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38. Nordiska Kamratföreningsmötet 2022 
 

 

 
 

 

Komplettering till den slutliga ordern 
 

Efter beslut så har Finska Försvarsmakten bestämt att det Nordiska 

Mötet 2022 skall genomföras enligt plan vilket innebär att Finlands 

Försvarsgillenas Förbund genomför det 38. Nordiska 

Kamratföreningsmötet under tiden 16–19 juni 2022 i Tavastehus. Den 

nu presenterade deltagarförteckningen är slutlig och bindande med 

hänsyn till redan gjorda beställningar med mera.  

 

Med denna order finns också faktura till de föreningar som sänder 

deltagare. En del föreningar har redan betalat eller delbetalat för mötet 

och ska antingen bortse från fakturan eller slutbetala resterande 

kostnader. På grund av den lite längre väntan på besked har en del 

återbud skett. Vi genomför nu det nordiska mötet med en delegation 

bestående av 44 deltagare. 

Preliminärt program för det nordiska mötet: 

Onsdagen den 15 juni 
Tillresa efter egen planering. Bussresa och inställelser enligt 

redovisning längre fram i denna order. 

 

1730- Samling och incheckning på Värtaterminalen. 

1900- Ombordstigning och hitta hytten 
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1930- Samling i buffématsalen för middag och därefter egen 

tid på båten 

1930- Fartyget lämnar Värtahamnen 

  

Torsdagen den 16 juni 
0700 Ankomst till Åbo hamnterminal 

0800- Transport till General Mannerheims barndomshem, 

Villnäs slott strax utanför Åbo.  

1400- Ankomst Tavastehus, uppställning för marsch fram till 

rådhuset i Tavastehus   

1430 Marsch i Tavastehus. 

1500–1600  Tavastehus stads mottagning i rådhuset. 

1615  Samling och transport till pansarbrigaden. 

1630  Inkvartering. 

1700  Öppningsceremoni på pansarbrigaden. 

Kransnedläggning vid Mannerheimmonumentet 

(Anders Emanuelson) samt Brigadens monument 

(Gunnar Persson).  

1745  Middag.   

1900–2300 Mässen är öppen. Fördelning på försvarsgrenar eller  

truppslag. 

1900–2300  Samkväm för ledarna i brigadchefens bastu. 

2100  Flaggorna halas (brigaden). 

 

Fredagen den 17 juni (Brigadens dag) 
0700–0800  Frukost. 

0800  Flaggceremoni. 

0830–1600  Program på pansarbrigaden och Pansarmuseet. 

1200  Lunch. 

1330  Presentation av pansarbrigaden. Kavalleristgillets 

uppvisning.  

1700  Middag. 

1900–2300  Mässen är öppen. 

2100  Flaggorna halas (brigaden). 

 

Lördagen den 18 juni (Kulturdagen) 
0700–0800  Frukost. 

0800  Flaggceremoni. 

0830–1600  Besök på Museum Militaria och Tavastehus slott. 

Lunch i Tavastehus stad. Fritid i Tavastehus. 

1600  Transport till brigaden. 

 

Samtidigt genomförs skjutmoment med 16 tävlande enligt särskilt 

program. 

 

1830  Festmiddag. 

2130–2300  Mässen är öppen. 
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21.00  Flaggorna halas (brigaden). 

 

Söndagen den 19 juni 
0900  Frukost och överlåtande av sängkläder. 

1000 Samling vid bussen för avfärd mot Åbo.  

 

1130–1700 Lunch och särskilt program e.s.o. i Åbo (cirkatider) 

1800- Ombordstigning och intagandet av hytterna (cirkatid) 

1930- Middag i fartygets buffétrestaurang efter middag egen  

tid på fartyget  

 

Program – måndag den 20 juni 
0600 Fartyget ankommer Värtahamnen Stockholm och 

därefter hemtransporter efter egen planering.   

Kostnader 
SMKR sponsrar en deltagare per anmäld förening. En deltagare 

betalar 1500 kronor samt ersätts för resekostnader som överstiger 

1000 kronor. 

Deltagare två eller flera betalar 3000 kronor per person samt betalar 

för egna resekostnader. 

 

Kostnaden skulle varit inbetald senast den 28 februari. De föreningar 

som nu inte har betalat skall göra detta snarast och senast den 20 maj 

2022.  

 

Eventuella resekostnader regleras genom reseräkning till SMKR som 

betalar ut dessa. Reseräkningar sänds till SMKR kassör Lennart 

Bresell digitalt eller per brev. Kvitton med mera skall åtföljas. 

 

Inbetalning görs på SMKR plusgiro 19 98 80-6. Ange namn och att 

inbetalningen rör det ”Nordiska mötet”. 

 

Enligt tidigare skall anmälan innehålla namn, fullständigt 

personnummer och uppgift om närmast anhörig samt passnummer då 

brigaden kräver att vi visar upp ett giltigt pass i samband med 

inpassering till förbandet. Du som nu inte har anmält ditt passnummer 

gör detta snarast. Har du ett utgånget pass och inte hinner få ett nytt 

pass före avresan så har den finska delegationen medgivit att du kan 

använda detta tillsammans med ett giltigt id-kort. 

Resebestämmelser 
Avresa sker den 15 juni med Tallink Silja Galaxy från Värtahamnen i 

Stockholm. SMKR har chartrat buss som kommer att utgå från 

Virserum den 15 juni på förmiddagen och hämta upp deltagare som 

anmält behov av transport utmed vägen. Preliminära busstopp är 

Vetlanda, Nässjö, Jönköping, Linköping, Norrköping, Nyköping, 
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Södertälje och därefter till Värtahamnen. Cirkatider för upphämtning 

samt upphämtningsplats framgår av nedanstående tabell. Väl framme i 

Åbo åker vi med bussen vidare till Tavastehus. Bussen kommer även 

att nyttjas i Finland på de besök som kräver transport.  

 

Bussens färdväg 
De tider som anges här nedan är cirkatider vilket innebär du ska vara 

på plats i god tid för påstigning. De som kan bör åka med bussen med 

hänsyn till att det är det billigaste alternativet att resa. Anmäl via mejl 

info@smkr.org om du avser stiga på vid någon av 

upphämtningsplatserna snarast och senast den 27 maj. 

 

Bussen kommer att hämta upp passagerare på följande orter och 

tider: 

Virserum bussen startar klockan 0950 

Vetlanda klockan 1030 vid (plats e.s.o.) 

Nässjö klockan 1115 vid (plats e.s.o.) 

Jönköping klockan 1200 vid (plats e.s.o.) 

Linköping  klockan 1330 vid (plats e.s.o.) 

Norrköping klockan 1410 vid (plats e.s.o.) 

Nyköping klockan 1500 vid (plats e.s.o.) 

Södertälje klockan 1620 vid (plats e.s.o.) 

Värtahamnen cirka klockan 1700  

 

Väl i Stockholm så samlas alla vid Värtahamnen Tallink 

Siljaterminalen senast klockan 1730 för incheckning samt 

ombordstigning (cirka 1900) på fartyget. Bussen måste checka in 

senast en timme före avgång. Busspassagerarna måste stiga av bussen 

och checka in i terminalen med övriga. Fartyget avgår från 

Värtahamnen klockan 1930. Middag på båten serveras klockan 1930. 

Vi reser i singelhytter och är framme i Åbo torsdag morgon klockan 

0700 (lokal tid). Efter ankomst till Åbo så kommer en särskild 

programpunkt att läggas in med ett besök på Mannerheims 

barndomshem, Villnäs slott, samt lunch på någon restaurang i 

närheten. Därefter återstår en bussresa på cirka 90 minuter till 

Tavastehus.  

 

Väl framme i Tavastehus så stiger vi av bussen i närheten av centrum 

för att genomföra den sedvanliga stadsmarschen fram till 

borgmästarens resident och hans mottagning. När detta är klart återgår 

vi till pansarbrigaden för snabb inkvartering med eventuellt klädbyte 

och därefter samling för öppningsceremonin med kransnedläggning 

vid de två monumenten. Kransnedläggning vid brigadens monument 

och Mannerheim monumentet. Kransbärare är förbundsordföranden 

Anders Emanuelson samt kanslichefen Gunnar Persson. Efter 

kransnedläggningsceremonin återgår vi till våra logement samt 

middag i brigadrestaurangen. I och med detta är den första dagen 

avklarad och mässen är öppen för alla från klockan 1900. De som vill 

mailto:info@smkr.org
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kan organisera så att ni möts truppslagsvis eller försvarsgrensvis i 

mässen. Därmed återgår vi något till hur det var i början av dessa 

möten. 

Kommunikation 

Sambandsofficerare 
Varje delegation har egen sambandsofficer som kommer att följa med 

i respektive nations buss och finnas till hands inom förbandsområdet. 

De kommer även att kunna hittas i informationscentret för nordiska 

mötet.  

 

I mycket brådskande ärenden kan man under mötesdagarna lämna 

telefonbud till 00358 40 554 8862 (Henry Siikander) som hanterar 

dessa frågor.  

 

Sammanhållande 

Sammanhållande kontakt för diverse ärenden under vårt möte är 

Arja Rantanen (Försvarsgillenas förbund / Österbottens försvarsgille) 

00358 50 524 4731, arjarantanen24@gmail.com     

 

Sverige 

Sveriges sambandsofficer är Veronica Laitinen (Säkerhetskurs 

Gillet) 00358 40 736 6101, veronica.laitinen@pp.inet.fi 

 

Mobiltelefon till svenska kontingenten är 0046 73 153 68 44 (Gunnar 

Persson) och 0046 70 725 29 21 (Staffan Vestin). 

 

Norge 

Norges sambandsofficer är Matti Kaskeala (Kustjägargillet) 00358 

50 598 1271, matti.kaskeala@gmail.com 

 

Danmark 

Danmark sambandsofficer är Martti Tulimaa (Flottans Dykare gille) 

00358 50 544 6576, martti.tulimaa@tritmar.com 

 

Finland 

Finlands sambandsofficer är:  Anu Johansson (Försvarsgillenas 

förbund / Maanpuolustuskiltojen liitto) 00358 40 554 8805, 

mpkltoimisto@mpkl.fi 

Skjuttävlingar 
Skjuttävling genomförs under lördagen där varje nation ställer upp 

med två gevärsskyttar och två pistolskyttar. Vi behöver anmäla så 

snart som möjligt vid ankomsten vilka skyttarna namneligen är. 

mailto:arjarantanen24@gmail.com
mailto:veronica.laitinen@pp.inet.fi
mailto:matti.kaskeala@gmail.com
mailto:martti.tulimaa@tritmar.com
mailto:mpkltoimisto@mpkl.fi
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Fana och flagga 
SMKR medför den svenska fanan som kommer att utnyttjas i samband 

med öppningsceremonin, marschen i Tavastehus, 

morgonuppställningarna samt vid avslutningsmiddagen. Fanförare är 

Hans-Jochen Seifert samt Staffan Vestin. 

 

Svensk flagga kommer att hissas och halas dagligen inom 

förbandsområdet i samband med morgonuppställningen. Flagghissare 

är Hans-Jochen Seifert samt Staffan Vestin. Brigaden halar flaggan. 

 

Vid morgonuppställningen för Torbjörn Malmkvist den svenska fanan 

framför den svenska delegationen. 

Klädsel 
Som ni förstår av programmet för torsdagen den 16 maj så börjar den 

första delen av öppningsceremonin i Tavastehus med den traditionella 

marschen fram till rådhuset och borgmästarens mottagning. Därför 

måste vi redan vid avresan från Åbo vara klädda för detta. Det innebär 

strikt formellt snygg klädsel, för alla män, av typen blazer/kavaj, 

byxor, skjorta och slips samt SMKR basker. Du får bära dina 

utmärkelser på din blazer/kavaj. Vid den fortsatta delen av 

öppningsceremonin bäres samma klädsel. Vid högtidsmiddagen på 

lördagen den 18 juni bärs kavaj eller mörk kostym, basker samt 

medaljer i original och utmärkelsetecken. För deltagande kvinnor 

bäres motsvarande kvinnlig klädedräkt och basker. I övrigt bärs 

fritidskläder. Glöm inte regnkläder och bra promenadskor. Har du 

ingen basker så anmäl (storlek) detta i god tid till SMKR kansli så 

ordnar vi detta och delar ut den i samband med incheckningen i 

Värtahamnen.  

Transporter i Finland 
Under genomförandet kommer vi att nyttja den svenska bussen för 

transporter mellan de olika besöksobjekten. 

Medaljer 
Vid mötet säljs minnesmedalj till en kostnad av 25 EUR. Den finns, 

för dem som beställt, att hämta och betala i infocentret. På 

anmälningslistan skall du meddela om du vill köpa minnesmedalj. 

Medaljen hanteras av den danska kamratorganisationen som gör 

beställningar med mera. 
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Ekonomi    
Finland nyttjar euro varför du bör ta med euro i kontanter om du inte 

kan nyttja betalkort eller liknande. Det går att växla in euro på 

fartyget. Uttagsautomat finns inte inom kasernområdet. Kortbetalning 

fungerar på soldathemmet och även i Tavastehus. Är du osäker eller 

har några frågor så ring eller mejla och få dem klargjorda i god tid 

före resan. 

Deltagare 
 

Efternamn Förnamn Mobil Kamratförening 

Ardefors Johan 070–5205289  SMKR 

Arnstein Anders 070–7681076  Ledningsregementets Kf 

Belfrage Bengt 070–7565958 Vapenbröderna 

Braunstein Christian 070–5560498 SvMM 

Eckerhall Alf 070–7523275 I 12, Kungl. Norra Smålands Reg. Kf Sthlm 

Eklund Rolf 076–2574768 I 16, Kungl. Hallands Reg o Hallandsbrigadens Kf 

Emanuelson Anders 070–5377540 SMKR 

Ericsson Thomas 070–3782432 F 14, Flottijområdets Kf 

Eriksson Thage 070–8722210 Signaltruppernas Kf 

Hansson Hans 072–2104433 F 14, Flottijområdets Kf 

Jäger Mikael 070–5804888 Livregementets Grenadjärers Kf 

Leman Stig 070–2449056 Riksförbundet Koreaveteranerna 

Leman  Taina 076–6346557 Riksförbundet Koreaveteranerna 

Lindeberg Per 070–8796899 Ledningsregementets Kf 

Lundahl Göran 070–5529774 I 16, Kungl. Hallands Reg o Hallandsbrigadens Kf 

Malmqvist Torbjörn 076–1773582 SMKR 

Malmqvist Ulf 073–9614517 Ledningsregementets Kf 

Malmström Bertil 0703145422 P 18, Gotlands Reg. Kf 

Mogén Lundberg Katarina 073–3873158 HKV Kf 

Mörtberg Jan 070–5565645 I 19, klubb I 19 

Navander Lars 073–8050530 Signaltruppernas Kf 

Nilsson Jan 070–5356100 I 19, klubb I 19 

Nilsson Jan K  076–1668383 Veteranklubben ALFA 

Nystrand Hugo  070–8387360 A 3, Wendistföreningen 

Nystrand Lena 070–5789722  A 3, Wendistföreningen 

Ohlsén Gunnar  073–3147582 I 16, Kungl. Hallands Reg o Hallandsbrigadens Kf 

Olofsson Christer  070–5191004 SMKR 

Olsson Bo  073–1801257 A 4, Wendistföreningen 

Pahlin Hans 070–1009182  I 21, Kungl. Västernorrlands Reg Kf 

Persson Gunnar 073–1536844 SMKR 

Petersson Olof  070–8869983 F 7 Kf 

Romedahl Bo  073–0855901 Flottans Män Nynäshamn 

Scheiderbauer Sven 070–6905222 SMKR 

Seifert Hans-Jochen 070–8541385 SMKR 
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Sterner Örjan  070–6275397 Flottans Män Riksförbundet 

Ström Leif  070–3159797 F 18 Kamratförening 

Tengbrant Ulf 070–2680302 P 10, Kungl. Södermanlands Reg. Off. Kf 

Vestin Staffan 070–7252921 SMKR 

von Knorring Robert 070–8188199 Nylands Brigad Gille Sverige 

Westdahl Jerker 070–6564072 P 7, Södra Skåningarnas Kf 

Widlund Örjan 070–7749609 I 19, klubb I 19 

Wiebe Fredrik 070–6641956 SMKR 

Zettby Hans  070–6405273 Riksförbundet Koreaveteranerna 

 

Transportör till och från Tavastehus är Hjalmarssons Buss 

 

Hjalmarsson Morgan  070–5434060 Busschaufför, Regnr CEO 884 

 

Till sist! 

Jag ser fram emot att träffa er alla och att äntligen få genomföra det 

nordiska mötet i Finland. Den finska delegationen har gjort ett 

förnämligt val och ett fint arrangemang som jag tror kommer att 

uppskattas av er alla. 

 

Varmt välkomna och ha det bra och lev väl. Vi ses den 15 juni i 

Stockholm. 

  

Stockholm 2022-05-09 

 

Gunnar Persson 

Gunnar Persson 

Kanslichef SMKR 
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