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Slutet nära

Nr 2 år 2015

Ing 3 Kamratförening - Norrlandsingenjören

Allting har en ände utom
korven för den har två, som
någon tänkare sagt.

En mild dag i slutet av november togs bilden här till höger som visar baksidan av Ing
3:s gamla chefsbostad. Genom
dörren strax till höger om mitten på byggnaden kom man ut
på en stor fin gräsmatta och till
höger i bild skymtar en del av
den idag ståtliga granskogen
med höga och yviga granar.
Siste hyresgäst i byggnaden
var överste Tore Rahmqvist
som här hade en ståndsmässig
bostad på gångavstånd till sin
arbetsplats på Ing 3.
Den f d chefsbostaden blev
efter Rahmqvists tid garnisonsmuseum och sedan nedläggningen av Ing 3 i huvudsak
plats för Ing 3 Kamratförening.
Men nu är det snart slut med

med

Till nytta och nöje

Bara någon enstaka minusgrad och måttligt med snö men ordentligt med sol
över Ing 3:s gamla chefsbostad en dag i slutet av november 2015.
det. Rykten säger att Kamratföreningen
med allt sitt pick och pack skall ha lämnat
den gamla chefsbostaden någon gång under 2016! Exakt när och vart resan då går är
i dagsläget oklart men den som lever får se.

Sveaingenjören

Rickard Påhlsson
på biblioteket i Övertorneå

Klart är i alla fall att Kamratföreningens styrelse lägger pannorna i djupa veck och funderar så det knakar
och gnisslar i hjärnbarken.
Gråben

Färdigsnubblat

Kanske är det till en sådan här lite avlägset liggande
stuga ute i obygden som Ing 3 Kamratförening får
flytta sina pinaler nu när de tvingas lämna den gamla
chefsbostaden vid "Nya off".
Ett plus med en sådan flytt skulle vara att man
slipper snubbla och trängas i den branta och vindlande
trappen mellan botten- och övervåning där det är
nästan omöjligt att ta sig upp och ner med lite prylar i
famnen.
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Det tog tid men i mitten av november kom den - vintern 2015
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Att medverka
i Polarpioniären
- det är fint det

Ing 3 Kamratförenings årliga Tornedalsresa, med besök och kransnedläggning
vid minnesstenarna i Palovaara och Armasjärvi, gick i år till skillnad mot de senaste
åren i vänstervarv; alltså Boden - Haparanda - Palovaara - Övertorneå - Armasjärvi
- och nytt för i år; Hietaniemi - Boden.
I Övertorneå intogs lunch och besöktes biblioteket som ordnat en skärmutställning, en av skärmarna ses här t v, med anledning av att det nu gått 75 år sedan
färjeolyckan på sjön Armasjärvi.
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Det är mycket nu

av sin tid åt att förbereda vinterns huvudnummer, övningen
Cold Response i Norge. Under vilken 3. Brigadstaben kommer att leda en multinationell brigad på drygt 4000 personer,
varav närmare hälften är svensk personal. Som förberedelser
Inte för att vi har så fasligt mycket mer att göra än i vanliga
inför övningen genomförs som tidigare nämnts samträning
fall, men det händer en del på sina håll. Försvarsmakten har
av svenska enheter i Bodenområdet under veckorna 605-606.
åter börjat kalla in pliktpersonal till krigsförbandsövningar,
Första veckan genomförs Markstridsdagar i Markstridsprecis som på den gamla, goda tiden. Jägarbataljonen i Arvidsskolans regi, innehållande bland annat en målbildsförevisjaur ligger i täten med sin KFÖ som kunnat följas i media och
ning av våra förband och förmågor ute på södra skjutfältet.
alla krigsförband ska senast 2020 ha genomfört en krigsförVi hoppas på bra väder, en vägbankssprängning i centralkröbandsövning inklusive övning i mobilisering. Det blir att leta
ken som avnjuts från åskådarplats på Hattberget ligger i proi lådorna efter dammiga gamla instruktioner som beskriver
grammet – ett väl utprovat koncept som vi alla känner igen.
förberedelser under B 0- och B 1-veckor och hur egentligen
Försvarsindustrin har samtidigt invaderat garageområdet
mobilisering var tänkt att genomföras. Tur man har råkat
och förevisar moderniteter vi vanliga dödliga ännu inte ens
spara ett gulnat exemplar av MobA från 1983.
börjat drömma om.
Samtidigt omstrukturera vi oss igen och i samma veva görs
Efter Markstridsdagarna börjar förbandsövningen, anlite ändringar i insatsorganisationen. Största ingreppen är väl
falls- och fördröjningsstrid med mekaniserade
att de mekaniserade bataljonerna åter får den eldförband på södra skjutfältet och i området runt
kraft som tidigare fanns, i och med att stridsvagnsBrännberg och Åkerholmen. Ett förstärkt ingenkompanierna återförs och 122/90-bataljoner bildas
jörkompani från våra småländska bröder ser vi
vilket förstås är bra. Utmaningen ligger då i att börja
särskilt fram emot att få ta emot som övningsdelutbilda större volymer på ett materielsystem som de
tagare. Vem vet, kanske man som ex-ingenjör rent
senaste åren fört en tynande tillvaro. Samtidigt återav kan känna igen några övningsmoment från sitt
införs brigadspaningskompani i våra två brigader,
tidigare liv? Självklart hoppas vi och verkar för att
vilket direkt ger brigadchefen och hans stab ytterliövning Vintersol ska bli så bra och ge kompaniet
gare en förmåga.
så gott resultat att man även i framtiden kommer
För dem som tillhör krigsförbanden kan självfalatt delta i våra regionala vinterövningar. Även om
let en ny organisation innebära att man får nya ardet skulle råka bli ett glapp på någon vinter utan
betsuppgifter, man ska dock denna gång inte riskera
Ben Påhlsson
ingenjörförband i Boden, sneglar vi redan framåt
ordförande Ing 3
att bli utan skrivbordsstol när musiken slutar spela
mot vintern 2019 då det enligt nuvarande planer
Kamratförening
och alla andra lyckats hitta en PRIO-rad som hemska genomföras en arméövning i Norrbotten. Fast
vist. Istället hanteras skillnaden mellan antalet anen arméövning på 2000-talet är kanske inte riktigt lika imposikten de stora tänkarna bedömer behöver finnas innanför kanerande som på den tiden när många Polpiläsare var unga
serngrindarna inför framtiden och det antal vi för tillfället är
och folkvandringen från Boden C upp mot regementena varje
såsom ”flertalighet”, vilket nog kan kännas en aning tryggare
måndagmorgon mest sågs som ett trevligt inslag i gatubilden,
än ett plötsligt utanförskap. En handfull grånade gentlemän
men numera antagligen skulle innebära krav på insats med
fler än det antal vi bör vara lagom till julhelgen 2018 kommer
kravallutrustad polis.
förstås att rätta till sig via pensionsavgångar, medarbetare
Övningen blir hur som helst samtidigt KFÖ för den andra
som hittar nya spännande utmaningar på annan ort eller hos
av I 19:s mekaniserade bataljoner och vi räknar med att kunna
annan arbetsgivare och liknande. Ännu ingen anledning till
genomföra verksamheten i gränszonen, där alla äldre ingenoro i leden, således.
jörer normalt sett hittar bättre än hemma i bostaden. Det kan
Om depåorganisationen, det förband där vi stabsråttor och
bero på att närminnet blivit lidande, men under pågående
invasionsofficerare krigsplaceras, vet vi ännu inte så mycket
ledningsträning i Enköping noterar man att karta inte alltid
mer än att ”alla ska med” och att vi placeras i klump. Organibehövs när övade stabsmänniskor eller spelade förbandschesation och uppgifter får utvecklas efter hand, men redan finns
fer nämner orter där man tillbringat veckor eller månader av
diverse utkast och idéer. Med tre bataljons-KFÖ inkluderande
sitt tidigare liv.
mobiliseringsövningar inom de kommande fem åren bedöSpännande blir även nästa år för en kamratföreningsmedmer vi att det nog kan finnas spännande utmaningar även
lem. Inom styrelsen har vi några nya idéer som vi avser lägga
inom den organisationen. Först i raden blir en av våra mekafram inför årsmötet. Vi gör som föregående år, presenterar
niserade bataljoner som genomför KFÖ med hela förbandet
idéerna i samband med julmiddagen och hoppas att glöggunder den lokala vinterövningen i Bodenområdet, övning
fryntligheten innebär att vi inte blir nedröstade redan innan
Vintersol.
årsmötet.
Inom övningsbranschen genomför 3. Brigadstaben unTill dess; ha en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.
der veckorna 548 och 549 årets ledningsträningsövning vid
Ledningsregementet i Enköping, samtidigt som brigadstaben och alla inblandade övningsplanerare ägnar en stor del
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80 år

23/10 Lars-Åke
5/12 Håkan
70 år

1/7
21/9

Lars-Göran
Hans

60 år

11/9 Lars
28/11 Ulf

Platsen är O II och tiden kl 11.30.
Efter årsmötet bjuder Kamratföreningen på lunch!
Välkommen!
Styrelsen
2

Desto mindre det är i grytan
desto snabbare kokar det.
Akta dig för ditt temperament.

Hälsingborg
Sollentuna

Lindblom
Jacobsson

Täby
Odensbacken

Fondelius
Larsson

Vallentuna
Boden

Livsfarlig simulant

År 1940 på Ing 3.
En av de värnpliktiga vill bli hemförlovad där nyblivna
hustrun och bebis väntar. Han låtsas därför vara sömngångare och tillgriper allt mer desperata metoder allt
eftersom befälen vägrar låta honom gå.
Första gången krossar han logementsfönstret med hjälp
av en pall, andra gången hugger han i väggen med en yxa
och till sist avfyrar han med ett skjutvapen ett skott inne
på logementet mitt bland sovande kamrater.
Än en gång

För vilken gång i ordningen vet inte redaktionen men
återigen kan de idogt lottospelande Ing 3-gubbarna konstatera att nu har det snart gått ännu ett år utan att de
kammat hem någon miljonvinst.
Ingen har påstått att det ska vara enkelt att bli lottomiljonär men frågan är: Hur svårt får det egentligen vara?

Obs! Saknar du ditt namn i listan ovan
är svaret förmodligen att vi tyvärr inte har ditt
personnummer i vårt medlemsregister.

Vår nye ÖB

Den 1/10 tillträdde nyutnämnde flygvapengeneralen Micael
Bydén som ny överbefälhavare
efter Sverker Göransson.
I en av sina första intervjuer som
ÖB lär Bydén ha sagt: Mer behöver
göras för att säkra personalförsörjningen och tillgången på materiel
och så lade han till det i vårt tycke
lite märkliga uttalandet: En kvinna
som ÖB hade varit en fantastisk signal!
Vaddå signal! Och till vem, kan
Polarpioniären inte låta bli att undra.

Vart tog yxan vägen?

10 cm

Ungefär samtidigt som förra
numret av Polarpioniären kom ut
meddelades i riksmedia lite upphetsat att en sjunken rysk ubåt hittats i vattnen utanför Upplandskusten.
När den första uppståndelsen
lagt sig visade det sig att ubåten
verkligen var rysk och av "Somklassen" men att den inte skulle bli
föremål för någon insats.
Den sjönk nämligen redan 1916!

Lille Sture

Tack,

Vår nye ÖB general
Micael Bydén.

Vår nye ÖB

Den här yxan fanns tidigare på ingenjörmässen på I 19.
Var är den nu och är det någon som kan berätta något om
dess ursprung. Skriv då till Polarpioniären!

28 januari 2016 avhåller Ing 3 Kamratförening
årsmöte!
Knappa in det på datorn, i mobiltelefonen, rista in det i grindstolpen eller var du brukar markera sådant du inte får missa.

Persson
Berger

Bland papperstussarna
redaktionskatten drar
omkring med runt datorn
hittade vi:

- Inte för att jag vill skrämma
fröken, men min pappa sa, att om
jag inte fick bättre betyg vid nästa
termins slut, så visste han en, som
han skulle knäppa ner byxorna
på.

säger vi till alla som medverkat i detta
nu m mer av Polarpion iären, ly fter på
kepsen, överräcker en liten blom ma o ch önskar:
19

Välkomna åter!
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Innehållsrik portfölj

Befästningsarbeten i Boden tidigt 1900-tal

För ett tag sedan fick Polarpioniären ta emot en stor läderportfölj innehållande overheadbilder och fotografier. Bilderna hade använts vid befälsgenomgångar i filmsalen längst
upp i kasern A för att bl a förklara norra Sveriges försvar
under ”Kalla kriget”. Många bilder hade Kjell Enqvist som
upphovsman och den gode Kjell hade säkert haft en hel del
besvär med att rita och färglägga dem.
På den här tiden var det ingen tvekan om varifrån fienden
väntades komma och södra delen av Norrland var egentligen bara ett stort uppmarschområde för svenska förband
mobiliserade i mellansverige.

Den 1 april 1905, för 110 år sedan, blev Kungl. Bodens
ingenjörkår (Ing 4) en självständig myndighet. Kåren
var sedan 1904 förlagd till Kungl. Boden-Karlsborgs
artilleriregementes (A 8) kaserner i Boden, där kåren
disponerade nio logement, exercishuset (gymnastiksalen) och del av köksbyggnaden.

Här en av de overheadbilder som fanns i den innehållsrika
portföljen uppe till vänster.

Hur svårt kan det vara?
Det är inte så där alldeles lätt att få in text och bilder till
Polarpioniären vilket redaktionen har lite svårt att förstå.
Idag går ju nästan alla människor och så även Polarpioniärens läsare omkring med en mobiltelefon som de i tid, och
kanske även i otid, plockar fram och knappar på.
Tänk om ni bara använde en pyttepytte liten del av denna mobiltelefontid till att ta en bild av något med lite militär anknytning. Sedan petar ni ner några rader om bilden
och skicka iväg den till Polarpioniärens redaktion.Då har
ni kanske plötsligt blivit medarbetare i tidningens kom-

mande nummer.
Det vore väl trevligt?
Och tänk vad redaktionen skulle bli glad. Att plötsligt
ha en mängd små illustrerade notis att välja på skulle sitta
fint.
Alltså: Sitt inte bara och ”slöknappa” på telefonen för att
få tiden att gå. Använd detta fantastiska redskap för att
hjälpa Polarpioniärens redaktion men också för att glädja
och kanske till och med upplysa dess läsare.

Då var det (h)jul igen!

Det går fort nu.
Tiden bara rasar iväg.
Plötsligt är det jul igen!
Och snart nytt år!
Dags att önska alla läsare av
Polarpioniären

Kasernområdet var, liksom de övriga kasernområdena
i den blivande garnisonen, en byggarbetsplats. Den 5 maj
ryckte de värnpliktiga in för 112 dagars utbildning. Soldaterna tilldelades den för ingenjörkåren nya uniformen,
Fortifikationens mellanblå modell 1886 med skillnaden
att kårens nummer med arabisk siffra 4 och fortifikationens stjärna (strålknippe)
prydde axelklaffarna. För
att inte slita på uniformen
användes linnekläder vid
den dagliga tjänsten. Ingenjörkårens personal utgjordes av majoren Emil von
Krusenstjerna, tre officerare, tre underofficerare, 18
underbefäl och 150 värnpliktiga varav några (5-10 st)
var uttagna för handräckningstjänst.
Både värnpliktsutbildningen från maj till augusti
samt repetitionsutbildningen augusti-september innehöll förutom byggnation av fältbroar, sprängning av
broar samt vägbyggnation, även befästningsarbeten.
Vid kasernområdet (A 8) på åkrarna mot Bodsvedjan,
nordost om de fyra soldattorpen (Post, Bomb,
Ståltz, Styf) byggdes en skans.
Denna befästning skulle kunna rymma
minst ett infanterikompani och innehålla
öppna och täckta värn, löpgravar, hinder

Ing 4

A8

och observationstorn. Efter en rundvandring i området idag
kan man konstatera att det inte finns kvar några större spår
av dessa befästningar. Under 100 år har det hänt mycket i området. Artilleriregementet har utökats med fotbollsplan, skjutbana, löpbanor, förråd och terrängkörningsspår och flygfältet
har byggts ut med vägar och hangarer.
Vägnätet har utökats med Åbergsledens omdragning samt
Slipvägens byggnation mot älven. Det senaste tillskottet är en stor verkstadsanläggning för service av
stora arbetsmaskiner. I samma område har utvecklingen gått från spade till hjullastare av enorma mått
på 100 år.
Erik H

God Jul
och
Gott Nytt År!
Grävning av löpgrav.
18

Observationstorn.
3

Vila i täckt värn.
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Välkommen
tillbaka

Det rör på sig hos Hemvärnspionjärerna vid I 19. Under vår och höst har
plutonen påbörjat sin utbildning och
bland annat övat med minborrar och
minor.
Plutonen har därtill fått en ställföreträdande plutonchef, 1:e sergeanten
Ingemar Wittikko, som lämnade
de gröna kläderna då ingenjörkompaniet lades
ner 2011 men nu
är tillbaka.

Damaskerna! Kommer ni ihåg dom?
Alla fotografier ur den stora skokartong som är en del av mitt bildarkiv för
Polarpioniären låg utspridda på golvet och själv satt jag i skräddarställning
och fick ont i ryggen under letandet efter en speciell bild. Då fastnade ögonen
av någon anledning på den här ovan. Den är från andra halvan av 1950-talet
och visar fyra Ing 3-soldater som med hjälp av två uppspända linor är på väg
att korsa fåran mellan Ängesholmen och Officersholmen.
Bilden gav genast upphov till ett par frågor: Linnekläder och damasker; används sådana persedlar idag? Frågan gick till den del av redaktionen som fortfarande stegar omkring ute på kaserngården och har möjlighet att hitta svaret
på de mest knepiga funderingar.
Nej, blev svaret. Linnekläderna är sedan en tid ersatta av grön overall, bilden till höger, och damaskerna har helt försvunnit från persedellistorna. Nåja,
försvunnit och försvunnit. Fältdamaskerna, bilden ovan,
med modellår 1939, är sedan några år borta ur hanteringen, men de vita damaskerna som ingår i paraddräkten är
kvar.

Ingemar Wittikko

8

och bankkassör. L gifte sig den 20 juli 1851 på Ekensberg,
Överenhörna (nu: Enhörna), Södermanland med Margaretha Jacquette af Forselles och de fick tre barn, bl.a. sonen
Broder Sten Abrahamsson Leijonhufvud, (1852-1928), vilken slutade som överste i Fortifikationen.
När L avled 1911 var han bosatt på Lidingön men han
är med sin fru begraven i Leijonhufvudska graven på Lillkyrka kyrkogård i Glanshammars församling NO Örebro.
Kyrkan ligger nära väg E 20 och är förutom gravvården
väl värd ett besök.
L är bevarad för eftervärlden bl.a. med en stor bronsrelief på en minnessten på Laxön, avtäckt den 25 augusti
1890. Hans chefsporträtt hänger numera på Berga slott i
Haninge, där Amfibieregementet (f.d. KA 1) är grupperat

sedan 2005, deponerat av Stiftelsen Fortifikationsgeneralens
Enskilda medelkassors styrelse.
Som kuriosauppgift kan också nämnas att en udde på
den nordöstligaste ön på Svalbard är uppkallad efter honom, Kap Leijonhufvud, från sin tid som sjöminister i den
dåvarande unionen.<
Källor:
Krigsvetenskapsakademins handlingar
1911; Minnesord över avlidna ledamöter.
Svenskt biografiskt lexikon. Elgenstierna, Den
introducerade svenska adelns ättartavlor med
tillägg och rättelser. Kungl. Fortifikationens
historia (Munthe), del V:1. Tidskrift i
Fortifikation 1971 nr 2.

Livet allt jobbigare...
På senare tid har livet blivit allt knepigare. Mycket
knepigare till och med. De öppna gränser vi svenskar
varit så stolta över är inte längre så öppna. Den stora
mängden flyktingar som på olika sätt försöker ta sig
in i landet har plötsligt blivit ett problem. Fordon och
personal som nalkas rikets gränser ska nu hejdas och
uppmanas att legitimera, eller som beväringen sa lemigitera, sig. I avsaknad av trovärdiga skäl och dokument blir det att göra helt om och återvända till den
plats varifrån man kommit. Hårda bud kan tyckas
men nu när var och varannan människa kan misstänkas vara terrorist måste det kanske bli så här.
Och posttjänsten vid gränserna kan till och med
skötas av militär personal!
Det ska inte längre gå att komma in i Sverige
utan att ha god ordning på papperna.

...och mer komplicerat

Minborr ordnad för transport.

Fältdamaskerna från 1939 var lite småluriga och kunde
av mindre uppmärksamma bärare placeras inte bara på
fel ben utan också upp och ner. Varje damask hade två läderremmar med vilka de spändes fast runt vristen. Remmarna skulle sitta på benets utsida med de "fria ändarna"
pekande bakåt. Men de kunde alltså monteras upp och
ned och dessutom med remtygen på benets insida.
Gråben

Dagens "linnekläder".

Ing 3-sköld prydde entrén
Under sommarsemestern hann jag avlägga en snabbvisit vid Miliseum för
att överlämna några foton som överförts dit från Ing 3:s numer nedlagda
mässförening. I samband med denna visit passade jag även på att fylla på
deras bilbliotek med diverse alster från kamratföreningens produktion. Det
var glädjande att se att museét nu var i full gång med guidade besök utomhus
och att entrén var full med besökare. Entrén pryddes för övrigt av den Ing
3-sköld som överlämnades i samband med invigningen 2013.
M-E W

4

Böcker och broschyrer till Miliseum

Datorn har naturligtvis gjort det lät�tare och roligare att tillverka Polarpioniären men allt är därmed inte frid och
fröjd. Det gäller ju att ha klart för sig var
i ”burken” man sparat texter och bilder.
Och det är inte alltid så enkelt.
Mycket har redaktionen sparat på
USB-stickor men en hel del finns i en stor
skokartong. För att hitta en bild måste
den kartongen vändas upp och ner på
exempelvis köksbordet eller golvet och
sedan vidtar ett jädrans pillergöra för att
finna vad som söks. Inget kraftkrävande
men väl tålamodskrävande arbete som
inte underlättas av att redaktionskatten
då och då vill ha en eller flera tassar med
i bildhögen.
En noggrann Polpiredaktion hade givetvis på ett enkelt och överskådligt vis
noterat vilka bilder som använts när och
var. Så icke denna redaktion som har
som vana att gå den enklaste och som
man tror snabbaste vägen.

Det är inga
större problem med att
spara text
och bilder på
USB-stickorna däremot
att hitta vad
som sparats
var.

Att spara fotografier och annan redaktionsmateriel
i stora skokartonger kan verka praktiskt men...
17
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En studieresa till bl. a. Österrike och
Italien 1858—60 företogs i två etapper, avbruten av krig. Han fick tillfälle
bevittna belägringen av Ancona och
studera befästnings- och byggnadskonst. L var fortifikationsbefälhavare i
Karlskrona och endast kapten på stat
när han 1867 började befordras för att
efterträda Johan af Kleen som chef
för Fortifikationen. Detta tycks inte
ha orsakat missämja med äldre kamrater.
L lyckades som ny chef ovanligt
snabbt utverka medel till Fortifikationens fortsatta uppbyggnad till ett
självständigt truppslag. Under mitten
av 1870-talet uppsattes dels ett signalkompani i Stockholm och dels en
ytterligare bataljon, Sappörbataljon, i
Karlsborg. Ytterligare krigsbromateriel anskaffades. Personalutbildningen moderniserades. Oscar-Fredriksborg anlades vid Oxdjupet på östra
Rindön 1870-1877 och befästningarna
kring Karlskrona förbättrades. Särskilt i Stockholm byggdes flera kaserner, bl.a. för Sveaartilleriet.
Under L:s ledning utvecklades Fortifikationen i sin helhet och ingenjörtruppslaget i riktning mot ett verkligt "Genivapen". Truppslaget deltog
i ökande omfattning i de större fälttjänstövningar och manövrar som
arméns ökade krav ställde. På L:s
initiativ lämnades också lugnare vatten för övningar i tillämpad krigsbroslagning, bl.a. på Laxön-Sand i Älvkarleby från 1880. Under hans ledning blev utbildningen vid de båda
bataljonerna också mer likartad, förebådande den ombenämning till Svea
respektive Göta ingenjörbataljon som
sker inom två år efter hans avgång
som chef.
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i stället monitorer. Han ansåg att kraven på sjöförsvaret inte fick ställas
för högt. När han 1870 efterträdde en
annan lantmilitär, Magnus Thulstrup,
som sjöminister, lyckades han lösa
en kontroversiell fråga genom att slå
samman flottan och skärgårdsartilleriet 1873. Minväsendet byggdes ut och
omorganisationen av förvaltningen av
sjöärendena förbereddes.
L var som officer, riksdagsman,
stadsråd och medlem av en lång rad
kommittéer djupt engagerad i många
av försvarets problem. Ofta hade
han sina egna meningar. I diskussionen om Stockholms fasta försvar på
1860-talet gav han företräde åt tanken
att bygga en stark inre försvarslinje
framför åsikten att dela upp befästningarna på två linjer. Han var till en
början anhängare av indelningsverket
men övergick efterhand till att förorda
en värnpliktsarmé. Han var motståndare till den s.k. kompromissen 1873
och hans avgång ur statsrådet 1874
uppges av honom själv ha berott på
att han inte kunde biträda krigsminister Weidenhielms försvarsproposition
som otillräcklig från militär synpunkt.
Bestämt motsatte han sig förslag om
värvning som grund för rekryteringen. L stödde 1892 års härordning, även
om han också var kritisk mot delar i
förslaget. Han var motståndare till att
bygga en fästning vid Boden.
Som en framstående militär blev
L naturligtvis också rikt medaljerad.
Han blev Riddare av Svärdsordern
1863, Kommendör av samma orden
1869 samt även Kommendör med
stora korset av Svärdsordern 1873.
Storkorset av Danska Dannebrogsordern erhölls 1881 och 1891 efter

Fortifikatlionsklubben

L var 1871 initiativtagare till bildandet av Fortifikationsklubben och
stödde initiativet till Tidskrift i Fortifikation, som börjades ges ut 1878.
Klubbens ändamål har alltid varit att
fungera som en samlande kraft och
forum för föredrag samt diskussion
om militärtekniska och organisatoriska företeelser samt för att skapa
sammanhållning och trivsel mellan
officerarna inom vapnet.
På grundval av sina erfarenheter
av sjökrigstjänst under kadettåren
och sin långa tjänstgöringstid i Karlskrona bildade sig L en egen uppfattning om flottans problem. I en skrift
1863 kritiserade han ett förslag att
skaffa pansarfregatter och förordade
16

avgången utsågs han till Riddare och
Kommendör av Serafimerorden.
L hade hög arbetskapacitet och
många intressen vid sidan av de militära. Han blev 1861 den förste ordförande i Karlskrona evangelisklutherska missionsförening och var
en tid provinsombud för evangeliska
fosterlandsstiftelsen. Han motionerade 1856 på riddarhuset om en lag
om andaktsfrihet och reserverade
sig mot adelns beslut att inte inrätta
en homeopatisk poliklinik. L röstade
1865 mot representationsreformen (tvåkammarriksdagen) och tillhörde senare
lantmannapartiets argaste vedersakare.
I tullfrågan var han moderat frihandlare. Som adjungerad medlem av
1888 års riksdagshuskommitté förordade han uppförandet av två byggnader på Helgeandsholmen, vilket också
blev fallet. Om hans ställning i det parlamentariska livet vittnar att han 1891
var statsministerkandidat efter sin politiske motståndare Åkerhielm, även
om han som sådan var perifer och en
bland många andra. L var en av dem
som fick motta kritik för sin mjuka
hållning i den norska frågan. L stod
Enskilda banken nära, var i många år
revisor där och ledde ofta bolagsstämmorna. Först vid 86 års ålder avgick
han som ordförande ur Nya Atlas styrelse.
Personliga egenskaper

L var i mycket olik sin jämnårige
kusin artillerigeneralen Carl L. Han
hade lätt för att skriva och tala, var
känd för frispråkighet och oräddhet
i debatten. Han var intresserad av
arbetarförsäkringsfrågan och lär ha
varit positivt inställd till Karl Staaffs
rösträttsförslag 1906. Långt in i hög
ålder bevarade han sin vitalitet, ständigt beredd att ompröva politiska och
samhälleliga spörsmål.
L var chef för Fortifikationen under
23 år och det råder ingen tvekan om
att han inte bara inom krigsmakten
var en uppskattad chef för en viktig
verksamhet utan också att han inom
Fortifikationen var högt uppskattad
som chef. Han hyllades efter avgången den 13 april 1891 inför personalen
på Fortifikationens huvudstation av
sin efterträdare Hampus Elliot med
ett särdeles lysande tal, vilket finns
infört i Tidskriften för samma år.
L var äldste sonen i en syskonskara av tolv och av de tre bröderna
som nådde vuxen ålder blev en hög
jurist inom staten, en militär och en
militär men därefter godsförvaltare 8

Tal och minnestavla på 100-årsdagen
Den 6. september 2015 var det 100 år sedan en linstyrd militär
färja med 12 man ur 2. ingenjörkompaniet ombord kantrade vid
Bodåns utlopp i Lule älv vid Bodforsen, bara 500 meter från Ing 4
kasern, och samtliga ombordvarande hamnade i vattnet.
Så här beskrev tidningarna färjeolyckan vid Bodforsen.

...
Linorna synas och de båda rullblocken med sina förbindelselinor
befinna sig i god ordning och båda manöverlinorna likaledes. Färjan sättes igång. Med hjälp av manöverlinan hålles den i sned riktning mot strömdraget som genom sitt tryck för fram farkosten mot
andra stranden.
...
Då färjan når Kungsådran brister den ena manöverlinan, färjan
börjar vagga i den starka strömmen och intaga vatten. Löjtnant
Hedrén ger befallning om att med hjälp av den andra manöverlinan
söka driva färjan i strömmens riktning för att därmed minska pressningen, men har knappt uttalat denna befallning förrän även denna
lina brister och färjan kantrar. Samtliga ombordvarande komma i
vattnet. Ett ångestskri tränger fram mot stranden och kampen för
livet börjar. De olyckliga söka klänga sig fast vid den upp- och nedvända färjan. Löjtnant Hedrén beger sig simmande mot land och
farkosten fortsätter med tilltagande fart utefter älven. Av någon anledning gör färjan ännu en kantring och de olyckliga förlora sina
grepp. Då färjan åter blir synlig över vattnet har endast tre av dem
lyckats hålla sig fast. Färjan fortsätter med strömmen mot färjstället
vid Grubban och snart kan blott två av de för livet kämpande hålla
sig fast vid färjan.
Den driver fortfarande med botten uppåt och här befinna sig de
två kvarvarande, som befria sig från sina kläder. De vänta vilket
ögonblick som helst en ny kantring och bereda sig att genom simning uppnå stranden. Då färjan når Grubban upptagas de nödställda i en båt och föras i land. De äro mycket medtagna, men krya
snart till sig, sedan de i en gård erhållit lämplig förplägnad.
Från stranden åses den förfärliga olyckan av de nödställdas kamrater som dock sakna båtar för att kunna bringa hjälp.
Löjtnant Hedrén kommer lyckligt i land och trots tröttheten från
ansträngningarna efter de upplevda hemska ögonblicken, söker
han deltaga i räddningsarbetet. Han är dock så uttröttad att han
snart nödgas bege sig hem till sin bostad.
Då olyckan inträffat sändes ögonblickligen bud efter läkare, anskaffade båtar utsattes och bemannades och patruller utskickades
på båda sidor om älven för att söka de saknade, men ingen syntes
till. Ännu sent på kvällen fortsatte de sitt sökande utan resultat.
Döden har behållit sina offer.
5

I grässlänten framför Ing 3:s B-kasern
restes 1985 denna minnessten till minne av
färjeolyckan vid Bodforsen 1915.
Söndagen den 6. september, på 100-årsdagen efter
färjeolyckan i Bodforsen, arrangerade Ing 3 Kamratförening med stöd från I 19 en minnesstund på
gräsytan mellan "Ing 3:s nya officersbostäder" och
Luleälven. Vädret är viktigt vid sådana här tillfällen och väderleksrapporterna såg inte lovande ut
utan hotade med regn en stor del av dagen. Kamratföreningens Mats-Einar Wallin som höll i arrangemangen lyckades dock på något sätt få solen
att lysa över området och besökarna.
8
Förutom tal av tjänsteförättande chefen I 19,
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Dag Eckerberg

Bockologi

8 överste Lars Karlsson, och korum avtäcktes vid stentrappen på den stora grönytan
ned mot älven bakom den större av de tre
officersbostäderna en minnestavla över
Bodforsolyckan 1915.
Inne i den gamla kårchefsbostaden visades fotografier och modeller av Biragopontoner d v s den typ av pontoner som
olycksfärjan var byggd på.

INGENJÖRTRUPPSLAGETS
GIGANTER
Abraham Leijonhufvud som ska behandlas i denna artikel, är kanske känd av några äldre bockar. Oavsett detta finns all anledning
att lyfta fram även denne och bland annat hans insatser för truppslagets utveckling ur arkivvårdens gömslen och ge honom den plats
i truppslagets historia han rätteligen förtjänar.

Broder Abraham Leijonhufvud

Friherre, general, fortifikationsofficer, statsråd, militär författare m.m.
Född 1823-03-31 i Örebro. Död 1911-08-31 på Lidingön (Hedvig Eleonora förs, Stockholm).
Föräldrar: Ryttmästaren vid livregementets husarer Carl Edvard Leijonhufvud och Sofia Aurora Leijonhufvud (kusin).
Som framgår av föregående artiklar fanns värvade ingenjörförband kortvarigt vid olika krig under stormaktstiden men också
ända till och med Sveriges sista krigsperiod intill 1814. Truppslagets
nya historia, med permanent uppsatta förband, startar 1855 med
Carl Fredrik Meijer, dåvarande chef för kungl. Fortifikationen (vilken mellan 1811 och 1867 benämndes Ingenjörkåren).
Vid Meijers pensionering som chef för Fortifikationen i december
1858, bestod ingenjörtrupperna endast av ett värvat kompani, förlagt
till f.d. Kungl. Hovjaktvarvet på Kungsholmen i Stockholm. Meijer
efterträddes av den då 58-årige Johan Kleen, som under samma år
över mellanliggande grader befordrats från major till överste och
adlades till af Kleen vid utnämningen som chef och generalmajor. Af
Kleens håg och intressen verkar i takt med tidens krav ha stått mer
till befästningskonsten än till ingenjörtrupperna, vilka dock under
hans ämbetstid intill 1868 utökades med ett kompani från 1863 och
med ytterligare ett från 1867 och därefter formerades till en bataljon,
Pontonjärbataljonen.
Vid Johan af Kleens pensionering som chef för Kungl. Fortifikationen
i juli 1868, bestod ingenjörtrupperna således endast av Pontonjärbataljonen i Stockholm med tre värvade kompanier. Af Kleen efterträddes
av den blott 45-årige Broder Abraham Leijonhufvud. Under året
närmast utnämningen hade han befordrats från kapten till överstelöjtnant, vilket han var vid utnämningen som chef och generalmajor
drygt tre månader senare.

Skylten till minne av färjeolyckan
vid Bodforsen 1915.
Fika och eftersnack i Ing 3 Kamratförenings samlingslokal i f d kårchefsbostaden,
den vänstra byggnaden på bilden ovan till
höger, ute på "Lusharpan".

Biografi

I dag flyter älven lugnt och stilla vid Bodforsen där färjeolyckan inträffade 1915.

8
6

Abraham L kom från en gammal adelssläkt med åtskilliga militärer
i släkten. Han gav tidigt prov på mångsidig begåvning och självständig karaktär. L skrevs 1836 in som kadett på Karlberg, som då inte
var en ren officersskola, redan som 13-åring och deltog under kadettiden i upprepade sjöexpeditioner och befordrades till s.k. elitkadett. Han sökte sig emellertid till Ingenjörkåren och varvade studier
vid Fortifikationens undervisningsverk med praktisk tjänstgöring på
olika fästningar och fästningsbyggen. Som nybliven löjtnant deltog
han i den fåtaliga ingenjörkontingent vilken, utan vare sig ingenjörtrupp eller bromaterial, ingick i den expedition om ca 4 500 man
svensk trupp som under maj-september 1848 överskeppats till Fyn
i Danmark som stöd till Danmark i konflikten rörande SchleswigHolstein, där upprorsmän stöddes av Preussen och där de danska
trupperna pressats norrut på Jylland. Från 1856 deltog han också på
riddarhuset i det politiska arbetet. Vid riksdagsdebatten 1862 om det
andra ingenjörkompaniet åberopade han sina erfarenheter från Fynexpeditionen: Jag vill ej tillönska någon att vara i en sådan ställning, som
vi ingenjörofficerare då voro, medvetna att vara berövade medel att fullgöra
vår plikt mot fäderneslandet.
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Meritförteckning
1836-1842
Kadett vid Karlberg
1842-03-09
Underlöjtnant vid ingenjörkåren
1846
Fortifikationsbefälhavare å Dalarö skans
1848-02-29
Utexaminerad från högre artilleriläroverket
1848-03-17
Löjtnant
1855-12-03
Kapten
1857,
Ledamot av arméns fullmäktige samt ordfö
1865,
rande 1888
1875,		
"
1878,			
"
1883 			
"
1858
Studieresor i Tyskland, Österrike, Frankrike
1859
och Italien
Ledamot av Krigsvetenskapsakademin
Styresman 1878-80 och 1888-90
1859-1868 Fortifikationsbefälhavare i
Karlskrona
1861
Studieresor till Belgien, Frankrike, England,
Italien och Rhentrakterna, varvid belägringen
av Ancona bevistades
1861, 1864, 1867, 1868, 1876, 1878 (ordförande), 1882, 1884, 1890 (ordförande)
Ledamot av lantförsvars-, befästnings- och
härordnings kommittéerna
1866
Ordförande i statsrevisionen
1867-05-17
Major i armén
1868-03-24
Överstelöjtnant i armén
1868-07-04
Generalmajor och chef för Fortifikationen
1869
Ledamot av svensk-norska artillerikommittén
1870-1874
Statsråd och chef för sjöförsvarsdepartementet
1876
Ordförande i styrelsen för Atlas och Stockholms
nya spårvägsbolag
1878
Ordförandesuppleant i direktionen för arméns
pensionskassa
1879
Revisor i Stockholms Enskilda Bank
1880–1893
Ordförande i direktionen över gymnastiska
centralinstitutet
1881-1888
Inspektör för militärläroverken
1881-09-26
Generallöjtnant i armén
1881-1893
Militär ledamot i högsta domstolen
1885–1893
Ledamot av riksdagens första kammare
1888
Ledamot av kommittén för granskning av
inskriptioner å fanor och standar
1890-1903
Ordförande i arméns pensionskassa
1891-04-14
Avsked och pension från chefsbefattningen
1900-02-23
Avsked ur generalitetets reserv
8
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För I 19:s del minskar yrkesofficerarna totalt med ca 10% 8
från drygt 500 till 461 varav den största procentuella reduceringen sker vid jägarbataljonen i Arvidsjaur där yrkesofficersramen minskar från 95 till 77.
Bemanningsläget med ett antal vakanser vid I 19 idag
innebär dock att den totala volymen heltidstjänstgörande,
inklusive civila och soldater, kommer att öka något till 2019.
Minskning av yrkesofficerare men totalt sett ökat antal anställda vid I 19 till 2019. Siffrorna för antalet anställda idag
är ungefärliga eftersom antalet fluktuerar. GSS/K betyder
Kontinuerligt tjänstgörande Gruppchefer, Soldater och Sjömän.

Försvarsmakten
intar
ny organisation
Att Försvarsmakten är på väg att inta en ny organisation har kanske redan nått Polarpioniärens läsare, men
vad handlar det hela om? Utifrån min roll som planeringschef vid I 19 skall jag här försöka att kortfattat beskriva vad den nya organisationen innebär.

Medlemmar i Ing 3 Kamratförening med flera under ceremonin på gräsytan mellan
den största av de tre officersbostäderna och Luleälven vid
"Nya Off".
Gråben

Bemanningsläge idag mot Personalramar FM Org Ny
218 Vakanser Org 13
- 29 Yoff
- 7 Civila
- 192 GSS/K

Bakgrunden till organisationsförändringen finns i det
beslut som regeringen Reinfeldt fattade under våren
2013 och som gav Försvarsmakten i uppdrag att minska
sina lönekostnader med 500 mkr till 2018. Sedan dess
har processen ändrat både karaktär och inriktning och
i slutänden blev Försvarsmaktens uppdrag att minska
lönekostnaderna med 225 mkr och därtill ändra delar
av krigsorganisationen samt upprätta en mekaniserad
stridsgrupp på Gotland.
För I 19 innebär ändringen övergång från tre mekaniserade skyttekompanier per bataljon och ett fristående
stridsvagnskompani till en organisation med två mekaniserade skyttekompanier och två stridsvagnskompanier
per bataljon.

Den nya organisationen kommer att intas successivt
under en treårig införandeperiod t o m 2018 och för I 19:s
del bedöms pensions- och spontanavgångarna bli större
än den totala reduceringen av yrkesofficerare. Därmed
kommer ingen att behöva sägas upp och i införandearbetet är årliga kontrollstationer inplanerade vilket
bland annat kommer att reglera hur stor nyrekrytering
av yrkesofficerare som kan ske. En särskild utmaning
ligger härvid i att kunna hantera den ökning av pensionsavgångar som sker efter den nya organisationens
införande omkring 2020.
Kopplat till den nya organisationen förekommer ett
antal nya begrepp som kanske nått delar av Polarpioniärens läsare, t.ex. ”Röd Vy”, ”Blå Vy”, ”Krigsförbandsvy”,
”Verksamhetsvy” och ”Produktionsorganisation”.
Det hela handlar om hur organisationen hanteras i
stödsystemet PRIO, i vilket all personal, materiel och
ekonomi administreras. Egentligen är det inte märkvärdigare än det vi förr betecknade som ”Krigsplacering”
och ”Befälsplacering”, d.v.s. att alla förvisso hade en
placering i ett krigsförband men till vardags tjänstgjorde
enligt en befälsplacering i en organisation med uppgift
att utbilda och träna krigsförband. Den indelningen har
dock till stor del lagts åt sidan de senaste åren, mycket
beroende på administrativa styrningar, men från årsskiftet öppnas nu möjligheten till en flexiblare och mer rationell produktionsorganisation.
Sammantaget för Försvarsmakten så innebär den nya
organisationen ökad tillgänglighet på främst Marinens
och Flygvapnets förband och ökad slagkraft i Arméns mekaniserade förband. I kombination med det ekonomiska
trendbrott som årets försvarsbeslut innebär kommer Försvarsmaktens, Arméns och I 19:s krigsförbands operativa
förmåga att successivt öka mot 2020. Utmaningen ligger i
att med minskad yrkesofficersvolym kunna producera de
krigsförband som beställts.

Totalt innebär det i riket en minskning med fyra mekaniserade skyttekompanier och en ökning med åtta stridsvagnskompanier.
Den nya organisationen innebär också att brigadspaningskompanier återinrättas vid I 19 i Boden respektive
P 4 i Skövde. Mekaniserade bataljoner tillförs stridsvagnskompanier i FM Org Ny.
I processen med förändringar i krigsorganisationen har
de stora lönekostnaderna för stående förband haft stor
betydelse och ökningen av de personalsnåla stridsvagnskompanierna har i princip finansierats av minskningen
på de personalkrävande skyttekompanierna. För fältarbetsförbanden, som Polarpioniärens läsare kanske har
särskilt intresse av, har omorganisationen inte inneburit
några större förändringar utan Ing 2 ansvarar alltjämt för
två ingenjörbataljoner med ingående broförmåga.
Den stora utmaningen med den nya organisationen är
att antalet yrkesofficerare minskar påtagligt och det blir
därmed tufft att kunna producera förbanden, även om de
nu stamanställda gruppcheferna och dugliga soldater till
del kan stödja utbildning och träning.

Inte bättre
men
annorlunda
Vi har lovat oss själva att försöka undvika
att i Polarpioniären
tala om att allt var så
mycket bättre förr, för
det var det ju inte.
Det var inte bättre
men det var annorlunda. Däremot kan
vi inte låta bli att när
vi hittar bilder från
tiden när Gråben var
yngre än i dag plocka
in några av dessa om
vi får lite plats över.
Och det har vi fått nu.
Övre bilden tror
vi är från brosprängning i Pite-älven någon gång på 1960-talet. Den nedre är från
fältbrobygge i Lansån
och även den är från
1960-talet.

John Hansson
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Om och från Ing 3 kamratförening
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Foto: Magnus Ståhl

Middag med mersmak

Adress:
Ing 3 Kamratförening
Box 9105
961 19 Boden

Sekreterarens telefon
0921-348000 (vx)

070-3885528

E-post:
erik.hansson@mil.se
Postgiro:
161757-0

Hemsida:
www.ing3kf.com
Medlemskap
kan erhållas av
person som visar intresse för föreningens
uppgift och ändamål.
Medlemsavgift
100:-/år
Ständigt medlemskap
1000:Kamratföreningens
uppgift
Verka för kunskap om
frågor av betydelse
för landets försvar
och försvarsmaktens
utveckling.
*
Stärka samhörighet och kamratskap
mellan nu och tidigare vid Ing 3 i Boden
anställd eller tjänstgörande personal.
*
Vårda Ing 3 traditioner.

8 auktionerar sedan ut dem till främst
bilhandlare. Inom området finns flera
bilverkstäder bl a en billackering och
en gummiverkstad. I A- och B-garagen och lite till huserar Scanias emballagehantering.
När vi lämnade Almnäs körde vi
nya uppfarten till motorvägen mot
Nykvarn för att på Tvetavägen mot
Södertälje passera Ekebo och Sjövreten. Vid Ekebo är Fåfängan och
blockhuset på udden avstyckade med

egna tomter. Själva Ekebo bebos av
nuvarande ägare, som renoverat bataljonshuset. Sjövreten ägs av en friskola. Vid Skillnaden har udden där
officersstugan (nu nedbrunnen) stod
styckats till två tomter. Dessa är nyligen inköpta av ägaren till repövningslägret Skillnaden. Vissa renoveringsarbeten har förekommit i det
gamla bostadshus som ligger där.
PEAB tänker utveckla Almnäs tillsammans med Mörby (Nykvarn) till

ett stort logistikområde för Stockholm, kallat Stockholm Syd. Till Mörby finns ju nu industrispår.
Om Stockholm Syd kan Du läsa
mer på dess hemsida, som har adressen: http://www.stockholmsydalmnas.se. Under Lokaler på hemsidan
kan Du se nuvarande hyresgäster.
Bussresan avslutades med en gemensam lunch på Hebbevillan vid
kanalen.
Thor Karlsson

Historiearvsmuseet i Nacka (HAMN) den 27 september

Garnisonsminnesföreningen i Stockholm hade åter
bjudit in Sveaingenjören att delta i en av sina aktiviteter.
Denna gång var det det relativt nyöppnade Historiearvsmuseet i Fisksätra, som var målet för aktiviteten. Av 31
deltagare var 7 Sveaingenjörer.
"Historiearvsmuseet, som kallar sig Sveriges första slagfältsmuseum har som mål att tillgängliggöra platsens historia - allt från vikingatidens spår, senare tiders avtryck
till verksamheter och livsberättelser i dagens mångkulturella Fisksätra."
Besöket inleddes med att museichefen L G Nilsson berättade om museets ursprung, som var en utgrävning av
slaget vid Stäket den 13. augusti 1719 som började år 2000
och höll på i 4 år. Under denna utgrävning fann man 1400

Från Kamratföreningens augustimiddag.
Den i slutet av augusti genomförda
middagen med anhöriga på mässen
Tre Renar blev en succé i varje fall
om man ska tro deltagarna. Och det
ska man väl göra. Det här bör vi fortsätta med även kommande år, är den
allmänna uppfattningen bland middagsgästerna.

Eftersom redan § 2 i stadgarna föreskriver att kamratföreningens uppgift
är att stärka samhörighet och kamratskap verkar det ju inte vara någon
dum idé.
Men lugn, bara lugn. Styrelsen har
uppfattat signalerna och planerar för
en middag under 2016!

Högvaktsbesök

Lördagen den 7 november var det dags för Sveaingenjörens sjätte och sista höstaktivitet.
Ing 2 gick högvakt och Chefen Ing 2 hade bjudit in
truppslagets kamratföreningar på fika och en informationsstund. 18 sveaingenjörer deltog denna dag, vilket var
samma antal som förra året.

Något att tänka på

Årets julmiddag för Ing 3 Kamratförenings medlemmar har hamnat så sent i
almanackan att Polarpioniären inte hinner få med något om den i detta nummer.
Dålig timing, oskickligt beteende, anledningarna kan vara många men nu är det
som det är och det är ju verkligheten som gäller.
Till nästa julnummer hoppas vi i
alla fall att ha skärpt oss så att vi inte
hamnar i samma situation igen. Den
gamle ärrade galten Särimner med
sin av spikar ärrade rygg kommer
dock att till musik dyka upp på I 19:s
ingenjörmäss även i år och vi har sett
drapaförfattaren Mats-Einar Wallin likt
en bäver sitta och gnaga på pennan i
sina försök att få ihop en klurig drapa.
Tomas Öhman ute och motionerar
Särimner före juluppträdandet.
Inbetalning av medlemsavgift
sker på Pg-konto 161757-0
och glöm nu inte att ange för vilket år de 100 kronorna gäller!

Norrlandsingenjörer!
Fixa en ny eller gammal bild med ingenjörmotiv,
bifoga lite text och sänd till Polarpioniären.
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föremål inte bara från denna tid utan även från äldre tider
bl a vikingatiden. Det äldsta föremålet var en romersk dolk
från 300-talet e. Kr.
Museet som byggts med bidrag från såväl kommun,
myndigheter och EU stod klart 2014 och alla upphittade
föremål finns kvar i museet.
Efter genomgången fick vi möjlighet att gå runt själva i
museet under en dryg timma. Man har utnyttjat modern
teknik på ett utmärkt sätt för att presenterar materialet.
Museet är väl värt ett besök. Öppettiderna finner man på
hemsidan,
Ett varmt tack till Garnisonsminnesföreningen för att vi
fick vara med på denna aktivitet. Mera om den föreningen
kan Du läsa på dess hemsida http: hamnmuseum.se.

Två kompanier ur Ing 2 avlöste varandra. Skarpsynta
åskådare konstaterade att det förekom små förändringar i
ritualen sedan deras tid. Musiken denna dag var begränsad till en trumpetare och en trumslagare, som i pausen
gav exempel på olika signaler.
Traditionsenligt serverades även i år fika på restaurang
Kaffegillet genom Bo Johanssons försorg. Gott som vanligt.
Bataljonschefen Carl-Axel Blomdahl berättade om dagens glädjeämnen och utmaningar för Ing 2. Ny däcksbro
är på väg nya broläggare likaså. Nästa år görs försök med
bandgående ingenjörförband och flera stora övningar är
på gång. Carl-Axel har varit chef för uppbyggnaden av
campen i Mali och vi fick en intressant beskrivning av den
verksamheten också.
Förhoppningsvis kan vi genomföra traditionen med
högvaktsbesök med aktuell information från truppslaget
även fortsättningsvis.

Foto: Jüri Münter
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God Jul och Gott Nytt år !

För styrelsen
Per Larsson

Som vanligt är medlemmar i Ing 3 Kamratförening välkomna att delta i våra aktiviteter
och Du får ta med Dig en gäst om Du vill.
Detaljer kommer att framgå av Sveaingenjörens hemsida och Du kan alltid ringa eller maila
ordföranden om du har frågor om aktiviteterna.

Sveaingenjörer!
Fixa en ny eller gammal bild med ingenjörmotiv,
bifoga lite text och sänd till Polarpioniären.
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I år besannades verkligen strofen i Laxövisan:
"Det finns på Jorden en plats där solen alltid ler. Den
platsen heter Laxön ...."
Inte en droppe regn kom under de två dagarna i
Älvkarleby, till skillnad från övriga Svealand.
Stort tack till Dag Eckerberg och Arne Baudin för
ett väl genomfört program.

En lite annorlunda
Armasjärviresa

Musikkåren
med Dag Eckerberg i täten
marscherar in på Laxön.
Foto: Per Larsson
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Stadsvandring
i det gamla militära Stockholm

Föreningen för garnisonsminnen i huvudstadsområdet dokumenterar inom Storstockholm befintliga
militära minnesmärken och byggnader som beskriver huvudstadens historiska roll som garnisonsort, däri
inräknat även militära begravningsplatser och enskilda
gravmonument.
Föreningen hade inbjudit Sveaingenjörens medlemmar
att den 12 september delta i dagens vandring. Sex sveaingenjörer deltog.
Dagen inleddes på Ladugårdsgärdet som varit övningsfält i vart fall från 1672 då en ung Karl XI lärde sig att föra
förband där. Ett flertal kungar har därefter lett eller betraktat övningar på fältet genom tiderna. Gustav V firade sin
åttioårsdag 1938 med att ta emot Stockholms garnison till
häst, vilket avlöpte bra trots omgivningens förfäran.
Vi vandrade därefter längs Dag Hammarskölds väg mot
staden och passerade Artillerikyrkogården, som nu ligger
inom Sveriges radios inhägnade område till Garnisonskyrkogården, som en gång rymde över 4000 gravar och
som nu är plats för den engelska kyrkan i Stockholm.

Sedan var det dags för Fredrikshofs slott, välkänt för ingenjörofficerare eftersom AIHS en gång legat där. Det slott
som finns i dag var egentligen en flygel till ett större slott
som fanns under Gustav III:s tid. I dag är det en friskola.
Efter att ha passerat de båda Livgardeskasernerna på
Linnégatan var det dags för avslutningen på den Oxelstiernska malmgården väster om Historiska museet, som
en gång var förläggning för Livregementet till häst. En oas
i det tättbebyggda Östermalm.
Vandringen leddes på ett kunnigt och engagerat sätt av
Claes Grafström, som är ordförande i Garnisonsminnesföreningen.
Mer om Garnisonsminnesföreningen och om minnesmärken i Stockholmsområdet kan Du läsa på föreningens
hemsida www.garnisonsminnen.se.
Ett varmt tack till Claes från oss sveaingenjörer som var
med under dagen.

Garnisonsstäderna Solna och Sundbyberg

är en utställning på Solna hembygdsförenings gård Charlottenburg på Bollgatan i Solna (nära gamla Råsunda). Den
behandlar I 1, A 1, Ing 1 och S 1 samt Militärhögskolan
Karlberg med tonvikt på perioden 1940 till 1960.
Utställningen invigdes den 13 september av hembygds-

föreningens ordförande Ulla Larsson. Karlbergs musikkår
spelade i trädgården före och efter invigningen. Sex sveaingenjörer närvarade under invigningen.
Stort tack till Lars Hjeltman samt Kristina och Ragnar
Hultgren som tagit fram bildmaterialet till utställningen.

Nostalgidag på Almnäs den 26 september

Årets nostalgiträff genomfördes som
bussresa till och på Almnäs. Vi var 24
deltagare, varav några vi inte sett på
länge, och som vanligt kom långväga
Per Rehn med fru. Samling vid Hebbevillan i Södertälje, varefter färden gick
via gamla Strängnäsvägen till Almnäs. Efter infarten mot Almnäs kom
vi till den nya av- och påfarten till
motorvägen.
Resan fortsatte förbi hunddagiset
(i vaktlokalen), ner förbi hotellet och
IngKAS, som båda var tomma. Därefter förbi kaserngården och upp bakom
kasernerna, tyvärr är de flesta genomfarter spärrade med bommar och annat, för att omöjliggöra buskörningar.
Möbelaffären som huserat i gamla

6. kompaniets kasern hade flyttat till
Södertälje och taket var borta (brand)
på 4. kompaniets kasern.
Därefter åkte vi till parkeringen vid
mässarna, för att fotograferas framför
regementsstenen som står vänd mot
mässar/-personalmatsalar. Matsalsbyggnaden och hotellet hade köpts
av en privatperson som där ska driva
hotell, pitabrödsbageri och konferenslokaler. Vår sten står nu på mark som
han köpt, och han gav tillstånd till att
vi fick röja sly framför stenen till vår
nostalgidag.
Kasernområdet ägs numera av
PEAB med kontor i kanslihuset där
också ett specialgasbolag finns. De importerar gaser till Almnäs för vidare
12

transport inom landet. Större delen av
kanslihuset står tomt. I sjukhuset huserade nu ett lettiskt företag med bl a
övernattning för lettiska chaufförer.
På Solbergaområdet, dit kommunen lånat ut nyckel till bommen som
annars spärrar vägen, kunde vi se en
del av våra bro- och färjbyggnadsplatser, trots att det var svårt att ta
fram bussen på vägarna på grund av
all sly.
Enda tomma byggnaderna på motorområdet är huvuddelarna av förrådsbyggnaden och Miloverkstaden. En
mattvätt hyr tälttorkarna. I övningsoch vårdhallen huserar ett företag för
bilauktioner. De tar in bl a hyr- och
leasingbilar för rekonditionering och 8

Årets Kamratföreningsresa till minnesstenarna vid
Armasjärvi och Palovaara hade ett något annorlunda
upplägg än vanligt. Resan gick i vänstervarv, vädret var
för årstiden milt, ingen snö och solen strålade över deltagarna från en klarblå himmel. Det här hade reseledaren,
kamratföreningens sekreterare Erik Hansson, ordnat på
ett förtjänstfullt sätt.

Samlings- och avgångplats för dagens resa var Ing 3 kaserngård. 07.30 räknade Erik H in resenärerna på planen
mellan gymnastiksalen och gamla matsalen där en gång
Ing 3:s stall stått och beordrade uppsittning i den väntande bussen. Första stopp gjordes vid OK-macken i Töre där
kamratföreningen bjöd på fika inför den fortsatta resan.
Inget besök i Haparanda ingick i resplanen denna gång. Bussen bara
nuddade utkanten av stan och gick snabbt vidare till minnesstenarna efter sprängolyckan i Palovaara där 14 soldater omkom 1944. Kamratföreningens ordförande Ben Påhlsson lade ned en krans vid monumentet och
efter att Erik H lämnat anvisningar för den fortsatta färden gick resan
vidare.
I Övertorneå gjordes en timmes halt för lunch och besök på biblioteket
som ordnat en bildutställning med anledning av att det nu gått 75 år sedan den svåra färjeolyckan på sjön Armasjärvi i vilken 44 militärer och två
civila färjkarlar omkom.
Om det var den pågående klimatförändringens orsak kan kanske diskuteras men vid minnesstenen i Armasjärvi rådde för en gångs skull riktigt behaglig temperatur. En stor skara människor hade samlats på vägen framför stenen för att lyssna till brigadchefens, Lars
Karlsson, rekapitulation av händelseförloppet i det blåsiga och kalla vädret som rådde på sjön Armasjärvi för
75 år sedan.
Efter brigadchefens tal och efter korum förrättat av garnisonspastor Helge Stålnacke vidtogs fotografering av
stenen med fanor och blomsterkrans.
Från Armasjärvi gick kamratföreningsresan c:a en mil i
sydsydostlig riktning till nästa programpunkt - Hietaniemi
kyrka i vilken Sven Kostenius, Övertorneå, berättade om
kyrkan och bygden.
Hietaniemi blev annexförsamling till Övertorneå med egen komminister 1637.
1878 blev Hietaniemi
eget pastorat och fick till
förste kyrkoherde Carl
Michael Stenborg. Den
första kyrkan byggdes
redan 1617 på en udde
i Torneälven och skulle
betjäna församlingsborna på båda sidor om
älven. 1744 konstaterades att kyrkan var så
förfallen att en ny måste
byggas. Den nya kyrkan
Hietaniemi kyrka.
som utvändigt målades

Kransnedläggning
vid minnesstenarna i Palovaara.
Del av Övertorneå
biblioteks skärmutställning över
färjeolyckan på
sjön Armasjärvi.
Vid minnesstenen
i Armasjärvi.

Överste Lars Karlsson talar vid minnesstenen i Armasjärvi.
En tyst minut för de omkomna i färjeolyckan på sjön Armasjärvi den 24 oktober 1940.

8
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8 röd invigdes 1747. 1892 - 93 utfördes
en grundlig restaurering och 1943 45 installerades elvärme. 1967 - 73
företogs åter en större restaurering
och kyrkan rödmålades efter att ha
varit vitmålad troligen från 1893.

Kamratföreningen

Sveaingenjören
Adress:
Kamratföreningen
Sveaingenjören
c/o Larsson
Köpmangatan 5, 6 tr
151 71 Södertälje

Andakt i Hietaniemi kyrka
under ledning av garnisonspastor
Helge Stålnacke.

Vid fönstret trumpetaren Erik Sjögren och framför honom major Ben
Påhlsson, Kjell Andersson, regementsförvaltare Jari Mäkelä och överste Lars
Karlsson ställföreträdande chef Norrbottens regemente/Chef 3. brigaden.

Ordförandes
telefon
070-394 29 60

E-post:
per_larsson@glocalnet.net
Postgiro:
156436-8
Hemsida:
http//hem.passagen.se/
sveaingenjoren

Segerlammet finns i Hietaniemi
kyrkas tak rakt över altaret.

Orgeln i Hietaniemi kyrka.

Efter Sven Kostenius utmärkta genomgång om Hietaniemi kyrka samlades deltagarna vid grinden i stenmuren som leder upp till kyrkan. Här bjöd Erik H i sann Ing
3-tradition på eftermiddagskaffe och bullar varefter han
beordrade uppsittning i bussen och "mot Boden" till chauffören.

Stockarna bör vara torra och kådiga
furustockar som torkat på rot och är
utan bark och barr. De mot varandra
liggande ytorna huggas upp i spånor
som tänds med torrvedsstickor. Nyings längdriktning ska sammanfalla
med vindriktningen för att tillräckligt
drag ska erhållas.

Sven Kostenius, Övertorneå,
berättar om Hietaniemi kyrka.

Färden till Boden gick utan problem och exakt på utlovad
tid var vi åter på gamla Ing 3-området efter en händelserik
och vädermässigt perfekt dag.
Det här skötte han på ett förtjänstfullt sätt han Erik H.
Gråben

Nying

Snart är det nytt år
men nying har ingenting med nyår att göra.

Om och från Sveaingenjören

Gör klart för utspisning
Som vi berättat tidigare i Polarpioniären har
däcksbro 200-utbildningen som så mycket annat i
norr flyttat söderut.
Här en däcksbrobil på
väg in på I 19 för omskolning till kokbil om vi nu
inte missförstått det hela.
Men snart behövs kanske
varken kok eller kokbilar.
Kanske kommer det att
räcka med några knapptryckningar på mobiltelefonen så kommer maten
nerramlande från internet.
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Kokbil på väg in eller ut ur organisationen?

Medlemskap
i föreningen kan vinnas
av juridisk eller fysisk
person, som hyser
intresse för föreningens
verksamhet.
Medlemmarna är;

		
		
		

hedersledamöter,
vilka utses av föreningsmöte efter förslag från styrelsen,

- övriga ledamöter.
Medlemsavgift
100:-/år
Föreningens ändamål
är att
- främja intresset för
hembygden och
landets försvar,
- vårda Ing 1:s traditioner,
- utgöra en föreningslänk mellan förutvarande personal
vid Ing 1,
- verka för stärkande
av samhörigheten
och kamratskapet
mellan dem.

Täby Galopp

Fjärde upplagan av ”Svea ingenjörkårs minneslöpning” reds den 9/6 på Täby Galopp i
strålande vårväder i närvaro av 15 sveaingenjörer. För tredje året i rad vann en norskägd häst, den i Frankrike uppfödda hästen Khyber, varför priset
även det närmaste året kommer att befinna sig i Norge. Vår guide
under dagen var som vanligt Lars Tiberg som följt galoppsporten
under mer än 50 år och nu är en av medlemmarna i galoppdomstolen på Täby. Lars förklarade många av galoppens finesser för oss bl
a med hjälp av en video där han visade ett svårbedömt lopp från
2013. Med tips från Lars kunde några av deltagarna gå hem med en
liten vinst på fickan.
Detta var sista året som tävlingen genomfördes på Täby galopp.
Från
och med 2016 genomförs tävlingarna i Bro Park i Upplands
Lars Tiberg
Bro nordväst om Stockholm.
Ett varmt tack till Lars Tiberg för ännu ett fint genomfört besök.
Laxön

6/9 var det dags för den åttonde upplagan av "Toner från Laxön" och Sveaingenjören har varit med alla åtta gångerna. I år som en tvådagars utflykt. Sexton medlemmar deltog båda dagarna och ytterligare två tillkom under söndagen.
Programmet inleddes på lördagen på Sand med att Dag Eckerberg berättade om
hur Sand valdes som övningsplats och Laxön som förläggningsplats.
Efter incheckning på hotell och vandrarhem var det dags för en kortare rundvandring på ön där Dag visade på udda platser med namn som de flesta aldrig hört talas
om; t.ex Elsass.och Lottringen.
Middag avåts på restaurang Kungsådran, som den gamla värnpliktsmatsalen nu
heter. Menyn bestod av pepparlax till förrätt och Wallenbergare som huvudrätt. De
gamla bockavisorna kom åter till heders och de flesta kom ihåg dem utan att behöva
titta i det utdelade häftet.
Söndag förmiddag ägnades åt museet, där föremålen numera ägs av Miliseum i
Skillingaryd, som deponerat
dem hos Älvkarleby kommun. Sveaingenjören känner
dock fortfarande ett visst ansvar för museet och kommer
att göra små justeringar efter
hand.
Så var det dags för "Toner från Laxön" I år deltog
Brassextetten Pontonjärerna,
Skutskärs musikkår och Hemvärnets musikkår i Gävle och
nytt för i år var Svenska Messingkapellet från Stockholm.
Hela evenemanget leddes
som vanligt av Sören Sandström, som också är medlem
i Sveaingenjören.
Traditionsenligt inleddes
dagen med Svea Ingenjörkårs igenkänningssignal och
Ing 1:s gamla marsch "Frösundapolkan". Slutkonserten,
där inmarschen leddes av
Dag Eckerberg, avslutades
traditionsenligt med Viktor
Widqvists marsch "Under
blågul fana" som numera är
Försvarsmaktens marsch och
Nationalsången.
Dag ledde också som vanligt en rundvandring på ön
för allmänheten.
Bild från museet på Laxön.
8

Foto: Per Larsson
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