheim  Musikarr. Peo Nilsson

Ystads Militärhistoriska Museum, Nils Ahlins gata 19, Ystad (inne på f.d. Regementsområdet)



11

ska Amanda hjälper henne motvilligt med lite vardagsbestyr. 
Amanda har dessutom räddat sin operasångerska från några 
affärer med karlar. Många kända ansikten från ”Majorens dot-
ter” och ”Jul hos Majoren” syns i höstens pjäs. Man hoppas 
kunna upprepa de fullsatta föreställningar under 2014 och 
2015 som vi varit bortskämda med på Ystads Militärhistoriska 
Museum! Lars Ransheim har skrivit ”Den sympatiske Mr Wil-
son” och Peo Nilsson står för musikarrangemangen. Andreas 
Ransheim regisserar. Premiär den 21 oktober kl. 19.00.

Den sympatiske  
Mr Wilson

Teater på Ystads Militärhistoriska Museum!

Tidningens reporter  mystiskt försvunnenSe tar tempen på den  stora grannen i österReportage inifrån Järnridån

Årets pjäs utspelar sig 1953 och  
Kalla Kriget är en verklighet man inte kan  
bortse från. Tidningen SE rapporterar  
vad som sker både när och fjärran.  
Ibland med skakande bildreportage.  
Publiken serveras en lättsammare sida med mycket sång och 
musik. Och många ansikten känns igen från “Jul hos Majoren”.

 
Fredagen den 21 okt. 

 kl 19.00
Premiär

SPELAS

Fredag 21 oktober kl 19.00 PREMIÄR
Lördag 22 oktober kl 16.00 och kl 19.00
Söndag 23 okt. kl.16.00  Fredag 28 okt. kl 19.00
Lördag 29 okt. kl 16.00  Söndag 30 okt. kl 16.00
Fredag 4 nov. kl 19.00   
Lördag 5 november – Alla Helgons Dag   
FINALföreställning kl 16.00

FULL S ATTA  FÖRES TÄLLN INGAR  T VÅ  ÅR  I  RAD  OCH  HÄR  ÄR  GÄNGET  IGEN!
Biljettpris 225:- förfriskningar och tilltugg i pausen ingår. Barn under 7 år gratis. 

Förfrågningar och bokning: Ring 0708 532401 eller mejla lars.ransheim@ystad.nu 
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Andreas Ransheim regisserar höstens pjäs. 
Han har bl.a. ett förflutet som regiassistent 
för Skånska Operan och är musikutbildad.

Kamratträff med teater!
Anmäl dig snarast - max 50 platser

Vi samlas kl 18.00 den 19 oktober
för att bänka oss till GENREPET på 

”Den sympatiske Mr Wilson”
på Ystads Militärhistoriska museum.

I pausen serveras något lättare.

Efter andra akten sätter vi oss till bords 
igen för sedvanlig kamratlig samvaro! 

Anmäl dig snarast genom att mejla till
Skattmästaren oddset@ystad.nu 
eller telefon 0734 131 683 senast

måndagen den 3 oktober.

Betalning 250 kr + dryck sker på 
plats (Swish och kortläsare finns).
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Trojanska hästen på Ribersborg
Ett beredskapsminne av Max Ohlsson

…och skall med den styrka, som icke ound-
gängligen erfordras för beredskapstjänstens upp-
rätthållande, intaga utgångsläge Malmöhus 3 
klockan 11.20, varifrån anfallet organiseras 
och på eget initiativ igångsättes klockan 11.55.

Så löd slutklämmen i stridsdomarens, kapten R:s or-
der. Och nu låg jag här på anbefalld plats, strax intill 
den stora vedstapeln vid gamla stadsträdgårdsmästa-
rebostället, och tryckte i snömodden med mina 23 
garvade lv-soldater ur beryktade 39.akantroppen, 
allt under det att jag sökte lista ut den plan, vilken 
skulle få oss att tysta Ribergsborgsbatteriets noga 
räknat 148 småsluga smålänningar inklusive deras 
chef, löjtnant A. från Eksjö.

Att uppdraget tillhörde de mera delikata i genren 
och att det fordrades en icke ringa taktisk skicklighet 
att genomföra, var gubbarna och jag fullt införstådda 
med – i all synnerhet, som vi från en tidigare kom-
mendering var väl förtrogna med b-plats Ribergs-
borgs fasta försvarsanordningar. Sålunda kunde jag 
utan tvekan eliminera tanken på ett frontalangrepp. 
Och att försöka med flankupprullning västerifrån, 
med de två dussin män jag hade till mitt förfogan-
de, var en lika stor omöjlighet. Återstod således att 
från Kockums verkstad, via stapelgångarna forcera 
turbinkanalen och efter ett skenangrepp från Lim-
hamnsfältet överraskande sätta in stöten mot ”fien-
dens” östra pjäsvärn och den strax söder därom lig-
gande signalstationen.

Men, lille Max, du menar för i h-e inte att vi ska s i 
m m a över kanalen i den här kylan?! Opponerade sig 
furir Jönsson och kastade sina vattriga, rödkantade 
glosögon på mig.

Simma eller vada eller hur fan som helst! Men över 
ska vi! Och kvickt ska det gå! Sen förresten är vatten-
ståndet i turbinen knappa metern vid det här laget, 
så nog fan bonnar du alltid.

Furir Jönssons ondulerade panna fick ännu ett 
svårmodigt veck ovanför vänstra ögonbrynet. Gub-
barna tittade under lugg på mig och jag förstod 
intuitivt, att intresset för den stundande attacken 
och kraftmätningen inte precis var hundraprocen-
tigt översvallande. Och jag själv! Ja, uppriktigt sagt, 
också inom mig självbörjade en viss, malande olust-
känsla insmyga sig…

Då – plötsligt! 
I ett huj for jag ut och ställde mig mitt på vägbanan, 
semaforerade med armarna och gjorde stopptecken. 

Situationen var bemästrad. Genomsnögloppet borta 
vid vägkurvan hade jeg sett en av renhållningsver-
kets lastbilar dyka fram och med ens blixtrade det till 
långt inne i mina grå celler. 

På några sekunder hade jag satt bilens förare och 
medhjälpare in i min strategi. Och de båda bussiga 
karlarna var genast med på noterna. Därefter ställde 
jag upp styrkan, gjorde indelning och gav mina or-
der.

Konstapel Liljedahl plus fyra man, ett kg och åtta 
sprängladdningsattrapper till banvallen väster Öre-
sundsparken. Dold framryckning tillstormavstånd. 
Uppgift: Undanröja b-platsens spanska ryttare med 
fri passage för renhållningsverkets lastbil. Bilen kan 
väntas passera genom bräschen med stor hastighet 
klockan 12.00. Samband med mig där bilen stannar 
för gemensamt angrepp mot västra pjäsvärnet.

Furir Jönssons grupp plus bryggaren, trumpetaren 
och Wulff, två kg, extra ammunitionslåda och tolv 
sprängladdningar till samlingssalen vid fiskarhyd-
dorna. Uppgift: Från stapelgångarna övergå turbin-
kanalen, storma östra värnet och totalförstör signal-
stationen.

Konstapel Gustafsson plus två man, ett kg och sex 
sprängladdningar följer grupp Jönsson och lämnar 
denne eldunderstöd vid kanalövergången, forcerar 
därefter turbinen och nedkämpar norra värnet. An-
fallet, gemensamt för båda grupperna sker omedel-
bart lastbilen passerat järnvägsrälsen, Strandbron.

Klockan är nu 11.36. Grupperna Jönsson, Gus-
tafsson och Liljedahl utgå! Övriga under mitt befäl 
– med språng – till vedstapeln!

Det var till synes en helt vanlig renhållningsbil, 
stadd i helt alldagligt ärende, som 18 minuter senare 
sakta kom rullande från Malmöhusvägen, gjorde en 
elegant lov kring den stora, gräsbesådda rundningen 
framför Eric Sigfrid Perssons ståtliga höghus och to-
nade bort i den trånga genomfartsleden mellan café 
Strandstugan och turbinplanteringen. I förarhytten 
hade man kunnat skymta två man i Malmö stads 
renhållningsverks välkända uniform. Och på last-
bilsflaket tronade sex vanliga sopkärl av Revolt-typ 
samt lika många latrin-d:o av gängse utseende med 
väl tillslutna lock.

Som sagt – en helt vardaglig syn.
Och detsamma tyckte nog också gevärsposten, vakt-
chefen och löjtnant A. från Eksjö, när lastbilsföraren 
med ilskna signaler saktade in sittekipage hitom de 
fördragna spanska ryttarna på vägen upp till b-plats 
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Ribersborg. Ty med samfällda krafter började de 
maka undan den ene ryttaren.

Drar de kring benen eftersom du stängt porten? 
flinade föraren till gevärsposten, som svarade med att 
kasta en förskrämd blick på löjtnanten.

Dra själv för fan i våld i stället för att tömma skit 
på dygnets olämpligaste timma…

Löjtnant, svarade föraren och stramade upp sig, vi 
har tyvärr inte order att komma förr…

Jaja, de é bra! Stick i väg…
Föraren gjorde korrekt honnör, stötte kamraten i si-

dan med armbågen, förde varligt ner gaspedalen och…
Världshistoriens och 39.akantroppens mest hän-

synslösa commandoraid hade inletts.
Just som föraren (vilken var ingen mindre än den 

i renhållningsverkets uniform utstyrde värnpliktige 
lv-soldaten 471.Nilsson – alias ”Pastor Laddare” 
– gemenligen så kallad dels på den grund, att han 
tjänstgjorde som ordinarie laddare vid en av pjä-
serna, då han var inkallad) på högsta växel vek av i 
hårnålskurvan vid Strandbron, flög, liksom på givet 
tecken, locken av samtliga sopkärl och upp for sex 
stålhjälmsprydda soldater med famnen full av små-
kluven bokved, märkt med bokstäverna hg (hand-
granat) och T (Trotyl). Och ögonblicket därpå hag-
lade attrapperna över intet ont anande smålänningar, 
pjäsvärn, signalstation och baracker med (enligt 
striddomaren) fruktansvärd effekt.

Samtidigt hördes intensiv skottlossning blandad 
med vilda skrän och busvisslingar från b-platsens hö-
gra flank. Det var de tappra grupperna Jönsson och 
Gustafsson som påbörjat sin dödsföraktande offen-
siv och som nubäst var i färd med att skrämma vettet 
ur de (fortfarande enligt stridsdomaren) kvarlevande 

spillrorna av det en gång så stolta och självsäkra ka-
nonbatteriet.

Grupp Liljedahl däremot hade ej lyckats lika bra 
med sin uppgift. Motståndet vid detta frontavsnitt 
hade varit för hårt. En välplanerad ksp hade lagt en 
effektiv spärr som stoppat gruppens vidare framfart. 
Och någon bräsch hade ej kunnat åstadkommas.

Nå – det spelade nu ej heller någon större roll. När 
”Pastor Laddare” upptäckte att han ej kunde slinka 
ur stormhindret, bromsade han upp bilen, jag hop-
pade upp ur mitt kärl, sprang fram till chefen för 
ksp-gruppen och meddelade honom att b-platsen 
var tagen och striden slut och erbjöd honom och 
servicen gratis skjuts till batteriets uppställningsplats 
där kritik skulle hållas.

Den långe, kraftige smålandsfuriren såg in i mina 
grågröna, trofasta ögon, trodde min falska tunga och 
tackade för det generösa erbjudandet. I gengäld bad 
jag honom släppa in grupp Liljedahl, som låg och 
smygrökte i terrängen strax utanför, vilken begäran 
han även artigt villfor.

När jag överlämnade min fångar – den något kon-
sternerade ksp-chefen och hans servis – i stridsdoma-
rens beskydd, hade denne tydligen fått nog, Striden 
avblåstes – officiellt. Och sedan ”F I C K” batteriet!

Men trettioniorna, då?
Nej – de fick ingenting alls. Inte ens den allra minsta 
förkylning. Men så utgjordes också 39.akantroppen 
av överste Jakobssons alldeles speciella problem- och 
sorgebarn under befäl av 

Sergeant Max Ohlsson
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Mazda MX-5 även kallad Miata är världens 
mest tillverkade och sålda sportbil, cirka en 
miljon sedan 1989. Under dessa år har man 
tagit fram fyra modelltyper. Den senaste kom 
2016 och benämns ND. De övriga tre model-
lerna har beteckning NA, NB samt NC.

Mazda MX-5 är en öppen bakhjulsdriven tvåsitsig 
sportbil. Modellen heter på den nordamerikanska 
marknaden Miata, vilket är en beteckning som också 
används av entusiaster över hela världen, inte minst 
i Sverige.

Om man är intresserad av att köra denna roliga bil 
med fantastisk körglädje kan man med fördel gå med 
i Svenska Miataklubben som genom sina medlem-
mar genomför många olika aktiviteter under främst 
sommarperioden.

Min fru Helén köpte sin våren 2010 så detta är 
7:e säsongen som vi har stor glädje av bilen och de 
många nya vänner som vi fått genom klubben.  

Miataklubben i Halland hälsar på
Österlenturen 2016
Den 28 maj var vi ett gäng från Västra Götaland som 
beslutade oss för att genomföra en Österlentur un-
der två dagar. Undertecknad var turnéledare vilket 
givetvis skulle innebära ett besök i Ystad och på re-
gementet. 

Tio bilar var anmälda och starten gick från Halm-
stad. Första etappen var en ren transportsträcka för 
att ta oss in i Skåneland. Väl där var det dags med 
förmiddagsfika. Vi hade valt Café Classiq i Vankiva 
norr om Halmstad. Caféet är väl värt ett besök och 
kan rekommenderas. Linda och hennes man tog väl 
hand om oss och hade öppet bara för vår skull. Sä-
songstarten var annars först på söndagen.
    
Helén och Annika på Café Classiq.

Miatorna uppställda på motorplan.
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Turen gick nu vidare från Hässleholm till Brösarps 
backar och slutmålet Kivik. Denna gång valde vi 
mindre vägar att köra på. Bra vägar skall bestå av bra 
asfalterade vägar med många kurvor, då är det som 
roligast att köra. Vad skall man göra i Kivik? Givetvis 
var det Buhres som lockade och deras stekta sill med 
potatismos.

Fösta dagen avslutades med ett besök på Kiviks 
Musteri, en stadsvandring i Simrishamn, inkvartering 
i Brantevik samt avslutningsvis middag i Simrishamn.

Dag 2
Dagen huvudmål var att besöka Ystad och givetvis 
min gamla arbetsplats. Emil Sjörup hade den stora 
vänligheten att ta hand om oss och genomföra en 
guidning på Militärmuseet, ett mycket uppskattat 
besök och Emils engagerande föreläsning gjorde inte 
saken sämre. Alla var överens om att museet var väl 
värt ett besök. I det välordnade museet fanns det 
något för alla. Sveriges första bil intresserar alltid 
de motorintresserade. Tavlorna och historierna om 
dessa var intressant och fängslande. Emil hade valt 
ut saker i sin föreläsning som intresserade deltagarna.
 

Emil hade vaknat på rätt sida och var mycket engagerad.

Efter detta var vi hungriga men det ordnade Fritids-
baren åt oss. Sedan var det dags för återfärd. Den 
gick på fantastiska Miatavägar över Knickarp-Blen-
tarp till Harlösa. Har ni inte besökt Svens samling 
på BP-macken i Harlösa kan jag rekommendera 
detta. Efter en avslutande eftermiddagsfika hos Lotta 
på Åsen utanför Ljungbyhed gick färden vidare till 
Halmstad. Samtliga deltagare var nöjda med dagarna 
på Österlen och det är inte omöjligt att det blir en 
ny tur nästa år.

Thomas Persson
Co-driver 

Per testar trähästen.
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Luftvärnsregementet genomförde traditions-
enligt sin sommaravslutning onsdagen den 22 
juni. Det är en gemensam avslutning för all 
personal innan sommaren, ett avslut och sum-
mering av första halvårets verksamhet.

Dagen innan avslutningen var alla luftvärnsregemen-
tets kamratföreningar inbjudna till ett kamratför-
eningsmöte för att diskutera aktuella frågor. Bland 
annat genomfördes ett redaktörsmöte för vår gemen-
samma tidning Luftvärnsregementets Kamrater. Gi-
vetvis hann vi med en gemensam middag på mässen. 
Trots att kamratföreningarna på tidigare Lv 5 och Lv 
7 officiellt inte finns längre så fanns det representan-
ter för dessa tidigare föreningar med på mötet.

Denna dag är dagen då all militär personal vädrar 
sin uniform m/87. Samtidigt blir det en kontroll av 
att den fortfarande passar och inte hängt och krympt 
i skåpet.

HR-chefen Mats Rosensköld hade inga problem med att komma 
i sin m/87.

Avslutningen började med personalinformation som 
leddes av chefen Lv 6 överste Anders Svensson. Idag 
räcker inte Aulans 285 sittplatser till för all personal 
så informationen delades in i två genomgångar.

Kl 1000 var det ceremoni på Kaserngården med 
musik från Hemvärnets Musikkår i Halland. Även 
kamratföreningarna var med på uppställningen och 
fick vädrat sina respektive standar.

Under ceremonin genomfördes utdelning av med-
aljer och plaketter för förtjänst och för tid man 
tjänstgjort vid regementet. Nytt för i år var utdelning 

Lv 6 sommaravslutning 22 juni 2016

av en nyinstiftad medalj för soldater och gruppchefer 
i nivå OR 1-5 med pågående anställning, de så kall-
lade GSS. Den finns i brons (kan tilldelas den som 
har sammanlagt fyra års anställning som GSS), silver 
(sex års anställning), guld (åtta års anställning) och 
med banddekoration med tre kronor (efter tolv års 
anställning). 

Eftersom det var första gången var det många sol-
dater som skulle dekoreras.

Skånska Husarsextetten

Sommaravslutningen 2016 avslutades med som-
marlunch i matsalen. Under lunchen spelade Skån-
ska Husarsextetten. Ännu i avslutning att lägga till 
handlingarna, dags för semester och ladda batterier-
na inför höstens alla utmaningar 

Thomas Persson

GSS-medalj för
rikets försvar.
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Vi kallar oss HAWK-Veteranerna,  just för att vi ut-
gjorde den allra första befälsskolan på det gamla äre-
vördiga RBS 67-systemet som utbildades på Lv4 un-
der 1963-64. På ”muckardagen” - eller så nära som 
möjligt – samlas vi numera årligen för att minnas 
och göra trevliga saker tillsammans.

Med årets återförening så kan vi nu se tillbaka på 
tre spännande och innehållsrika möten, med fjol-
årets fantastiska dag som gäster på Lvregementet i 
Halmstad i gott minne. Mötet blev näst intill histo-
riskt. Just historiskt för att fler sådana möten, med 
ett lika överväldigande bemötande och program som 
vi fick då fick uppleva, det kommer vi inte att få upp-
leva fler gånger innan HAWK-systemet efter mer än 
50 år i operativ tjänst går i graven. Men ännu lever 
detta system och fyller ännu väl sin plats att möta 
en modern hotbild. Som tidigare nämnts – men kan 
upprepas – så tilldelades vi Veteraner ÖB´s Värn-
pliktsmedalj under solenna former.

Årets program bestod i ett besök på Ängelholms 
Flygmuseum. Och därefter intog vi en festlig måltid 
på F10 gamla officersmäss. En vacker herrgårdsbygg-
nad som numera är restaurant och kallas ”Slottet”, 
och som vi under eftermiddagen reserverat enkom 
för oss. 

Flygmuseet byggdes upp med början 2004 av ett 
40-tal medlemmar i den livaktiga F10 Kamratför-
ening, med den siste flottiljchefen Kenneth Hans-
son som entusiastisk och sakkunnig pådrivare. Målet 
med museet var att det skulle innehålla alla flygsys-

HAWK-Veteranerna på nytt tillsammans
tem och verksamheter knutet till flottiljen under 
dess 62-åriga historia. Lv4 har intima knytningar till 
F10 genom att flottiljen var en Sektorflottilj, där ett 
antal Lv-fyringar genom åren varit knutna till Sek-
torstab Syd (tidigare Flygkommandot). Vi inledde 
besöket med en gruppbild vid Bloodhound-roboten 
som placerats på utsidan. Väl inne på museet så fin-
ner man alla flygplan uppställda, från Bulltofta-tiden 
och fram till JAS Gripen vid nerläggningen av flot-
tiljen. I museet finns också tre flygsimulatorer som 
några av oss prövade på, med mer eller mindre fram-
gång – trots skickliga instruktörer. Att störta vid si-
dan av landningsbanan var för vissa också ett sätt att 
ta sig ner på marken igen.

Med åldern så inser vi mer och mer vikten av att 
sammanträffa med kamrater som man en gång haft 
så mycket gemensamt med under större delen av sitt 
liv. Vi delar ju många fantastiska minnen, där även 
de allvarliga och dramatiska blir lättsamma och ro-
liga att återuppliva. Goda minnen av händelser och 
kamrater är viktigt, då vi med säkerhet vet att vi inte 
kommer att få uppleva motsvarigheten i vår fortsatta 
tillvaro. Därför passar vi på att dela glädjen med var-
andra så länge vi kan. 

Svaret på den avslutande frågan till HAWK-Vete-
ranerna: ”Ska vi fortsätta att ses igen om ett år” – 
blev ett Ja med acklamation.

Vi ber att få återkomma med vidare rapporter.

Rolf Lindelöf
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Nr 1  Per Samuelsson
Nr 2  Peter Carlin
Nr 3  Bo Hjalmarsson
Nr 4  Crister Sterning
Nr 5  Joakim Jardenberg
Nr 6  Ingemar Johansson
Nr 7  Börje Tullsson
Nr 8 Ystad-Tryck AB
Nr 9 Ingvar Johansson
Nr 10 Paul Lindström
Nr 11 Sparbanken Syd
Nr 12 Arne Larsson
Nr 13 Emil Sjörup
Nr 14 Lennart Backe
Nr 15 Ingmar Ljunggren
Nr 16 Per Evert Nilsson
Nr 17 Ulf Lennerling
Nr 18 Bo Ericson
Nr 19 Erik Wikman

Nr 20 Lars Rudbert
Nr 21 Hans Nilsson
Nr 22 Torsten Granlund
Nr 23 Ingemar Hallingström
Nr 24 Christer Ekström
Nr 25 Vännerna från Husie 
Nr 26 Hans-Göran Künkel
Nr 27 Avliden
Nr 28 Thomas Lantz
Nr 29 Erik Claesson
Nr 30 Carl Otto Rydner
Nr 31 Göran Rydner
Nr 32 Avliden 
Nr 33 Lennart Ljungfelt
Nr 34 Karl-Axel Ahlgren
Nr 35 Lars Mårtensson
Nr 36 Ystadrevyn
Nr 37 Bertil Nilsson

Nr 38 Staffan Sundbom
Nr 39 Åke L Möller
Nr 40 Sven Hansson
Nr 41 Stig Holmqvist
Nr 42 Gert Jeppsson
Nr 43 Lennart Ahlberg

Medlemmarna i 1946-klubben är nu:

Vi behöver bli fler till 
stöd för utgivning av
Lv-FYRINGEN.

Betala in 1946 kr till 
bankgiro 179-6275 och 
ange ditt namn eller 
företag.

Som vanligt börjar Sövestadortens Lottakår servera ärtorna kl 12, de följs av pannkakor med sylt o 
vispgrädde och måltiden avrundas med kaffe!

ca 12.45 börjar ”Berättelsen om ……” (se vårens program nedan)

Välkommen men vi behöver din anmälan senast söndagen före respektive dag så att rätt volym ärtor 
hamnar i blötläggning!

8 september: Sven Hansson ”Veteran- och Kamratstöd”
 
13 oktober: Thorbjörn Sjunneson ”Axel Holst - svensken som blev propagandaryttare i Tyskland”
 
10 november: Sebastian Goksör ”Klostret 750 år 
- en lägesrapport”
 
8 december: ”Harmonikören med julsånger”

OBS! - självklart får du bjuda med vänner 
eller arbetskamrater 

Lv 4 Kamratförening i samarbete med 
Ystads Militärhistoriska museum

Ärtor & Berättelser

lvfyringen@lv4.org
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Ordförande Thomas Lantz
Tel. 0709-47 77 99
thomas.lantz@ystad.se

Vice ordförande Bengt Jansson
bb.jansson@telia.com

Registrator Jan-Olof Fridenman
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Skånska Luftvärnskårens Kamratförenings styrelse

Skattmästare Lars Oddshammar
Tel. 0734-13 16 83
oddset@ystad.nu

Sekreterare Roland Jostrup
roland@jostrup.se
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lars.persson@revinge.nu 

Webbmaster Curt Hansson
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Lv-FYRINGEN
Ansvarig utgivare Emil Sjörup
lvfyringen@lv4.org

Veteranstöd Sven Hansson
sven-olof.hansson@telia.com

Materialförvaltare Claes Malmberg
claesmalmberg321@gmail.com

Museiintendent Lars Noretoft
lars.noretoft@hotmail.com

Organisationsnr 802443-9559            Bankgironr 179-6275            Nils Ahlins gata 19, 271 39 Ystad

Vi gratulerar
05 sep Christer Wanlert KRISTIANSTAD 75 år
06 sep Olof Mathiasson HELSINGBORG 85 år
07 sep Lennart Johansson SÖLVESBORG 85 år
25 sep Börje Tullsson ESLÖV 95 år
28 sep Sverker Olsson YSTAD 70 år
01 okt Lisbeth Erlandsson NYBROSTRAND 65 år
06 okt Hans Ehrnborg LINKÖPING 80 år
11 okt Leifert Pettersson BRÄKNE-HOBY 90 år
12 okt Lars Rudbert MALMÖ 70 år
16 okt Bengt Jansson LOMMA 70 år
24 okt Anette Olsson YSTAD 60 år
24 okt Karl-Erik Eliasson KUNGÄLV 65 år
30 okt Göran Ramsgård TÄBY 70 år
31 okt Curt Hansson KÖPINGRBRO 60 år
01 nov Mats T Juhlin VOLLSJÖ 65 år
11 nov Inga Berggren TRELLEBORG 75 år
12 nov Weino Sandh VÄRNAMO 70 år
21 nov Sten Enbom MALMÖ 85 år
01 dec Per Strömblad YSTAD 60 år
11 dec Sven Nordbeck YSTAD 85 år
12 dec Kjell Tibemo HÄSSELBY 90 år
12 dec Krister Wahlgren FALSTERBO 80 år
15 dec Gert-Inge Jönsson YSTAD 60 år
17 dec Matts Johnsson YSTAD 65 år
18 dec Roland Sjögren YSTAD 70 år
18 dec Knut Persson SKURUP 70 år
27 dec Roland Lennstrand ÅKARP 75 år
29 dec Gun Schmidt KLAGSTORP 80 år
30 dec Crister Sterning YSTAD 75 år
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Posttidning B

Skånska Luftvärnskårens Kamratförening
Nils Ahlins gata 19
271 39 Ystad

Välkomna till kyrkmarsch och Korum
i HUSIE kyrka lördagen den 17 december

Lv 4 Kamratförenings 70-årsjubileum avslutas som sig bör med kyrkmarsch
och ett nostalgiskt Korum i Husie kyrka på riktigt ”Mårten Werner-manér”.

Vi samlas i god tid före kl. 10.00 där gamla kasernvakten låg på Husieregementet för att prick kl. 10.00 
avmarschera med musikkår i täten upp till Husie kyrka. 

Där blir det Korum precis så som vi minns från den gamla goda tiden, när lördagstjänstens standard-
program var Exercis, Fysisk träning, Inre tjänst med ombyte till permisuniform för gemensam marsch 
till Korum i Husie kyrka. Ni kommer att känna igen de attribut som då visades upp från predikstolen, 
d v s oftast Frälsarkransen, korset och 37:an, samt kanske ni också minns psalmsångstävlingarna mel-
lan bänkraderna, m.m. Efter Korum blir det återmarsch den ”inre” vägen via Idrottsplatsinfarten förbi 
gamla sjukan, bataljonsstabsbyggnaden, nya stora parkeringen samt på lilla bron mellan mässarna upp 
via lilla grinden in till nuvarande matsalen, där det vankas ”kyrkkaffe med fralla” till självkostnadspris. 
(Ta med kontanter!). Allt beräknas vara slut senast kl. 13.00

Lämpligaste parkeringsplats är den nya stora parkeringen strax söder om gamla kanslihuset/officers-
mässen. Infarten är från Husie kyrkoväg.

Man kan också parkera via Idrottsplatsinfarten (söder om gamla sjukan) alternativt vid Husie kyrkas 
vanliga besöksparkering (för att minimera marschsträckan). Det finns även en liten handikapparke-
ring för rörelsehindrade precis intill kyrkporten.

Förhoppningsvis kan huvuddelen gå med i marschen från gamla kasernvakten, men det finns således 
möjlighet att kroka på i kön allt eftersom vi passerar såväl Idrottsplatsparkeringen som kyrkoparke-
ringen. Totala marschsträckan är ca 650 meter. (Från Idrottsplatsparkeringen är det ca 400 m och från 
kyrkoparkeringen max 150 m).  

  
Ingen föranmälan krävs, men ring gärna alt. maila till Sven H. (0708-587 037)
sven-olof.hansson@telia.com och berätta att ni kommer, så att kyrkkaffet räcker till alla.

Välkomna och gärna med respektive till denna
något annorlunda avslutning på vårt

fantastiska jubileumsår, och nu
just på den plats där

mångas militära bana
en gång började.


