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Reserapport av Kerstin Erlandsson

Artikelförfattaren tillsammans med Överintendent, Överste Leif Törnquist på mötesplatsen 
Marinbasen i Karlskrona.

Resan till Karlskrona började för min del i Kristinehamn där Stellan Jansson och Bruno 
Eriksson väntade med vår förhyrda bil.

Efter en god lunch på Hooks herrgård gick resan snabbt och smidigt till Karlskrona där vi 
inkvarterades på kasern Trolle. På kvällen gjorde vi tre en liten rundvandring i Karlskrona 
centrum i strålande sol.

Klockan 0700 den 11:e juni serverades frukost i Trolle matsal. Det blev många klappar och 
kramar vid återseendet av kamrater från de olika regementena.

Efter lunchen blev det uppställning nationsvis och där kom första chocken: Kirsten Lindqvist 
från Södermanlands regemente och jag skulle hissa flaggan vid öppningsceremonin. Vi 
förövade lite så att det skulle gå smidigt men lite nervöst var det. Efter det högtidliga 
öppnandet gick vi till Kungl. Amiralitetskyrkan där korum hölls. 

                                   Utanför kyrkan står den berömda fattigbössan ”Rosenbom” utformad
                                   som en båtsman från 1700 talet.

                                   När korumet var slut så blev det uppställning nationsvis för parad till    
                                   Stortorget. I spetsen för paraden gick marinens musikkår så det var 
                                   pampigt värre.
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Väl framme vid torget fick vi höra kommunfullmäktiges ordförande hälsa oss varmt 
välkomna till Karlskrona.

   

Denna vackra syn tittade vi på och avnjöt en liten konsert med marinens musikkår när vi stod 
på torget.

Efter detta var det dags att förflytta sig till Stumholmen / Marinmuseum där kommunen höll 
sin mottagning.

Kommunstyrelsens ordförande Karl-Gösta Svenson hälsar oss välkomna och bjuder därefter 
på lite förfriskningar. Det var bl.a. jättegoda små snittar med havets läckerheter på. Som en 
gåva fick alla en fin kasse med bl.a en piffig vattenflaska ilagd.

Denna första dag var Karlskronas dag.

Dag två benämndes för Försvarsmaktens dag. Efter att åter tillsammans med Kirsten hissat 
flaggan blev det busstransport till F 17. 

Det blev förevisningar och rundvandring på flottiljområdet. Vi fick se mycket intressanta 
utställningar som var fint ordnade. Fältlunch blev det också.

 

Naturligtvis tittade jag särskilt mycket på 
denna tjusiga räddningshelikopter. Den är 
verkligen välutrustad och har kompetent 
personal.
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Här har vi en annan på sitt sätt mycket potent helikopter.

Efter detta blev det nu dags att besöka det marina förbandet så vi samlades vid ÖHK – 
mobiliseringskajen och blev varmt mottagna av garnisonschefen när han talade till oss i 
modellsalsbyggnaden.

Denna intressanta robot fick vi titta lite närmare på.

Det var lite extra spännande ty det var flottmanöver med deltagare från bl. a Frankrike , Polen 
m fl. Det var alltså en salig blandning av båtar och språk. 

Efter denna dag ute i friska luften var det dags att efter middagen gå till sjöofficersmässen . 
Den är verkligen unik med alla sina minnen från långresorna som har gjorts under årens lopp. 
Det var nämligen så att efter långresan skulle man överlämna en present från det land man 
hade besökt till mässen.

  

Glada herrar på mässen pustar ut efter dagens övningar

Dag tre var benämnd Världsarvsdagen.
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Vid flagghissningsceremonin kom flaggan åter i topp tack vare Kirsten och mig så att vi lugnt 
kunde transporteras till Kungsholmen.

Kungsholms fort har haft stor militär betydelse ända fram till 1980 talet. Idag är det en 
utbildningsförläggning. Kungsholms fort har varit bemannat i mer än trehundra år. Fästningen 
sattes i högsta beredskap på 1780 talet då ryska eskadrar blockerade Karlskrona samt år 1801 
då en engelsk flotta kryssade i Östersjön.

På Kungsholmen ligger också en botaniskt intressant park med träd och växter som hämtats 
från jordens alla hörn under flottans utlandsexpeditioner. Traditionsenligt planteras än i idag 
en hemförd växt från varje långfärd.

Detta är en brödgran. Hemförd av HMS Carlskrona 1998.

Efter kaffe i parken som smakade gudagott blev det en rundvandring tillsammans med en 
toppenduktig guide. Vad han inte visste om fortet det var nog ointressant. 

När guiden hade pratat färdigt var det dags för lunch på fortet som också den smakade mycket 
gott. Under tiden hade vi också haft stridsförevisningar på fortet. Det ju alltid intressant.
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Efter en kortare sjötransport var vi åter på land för att bese kransnedläggning till sjöss.

Det blev så vackert att man nästan rös inombords , musikkåren som spelade och det vackra 
gamla vackra fartyget som stilla gled fram och kransarna som sakta sänktes i vattnet. 

Nu var det dags för lite uppmuntran igen ty nu väntade Landshövding Ingegerd Wärnerssons 
mottagning på residenset.

Huvudbyggnaden är uppförd i två våningar av tegel, med spritputsade fasadytor och 
hörnkedjor, liserner och annan dekor i slätputs och sandsten. Taket är ett valmat brutet 
sadeltak med svartglaserat tegel och järnplåtklädda takkupor. Arkitekten som anlitades för 
residenset var Gustaf Lindegren.

Det välkomnande bordet var dukat i stora matsalen med plats för 80 sittande gäster. Rummet 
har den typiska blågröna originalfärgen från 1911 och alla snickerier och ett rikt dekorerat 
stucktak med lilla riksvapnet, Gustav V:s namnchiffer och marina symboler.
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Landshövdingen och undertecknad i glatt samspråk innan vi åt jordgubbar och mörk choklad 
med god dryck därtill.

Förbundsordförande SMKR Christer Olofsson överräcker SMKR standar till Ola Truedsson, 
chef för marinbasen och Karlskrona garnison.

När vi hade återhämtat oss var det dags för underhållning och uppvisningar innan den stora 
högtidsbanketten gick av stapeln.

Underhållningen stod ett gäng fältartister för och det var verkligen svängigt och proffsigt 
framfört.

På Lindholmen där vi var fanns det volontärer i vackra gamla uniformer på plats.

På repslagarbanan fanns alla bord uppdukade inför högtidsmiddagen som bestod av: gubbröra 
på kavring, hjortytterfile på rotfruktsbädd med stråpotatis och rödvinssås. Till dessert fick vi 
världsarvsbakelse och kaffe.

Till allt detta goda drack vi Rawson Retreat och Rawson 2008 Shiraz Cabernet.

Till slut blåstes tapto och det innebar mötets officiella avslutning men glada i hågen gick vi 
till sjöofficersmässen för att riktigt avsluta mötet och alla var överens om att den 16 – 19 juni 
2011 skulle vi träffas igen i Oslo.
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