35:e Nordiska militära kamratföreningsmötet
Mötet var i år förlagt till Elverum i Norge den 13–16 juni och hade samlat 140 delegater från
Danmark, Finland, Norge och Sverige. Terningmoens militäranläggning svarade för logi och
en förstklassig förplägnad.
Mottagning i rådhuset
Ordföranden i Elverums kommun, Erik Hanstad, hade inbjudit till mottagning i rådhuset.
Meningen var att defilering genom Elverum skulle ske på väg till rådhuset, men p.g.a. regn
begränsades manifestationen till kransnedläggning och mottagning i rådhuset av ordförande
Erik Hanstad.
Kongens NEI!
Efter mottagningen blev det också tillfälle till att se filmen Kongens NEI!” Filmen skildrar
hur tyska krigsfartyg den 9 april 1940 är på väg mot Oslo för invasion av Norge. Den tyska
kryssaren Blücher sänks av kanoner och torpeder från den norska
fästningen Oscarsborg i Oslofjorden. Sänkningen ger kungen, regeringen och
stortingsledamöterna respit, så att de hinner komma undan med ett extratåg till Hamar och
sedan till Elverum. Den norska regeringen och kung Haakon VII får ett ultimatum av
Tyskland, att Norge måste antingen välja fullständig kapitulation och överlämna makten
till Nasjonal samling under ledning av Vidkun Quisling, eller utkämpa ett fullskaligt krig.
Kungen väljer, tillsammans med regeringen, att avvisa de tyska kraven. Tyskarna försöker att
gripa eller döda kung Haakon, hans familj och regeringen, men de lyckas genom en dramatisk
flykt klara sig undan. 100 tyska fallskärmsjägare var på jakt efter kungen och regeringen, men
blev hejdade vid Midtskogen strax väster om Elverum. En mindre norsk militär styrka
förstärkt med medlemmar i skytteföreningen hade blockerat vägen och visade med sina vapen
att de inte gick med på tyskarnas planer. På Midtskogen finns en minnessten för slaget där den
10 april. I sin jakt på kungen och regeringen bombade tyskarna Elverum sönder och samman
den 11 april 1940. Det blev också hårda strider mellan Elverum och Rena, och även Rena
utsattes för flygbombning och stor förstörelse.
Rena
Rena är centralort i Åmots kommun i Østerdalen och ligger 3 mil norr om Elverum. Sedan
1997 finns det där flera utbildningar för norska militärer, bland annat Härens befälsskola,
Härens Jegerkommando, Härens vapenskola och Telemarks bataljon. Anläggningarna vid
Rena och Terningmoen tillhör de allra modernaste militära anläggningarna i Europa. Flera
NATO-länder skickar militär personal för utbildning därstädes.
Norges försvarsmakt
I Försvarsmakten ingår försvarsgrenarna Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret och Heimevernet
och de tre civila myndigheterna, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Nasjonal
sikkerhetsmyndighet och Forsvarsbygg. Försvaret har en personalstyrka på 16 000 personer
varav drygt 11 000 militärt anställda och 4 000 civilanställda. Härtill kommer inneliggande
värnpliktskull på drygt 7 000 soldater. Därutöver är 45 000 krigsplacerade i hemvärnet. Norge
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har värnplikt för både kvinnor och män med 6 à12 månaders utbildning och är
således könsneutralt. Norge ligger i topp när det gäller andelen kvinnor i försvaret.
Genomgången militärutbildning anses i Norge som en klar merit, och därför brukar det vara
fler sökande än vad som kan beredas plats.
Norges armé har en stående styrka på 8 000 man varav hälften värnpliktiga under
grundutbildning. Arméns enheter är huvudsakligen lokaliserade till två områden, Troms
fylke i Nordnorge samt Østlandet (sydöstra Norge). Därutöver finns Garnisonen i SørVaranger vid gränsen mot Ryssland.
Norge är nu inne i det tredje året av den pågående långtidsplanen. Målet är att stärka den
operativa förmågan i fred, kris och krig. På materielsidan har förstärkning skett eller sker med
bl.a. tolv F-35 plan, 144 moderna CV-90 vagnar, nytt artilleri till armén och nytt
logistikfartyg. Kostnaden för försvaret motsvarar cirka 1,5 procent av BNP (i Sverige cirka 1
procent).
Storstilad avslutning
På lördagskvällen var alla samlade till festbankett med flera gäster som på olika sätt hade
hjälpt till att göra det nordiska mötet till en stor framgång. Det blev också ”ett regn” av
hederstecken och förtjänsttecken till många som, framförallt i det nordiska samarbetet, hade
lagt ned ett stort arbete. Det var också dags för prisutdelning i skyttelandskampen som hade
ägt rum mellan deltagarländerna. Sverige upprepade sin seger från 2017 i Halmstad och tog
en ny inteckning i det stiliga vandringspriset. I det svenska laget ingick Bo Olsson och Alf
Eckerhall på pistol och Bo Romedahl och Hans Nauclér på karbin. Festbanketten avslutades
med att det finska förbundet inbjöd till det 38:e Nordiska mötet 2021 i Finland, ett par mil
norr om Helsingfors.
Alf Eckerhall
I 12s Kf i Sth
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