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Reservofficerssällskapet i Norrbotten
1959 - 2009

Reservofficerssällskapet i Norrbotten, ROSIN, bildades den 16 juni 1959 .
Till sällskapets 40-årsjubileum år 1999 gav vi ut skriften ”ROSIN under 40 år” som beskrev verksamheten
under dessa år. När vi nu fyller 50 år har vi valt att endast komplettera skriften med en kortfattad historisk
återblick på de senaste 10 åren. Materialet är till största delen hämtat ur medlemsbladet ”Lappen” och från
sällskapets hemsida på internet.
Luleå i augusti 2009
Georg Palmgren

2000
Årsmötet på F 21 den 10 februari.
Lars Sjöberg väljs till ordförande efter Åke Eltoft. Lars
var själv förhindrad att närvara, men i hans ställe framfö rde Olle Sjöberg sonens tack för förtroendet. Rolf Bergström blev ny styrelseledamot och Lars Gunnar Björk
avgick.

Studiebesök vid K 4 i Arvidsjaur den 14.15 oktober
Övning i Kusträsk tillsammans med Hemvärnet den 18
november med skjutning av pansarskott.
F örsvarsinformation och Renbensmiddag vid GJ
67 i Kalix i mars med överste Bo Hultin som värd och
föredragshållare

Åke Eltoft, Rolf Bergström, Lars Gunnar Björk
M alören 5-6 augusti med ett 20 -tal deltagare och under
ledning av överste Bo Hultin
F örevisning i Lomben av samövning inom MD Norrland besöktes den 22 september av ca 15 Rosinare

-2-

Bo Hultin

Studiebesök vid Norrlands Helikoperbataljon den
18 maj med bl.a. demonstration av instrument för mörkerseende och som avslutning en helikoptertur över Sunderby sjukhus
Harry Blom fick ”ratta” en helikopter, gammal pilot som

han är

F jällövning i april efter Kungsleden från Abisko till Nikkaloukta med 16 deltagare, den 31 i ordningen.

Övre fr.v: Jan Burell, Ivar Olsen, Peter Arffman, Ulf Nordlander, Håkan Lampinen, Jerker Franzén, Lars -Petter Wåhlin, Dan Lindström, Magnus Olsson. Nedre fr.v: Bo -Kenneth Ekbäck, Bengt Lindström, Ulf Karlsson, Birgit
Tommy Sandén, Rolf De-

rolf, Ulf Todal och liggande: Leo Hassler

P olcirkelövning den 25-27 augusti vid A 8 - I 19 i
Boden .
Det var samtidigt 30 -års-jubileum för Polcirkelövningarna
- Nordkalotträffarna. Värd var C Norrbottens regemente
Per Lodin och inryckning skedde till ”gamla” A8. Efter
studiebesök vid Rödbergsfortet serverades helstekt vildsvin och ren kring eldar vid Bodens södra skjutfält. På
.

lördagen genomfördes sedvanliga gentlemannatävlingar.
Före jubileumsmiddagen var det uppvisning av Arméns
musikkår Norrland och bastubad i Bodens badanläggning
NordPolen. Söndag förmiddag gjordes utfärd till Gammelstad med korum som hölls i Nederluleå kyrka av kyr-

koherden Staffan Åkerlund
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när Lars Mjelle oss till norska Drevja bjöd

Det var hösten sjuttio eight, som man tog oss i sin famn
och på deltagarna gick det ingen nöd
Bland vänner i Norge en nyhet nu vi ser

vackra flickor gör att stämningen blir fin
Det var Reidun som var med, det var Ingrid och nån fler
som uppvaktades av killar från ROSIN
Så övar vi skjutning och kastar handgranat
och vi alla är som stora gentlemän
Ej att vinna, men att delta, det är viktigt uppenbart
sade redan gamle gossen Cobertin
Ur Lappen: ”Tänk att dessa gamla kanoner skjuter vid
invigningen av vår Polcirkelträff. Två svenska och två
finska reservofficerare tänker tillbaks några år när kan o-

Och cheferna visar oss allting som de har
av de saker som behövs för ett försvar
Men de kunde också ses, prata öppet med varann
som nu bara våra höga gossar kan

nerna var ”nya” och dom själva var unga”
På kvällen vi samlas på mässen till en fest
och förväntansfullt till bords vi alla gå
Många tal och tack till värd, många gåvor lika så
och en kniv nu för en krona kan man få

Till träffen hade jag knåpat ihop nedanstående visa
Mel: Möte i monsunen (Evert Taube)
De mötte varann i en bastu då och då
och på ölet var det inte någon brist
Det var Staffan Mörtberg själv och så vännen Gustav H
och från Finland var det Rajas och Kronqvist

Nu trettio år gått sen den allra första gång
som vi började att knyta vänskapsband
Många resor vi gjort, många middagar med sång
som har hyllat våra dyra fosterland

När svetten den lacka och renade var själ

då den tanken sedan plötsligt dyker opp:
Låt oss ordna nu en träff, just för brödrafolkens väl!
Sen i älven man sig hastigt tog ett dopp
Så blev det en Gränsträff på hösten 71
och med många ifrån Finland och ROSIN
Grubbnäsudden var den plats, dit oss Janne Wickbom lett
och vi alla visa upp vår glada min

Det börja i bastun i Övertorneå
då man bröders vänskap satte upp som mål
Sen det blivit tradition, att vi årligt träffas få
och för framtiden vi dricker nu en skål !
Sverige blev trea i lagtävlingen. Fr.v: Håkan Lampinen,
Ulrik Lönroth, de tävlande Lars Sjöberg, Börje Johansson
och Jerker Franzén samt prisutdelaren Jan Frank

En Polcirkelövning, det blev vårt nya namn
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Honkamaas vinterövning den 7 december.
Deltagarna fick en persedelpåse nedtryckt över
huvudet och kördes sedan med ut buss och blev
avställda i mörka skogen. Uppgiften var sedan att
med hjälp av ficklampa och karta snarast ta sig
tillbaka till A8-området.
Första inteckningen i vandringspriset ”Tennskidan” fick Hans G Oscarsson och Stellan Lundberg, här flankerade upphovsmannen Göran Honkamaa

F örbandschefsträffen på F 21 den 18 november följde direkt på en övning i Kusträsk och gästades av bl.a
ÖB, general Johan Hederstedt som talade om ”Försvars-

makten – in i det 20:e århundradet” och om. reservoffice-

rens roll i framtiden.

Stående fr v: övlt Kjell Sirkka, Åke Eltoft, öv 1 Ulf Nordlander, ÖB adj övlt Mats Danielsson, öv 1 Frank Westman, öv
Jan Wickbom, hedersordföranden Rolf Lundgren, Lars Sjöberg och sittande general Johan Hederstedt

-5-

Studiebesök vid K4 i Arvidsjaur den 3-4 mars.

Årsmöte den 22 februari med föredrag av chefen för F
21, öv Frank Fredriksson.

F jällövning gick detta år i Kvikkjokk-område den 1 -7
april med Leo Hassler som läkare. Efter övernattning i A
8 stugläger ställdes färden mot Pårtestugorna som var
dagens etappmål. Dag tre blev det skidmarsch till Aktse
på ett kanske lite för hårt underlag. Under kraftigt snöfall
gjordes utfärd över sjön Laitaure med diverse övningar
innan man återvände till Aktse. Dagen efter var det färd
mot Sitojaure efter en kilometerlång stigning som tog rätt
hårt på flera av deltagarna och blev till problem för tro ssen. Efter sedvanlig ärtmiddag gick färden mot Saltuluo kta med bastubad och prisutdelning mm och besök av förre
arméchefen Åke Sagrén
Jerker Franzén, Håkan Lampinen och Ulf Karlsson körde
i tre dagar ut mat och annat mtrl till fjällstugorna innan
deltagarna anlände

Stående fr v: Ulf Todal (N), Juha Lindström (F), Mats Heideman, Rolf Bergström, Lars-Petter Wåhlin, Sten Heijer, Leo
Hassler, Antti Kotomäki (F), Jerker Franzén, Jens-Henrik Osmo (N), Lars Sjöberg. Knäst fr.v: Jan Burell, Ivar Olsen
(N), Håkan Lampinen, Tommy Sandén, Ulf Karlsson, Kennett Svensson

-6-

P olcirkelövningen den 31 augusti – 2 september anordnades av Finland med förläggning i Keminmaa. Efter att ha
intagit förläggningen blev det uppskattade studiebesök, först
vid Avesta Polarits anläggning i Torneå och därefter på Lapin
Kulta med obegränsad öltillgång.
Efter frukost och sedvanlig flagghissning bar det iväg till
dagens övningsområde med fälttävlingar och fältlunch. Vid
återfärden grävde bussen ner hjulen i den lösa sanden och
fick dagas upp med hjälp av en traktor.
På söndagen var det visning av Tervoladepån, en verkstad
för fordon och stridsmedel med bl.a. en gammal rysk T-55
vagn.
Fälttävlan vanns av Sverige, både i lag och individuellt
genom Börje Johansson. Bilden visar Sveriges segrande lag:
Lars Sjöberg, Jerry Eriksson och Börje Johansson
.
M alören-Sandskär den 15-16 augusti efter inbjudan av
C G 67, Övl Jouni Raiala

Erlandsson, hade inbjudit till studiebesök den 20 september

Studiebesök. Pether Nordblad, regionchef för Företagarna, och Björn Kullberg, vd för Verkstad AB Erik

Studiebesök vid F 21 den 30 oktober med visning av
flygmuseet, JAS Gripen och brandstationen och räddnings
tjänsten

F örbandschefsträff på F 21 den 22 november med
föredrag av Rikshemvärnschefen generalmajor Mats
Welff. Uppslutningen var den största på många år med 55
deltagare.
Det är svårt att rekrytera chefer eftersom det är ett tungt
ansvar som vilar på en hemvärnschefs axlar. Här borde

reservofficerare i allt större utsträckning kunna finna en
utmaning. Rikshemvärnschefen talade om att det fanns
en risk att hemvärnsvännen på sikt kommer att delas upp i

ett A- och ett B-lag

Stående fr.v.: Lars Gyllenhaal, övlt Kenneth Eriksson, Rolf Lundgren, övlt Peter Bergström, öv Jan Wickbom, Åke
Eltoft, öv Frank Westman, öv Per Lodin, mj Harry Thornéus, Lars Sjöberg, öv Gunnar Söderström och sittande genmj
Jan Frank och genmj Mats Welff
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Honkamaas vinterövning den 6 december började
med samling i frivillighuset. Tävlingsmomenten var
mörkerorientering, skjutning med korthållsvapen och
vapenhantering. Avslutning på ROSIN-rummet i frivillighuset med bastu och mat från O II (Oscar II:s so ldathem)

På bilden till höger ses segrarna Lars Sjöberg och Håkan Näsberg tillsammans med Harry Thornéus och

Göran Honkamaa

2002
Studiebesök vid I 19/P ansarbataljonen den 10 januari på inbjudan av utbildningsledaren övlt Olof Granander. Visning av stridsvagnar, stridsfordon och simulator

Årsmöte den 14 februari på F 21. Åke Eltoft utses till
hedersledamot. Lars Gunnar Björk avgår som skjutofficer efter 27 år. Lt Erik Segerstedt blir ny skjutledare

mm

F jällmarsch (vinterutbildning i fjällterräng) den 7 – 13
april i området mellan Kiruna och Ritsem med Jerker
Franzén, Ulf Karlsson och Håkan Lampinen som färdle-

dare och Leo Hassler som läkare. Färden gick från Ritsem

till Nikkaluokta.

På huk fr.v: Erik Segerstedt, Linus Nyqvist, Peter Eriksson, Magnus Konradsson, Sten Heijer och Kennett Svensson.
Stående Jen-Henrik Osmo (N), Ivar Olsen (N), Jan Burell, Lars-Petter Wåhlin, Mats Heideman, Lennart Lidman, Jaako
Rantala (F), Alpo Koivuniemi (F) och Antti Kotimäki (F)
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P olcirkelövning i Bardufoss i Norge den 30/8 – 1/9.
Flyg med Herkules var lovat, men det blev buss. Sedvanliga tävlingar och festmiddag samt utställning av artilleri

och pansar i hällregn. Som tur var kunde man slinka in i
värmen på försvarsmuseet. Segrare i fälttävlan blev major

Peder Kjellberg, K 4.

Samråd före tävlingen: Fr.v. Rolf Bergström, Margith Pettersson, Håkan Lampinen, Christer Eklund, Alpo Koivuniemi
och Ruth Ymnér
F örbandschefsträff på F 21 den 21 november med
föredrag av general Michael Moore om det säkerhetspolitiska
läget
och
reservofficerarnas
framtid
.

Stående fr.v Kjell Sirkka, Tommy Henriksson, Stig-Olof Skott, Peter Bergström, Åke Eltoft, Jan Wickbom, Jan Frank,
Jens-Henrik Osmo, Lars Sjöberg, Per Lodin, Jonny Börjesson och sittande Michael Moore
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Renbensmiddag anordnad av G 67 i Grubbnäsudden
den 26-27 oktober med fälttävlan och bastu.
Studiebesök vid I19/P ansarbataljonen i o ktober
med visning av stridsvagn 122 ”Leoparden” och stridsfordon 90 mm
Bilden till höger visar segrande laget vid fälttävlan i
Grubbnäsudden: Lars-Gunnar Björk, Hemming Svensson

och Börje Johansson

Honkamaas vinterövning eller ”Iskallt uppdrag i
Bod en” den 5 december med skytte, handgranatkastning,
skidtolkning efter bandvagn mm. Stridskamraterna Jerker
Franzén och Lars-Gunnar Björk fick ta emot vandringspriset ”Tennskidan” ur Göran Honkamaas hand

2003
Studiebesök vid I 19/artbat den 18 januari
Studiebesök vid SÄP O i Luleå 8 maj
Studiebesök vid Länsstyrelsen i Norrbottens läns
enhet för Civilt försvar och räddningstjänst den 13 febru ari.
Årsmöte på F 21 den 20 februari. Generalmajor Jan
Frank utses till hedersmedlem för sina ytterst
förtjänstfulla insatser för sällskapet.

Ledarskapsseminarium vid Luleå Tekniska Universitet den 26 maj med ca 30 deltagare, varav ca 10 ROSIN:are
Krigshistorisk resa till Norra Finland och nordvästra
Ryssland 29 maj – 1 juni under ledning av Harry Thornéus
Höstövning i fjällterräng 22 -29 augusti med start i
Ammarnäs och efter Kungsleden mot Hemavan. Deltagarna fortsatte sedan direkt till Polcirkelövningen i Arvidsjaur.
P eter Eriksson övertar skjutledarskapet efter Erik Segerstedt
M arina äventyr , resan till Malören den 2 -3 augusti
med chefen Norrbottens Gränsjägargrupp, övl Stig-Olof
Skotts, blev tyvärr inställd

Vinterutbildningen i fjällterräng vid K 4 och Arjeplogsfjällen den 23 -28 mars blev inställd, men Jerker
Franzén och Lars Gu nnar Björk genomförde en egen
”liten fjällövning”
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P olcirkelövningen den 29 -31 augusti vid Norrlands
Dragonregemente, K 4 i Arvidsjaur. Efter en genomgång
och orientering om organisationen i den nystartade Jägarbataljon 04 transporterades vi till Akkakåtan för samvaro
och förtäring av helstekt ren mm. Lördagens tävlingar

bestod av de sedvanliga momenten. Fältlunchen förgylldes med musik av Niklas och Mona Thornéus. Vid kvällens festmiddag framfördes som vanligt många tal och
överlämnades gåvor. I fälttävlan dominerade Finland som,

förutom lagtävlingen, lade beslag på 1:a, 2:a och 4:e plats.

Arne Wamming underhåller
Finlands segrande lag: Matti Kuura, Seppo Rautiainen,
Markku Ylivaara

F örbandschefsträff på F 21 den 6 november med
föredrag av C MDN (Norra militärdistriktet) genmj Björn
Andersson. Detta var 30 -årsjubileum för dessa träffar. Vi
.

gästades också av sex medlemmar från Västerbottenssäll-

skapet ROSIV

Fr.v: övlt Tommy Henriksson, öv 1 Göran Honkamaa, övlt Kjell Sirkka, övlt Thomas Widman, Lars Sjöberg, öv 1 Jan
Wickbom, mj Lars Björnerbäck, övlt Anders Widdus samt sittande general Björn Andersson
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Honkamaas vinterövning , den elfte i ordningen, anordnades den 4 december med sedvanliga tävlingsmoment, bastu och samkväm. Tävlingen vanns av Magnus
Konradsson och Peter Eriksson
På bilden till höger ses övningsledningen mj Görgen
Lundgren, mj Harry Thornéus, öv 1 Göran Honkamaa och

mj Göran Ahlman

2004
Studiebesök I 19/Lv bat den 28 januari

Krigshistorisk resa till finska Kuhmo 20-23 maj

Årsmöte den 19 februari på Ing 3:s restaurang Traktören
med föredrag av landshövding Per-Ola Eriksson. Rolf
Bergström blir ny ordförande.

F jällövningen ställs in p.g.a för få anmälda
Renbensmiddag mm, anordnas av chefen för G 67 på
Grubbnäsudden den 9-10 augusti.

Hedersledamoten general Jan Frank avlider den 16 mars.
P olcirkelövning den 10 -12 september i vid Lapplands
Luftvärnsregemente i Rovaniemi. Efter inkvartering i
kasernerna blev det buss till Vaatunki naturreservat med
sedvanlig förbrödring. Tävlingen under lördagen vanns

individuellt av Börje Johansson och i lagtävlingen blev

Sverige 2:a.
Efter söndagens föredrag om Lapplands luftvärnsregementes organisation besöktes flygfältet med visning av
material och fordon mm.

Veteranerna Gustav Holmström och Staffan Mörtberg fick hedersmedalj för sina insatser för kalottutbytet mellan reservoffice-

rarna i finska Lappland och Norrbotten för 33 år sedan
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Börje Johansson blev ännu en gång individuell segrare i fälttävlan

F örbandschefsträff på F 21 den 11 november med
föredrag av reservofficersförbundets ordförande Torsten
Andersson-Bernström.

Fr.v: övlt Mats Danielsson, övlt Hans Karlgren, Rolf Bergström, öv Jan Wickbom, öv Frank Westman, mj Harry Thornéus och längst fram ro/mj Torsten A Bernström

Honkamaas vinterövning den 14 december.
Övningsledaren Harry Thornéus informerade om att
försvaret har allt mindre behov av reservofficerare, men
att försvara en kokgrupp skulle de väl ändå kunna klar av.

Efter uppdelning i stridsgrupper gav man sig ut i mörkret.
Vinnande stridspar blev Magnus Konradsson och Göran

Laestadius.

”Den nye pensionären” Bo Carlsson

Hemming Svensson
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2005
Sista numret av ”LAP P EN” utkommer och ersätts av
sällskapets hemsida på Internet.

Årsmötet 10 februari på Ing 3. Lars Sjöberg utses till
ordförande för år 2005

P olcirkelövning i Narvik/Evenäs 2 -4 september. Resa
med buss till f.d. Evenes Flystasion, numera vinterträningsläger för Royal Marines och USMC.
Efter mellanlandningar i Kiruna och Abisko inkvarterades man i trevåningskaserner av norsk typ. Vid kvällssamlingen i matsalen ”Rallaren ” visades filmer om områdets historia under andra världskriget.

Gentlemannatävlingarna bestod av bl.a. den i Norge
vanliga grenen livlinekastning. Finland tog hem samtliga

vandringspriser. Vid kvällens middag serverades bl.a. haj.
På söndagen var det ett digert förevisningsprogram av
bl.a. ett försvarsmuseum med den gigantiska Adolfkanonen (40,6 cm) ”Barbara ”, som tyskarna kallade den. Den
utlovade visningen av norska kustjägare i stridsbåtar blev
inställd

.

F örbandschefsträff på F 21 den 15 november med
brigadgeneral Anders Brännström som föredragshållare.
Innan hans föredrag gjorde mj Roland Sandberg en kort
presentation av de fö rändringar som skett och skall ske

inom F 21. Anders Brännström ansvarade för den nationella delen av Sveriges internationella insatser och berät-

tade bl.a. om händelserna i Kosovo.

Björn Lagerqvist hade tillverkat en minnesplatta med fragment av kanonerna vid Duggraberget i Sunderbyn där Georg
Palmgren varit chef åren 1971-1982
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Förbandschefsträffen 2005

Främre ledet fr.v: Mj Roland Sandberg, mj Harry Thornéus, Lars Sjöberg, brigadgeneral Anders Brännström, öv Frank
Westman och i bakre ledet öv Stefan J Andersson, mj Magnus Ståhl, öv Göran Mårtensson, Åke Eltoft, öv 1 Jan Wickbom och öv 1 Göran Honkamaa

Honkamaas vinterövning den 8 december. Som vanligt visste deltagarna inget om vad som skulle hända i
mörkret och den 15-gradiga kylan.
Efter transport med bandvagn till skjutbanan vidtog
skjutning med AK4B med rödpunktsikte. Därefter orientering med åtta kontroller från skjutbanan tillbaka till
frivillighuset med frågor om berömda försvarslinjer i
världshistorien.
Vinnare blev Håkan Näsberg och Göran Laestadius
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2006
Årsmöte den 23 februari på Ing 3:s mäss. Mötet inleddes
med en tyst minut för kamraten Lars-Gunnar Björk som
avlidit under föregående år. Rolf Bergström utsågs till
ordförande för år 2006.

Pether Nordblad höll ett uppskattat föredrag om utveck-

F jällövning 7 -9 april i Kebnekajseområdet. Ulf Karlsson, Jan Burell och Mats Heideman startade i Abisko
östra och tog sig via Abiskojaure, Alesjaure, Tjäktjapassets raststuga och Sälka till Singi. Man fortsatte därefter

ned till Kebnekajse för att träffa övriga ROSIN:are Jerker
Franzén, Leif Bergström, Stig Gåhlin och Kennett Svens-

P olcirkelövningen 25-27 augusti vid F 21 i Luleå. Vid
kamrataftonen på mässen fick referenten bl.a. frågan
”Varför är det så fint att dricka öl direkt ur flaskan ?” –
”Jo, för då håller man på etiketten!”
Lördagens gentlemannatävlingar avgjordes i F 21:s
flottiljområde. Ett par originella moment var ”Dragkamp
mot en Viggen ” (på en bestämd tid dra 10 -tons flygplan så
långt som möjligt) och ”Blindbackning av igentejpad
folkabuss” på tid genom en snitslad bana.

Efter bastu och öl förberedde man sig för kvällen middag med tacktal till höger och vänster och utdelning av
gåvor. Arne Wamming med dragspel ledde sångerna och

lingen inom Barents regionen mm
Svenska Försvarsutbildningsförbundets förtjänsttecken
utdelades till Ulrik Lönroth och Håkan Näsberg.

son.

skötte underhållningen.
Söndagen inleddes med besök på flottiljmuseet, förevisning av hundar och hundförare samt flyguppvisning av
CAS – Close Air Support. (Soldat på marken leder ett
flygplan mot mål i närheten) Vid prisutdelningen fick
man veta att Norge vunnit lagtävlingen med 165 poäng,
tätt följd av Sverige på 162.
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F örbandschefsträff på F 21. 23 november. Stf c art
Tomas Lindell berättade som sina erfarenheter från Afghanistan åren 2001 och 2004 och visade bilder. Han
beskriv landskapet, befolkningen, opiumodlingarna och
talibanernas fästen.

Opiumodling är en stor del av befolkningens inkomstkälla. Utförseln av narkotika är enkel då något tullsystem
inte fungerar vid gränserna till Afghanistan. Lastbilar med
narkotika förs ut varje dag och största delen av det u t-

Honkamaas vinterövning den 7 december. Eftersom
den snö som kommit töat bort blev årets tävlig istället
manöverprov med fordon för att utvärdera om reservofficerarna kunde användas som fordonsförare. Det var ma.

növerprov med personbil utrustad med tungt släp och
körning av bandvagn i slalombana. Det var en individuell
tävlan
som
vanns
av
Jerker
Franzén

smugglade knarket hamnar i Europa

2007
Årsmöte på A 9 mäss i Boden den 15 februari. Magnus
Konradsson väljs till ordförande efter Rolf Bergström.
Stig Gåhlin vädjade om att inte bryta traditionen att
krigsrätt skall serveras på ROSIN årsmöte och det blev
också mötets beslut.

Georg Palmgren yrkade på framsynt informationsinsamling inför ROSIN:s 50 -årsjubileum. Särskild vikt för att

Vinterövning den 17 -18 mars. Resa med snöskotrar
efter Malmens väg till S 3 kamratförenings stuga i Pålkem. Färden startade från Boden med fyra skotrar och
fem deltagare. Efter en del strapatser och olika aktiviteter
kom man till slut fram till S 3 kamratförenings gård i

Pålkem. Kvällen inleddes med traditionsenlig bastu med
tillbehör som senare mynnade ut i och avslutades med en
superb trerättersmiddag i glada vänners lag.
Hemresan skede i en av vårvinterns allra bästa dagar.

M arin övning den 8 juni. Resa med Laponia från Luleå hamn och räkfrossa. Laponias kapten Karl Söderholm tog emot och hälsade välkommen ombord och
anvisade oss våra bord. Vi hade tur som fick två fina
bord i den främre delen av matsalen vilket medförde att
vi fick börja ta för oss av räkor, sallad, olika såser och
väldoftande nybakat bröd.
Som brukligt är när Rosinare träffas inleddes måltiden
med “Den allra första nubben ”, dock var det ingen av
övriga passagerare som undrade om vi var en sångkör
Färden gick runt Gültzaudden, under Bergnäsbron och
ut genom Tjuvholmssundet och runt Sandön. När vi

vände tillbaka mot Klubbviken och stora farleden in mot
Luleå kunde vi se ett större fartyg som låg för ankar och
”läcktrade” kol i mindre pråmar. Det var för lågt vatten
för båten att gå in till kaj fullastad. Nu var även alla passagerare ombord ”fullastade” med räkor och dryck så det

spara material som läggs ut på sällskapets hemsida.

var allmän sång och livliga samtal.
Under resan fick vi uppleva vilken vacker skärgård vi
har och så många små smultronställen det finns. Strax
efter kl 22 angjorde vi åter Norra hamn i en strålande
kvällssol och vi skiljdes åt mätta, glada och mycket nöjda med ännu en givande marin övning i Rosins regi.
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P olcirkelövning den 31 aug till 2 sept i Sodankylä.
Efter en bussfärd på åtta timmar och möjlighet till fö rbrödring och uppdatering om vad som tilldragit sig sedan
senast ankom man till Jägarbrigaden och togs emot av
våra finska vänner. Senare under kvällen blev det transport ut till en rekreationsanläggning i fantastisk miljö med
tända stockeldar och varm bastu .
Efter revelj, dusch och frukost nästa morgon var det
dags för morgonuppställning och flaggceremoni. Tävlingarna genomfördes sedan med sex individuella och tre
gruppmoment. Nationstävlingen vanns av Finland med

Sverige på andra plats. Individuellt kom de svenska delta-

F örbandschefsträffen på I19:s kanslihusmäss den 19
november samlade över 40 deltagare. I planerna var att C
I19 överste Jan Mörtbergs skulle berätta om ”Försvaret i
Norrbotten”. Tyvärr fick han förhinder i sista stund och

ersattes av Övlt Lars Karlsson som talade om verksamheten vid I 19 och om upplägget för storövningen Nordic

garna på 4:e (Börje), 5:e (Ragnar) och 7:e (Inge-Bo) plats.
Festmiddagen bestod av ren och lax i olika former med
olika tillbehör och det hölls tal och utväxlades gåvor.
Efter middagen fortsatte samvaron på mässen och i logementena.
På söndagen hölls en detaljerad presentation av Jägarbrigaden vars huvudsakliga uppgift är att utbilda soldater
för att kunna verka i arktiska förhållanden. Efter lunch
med prisutdelning och avsked av de nordiska vännerna
påbörjades den långa resan tillbaka till Sverige.

Resolution 2007.

2008
Årsmötet den 21 februari på Försvarsmuseet i Boden.
inleddes med en parentation och en tyst minut för de tre
medlemmar som avlidit under det gångna verksamhetsåret. Efter årsmötet höll visade historikern Thorbjörn

Wikström museet och höll ett föredrag om kriget i Nordnorge 1940. Kvällen avslutades traditionsenligt med soldatmiddag bestående av sill, ärtsoppa och pannkakor med
tillbehör.

M arin övning den 14 juni med utgång från Luleå hamn
och en färd med Laponia Sandön runt mm Åtta ROSINare med fem respektive hade mött upp. Vädret var strålande och rutten var den vanliga, ut genom Tjuvholms-

sundet och runt Sandön. Förutom god mat och dryck
bjöds det på musikalisk underhållning och när man vid
22-tiden åter stod på kajen kunde man se tillbaka på en fin
tur i trevligt sällskap

F örbandschefsträffen den 10 november.
I år var planerna att ÖB, General Håkan Syrén skulle
delta och hålla en föreläsning. Tyvärr så fick han förhinder och han ersattes av Flottiljamiral Odd Werin som är
ställföreträdande chef för marinens taktiska stab och med-

lem i Kungliga Krigsvetenskapsakademien. Flottiljamiral
Odd Werin berättade bland annat om läget i försvarsmakten just nu samt om sina erfarenheter från Försvarsmaktens internationella insatser i Libanon, Tchad och Centralafrikanska republiken

2009
rell inställdes i sista stund. I Jewrells frånvaro tog i stället
Jan Wickbom till orda

Årsmöte på SKAPA restaurang i Sävast. Förhandlingarna leddes av en tidigare ordförande i sällskapet, Åke Eltoft. Ett utlovat föredrag av statssekreteraren Håkan Jev-

Åke Eltoft valdes att leda förhandlingarna, här med sekreteraren ”Janke” Jansson

Efter förhandlingarna intogs traditionsenligt en ”krigarmiddag” på restaurang SKAPA

Övriga aktiviteter under jubileumsåret
Studiebesök på F 21 den 11 juni i samband med Nato-övningen Loyal Arrow
P olcirkelövning vid Norrbottens regemente i Boden den 4-6 september och ROSIN:s 50-årsjubileum
F örbandschefsträff

Honkamaas vinterövning
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