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Sommaren
2016

Sommaren 2016 kommer att 
utgöra en milstolpe i briga-
dens historia. Denna sommar 
har vi planerat och verkställt 
den första stora internationel-
la amfibiska övningen i vårt 
lands historia. Med de fakta vi 
har till förfogande, kan man 
konstatera att ett gäng på ca 
20 personer verkställde den-
na operation på Hangö udd, 
inkluderande landstigningar, 
stridsövningar, logistiskt stöd 
och skarpskjutningar på land 
och från helikoptrar, med hög 
professionalitet och bravur. 

Vår gemensamma svenskfin-
ska amfibietrupp (SFATU) visade 
sin styrka och kompetens än en 
gång. Nu samverkade vi med ne-
derländska marinen, US Marines, 
tyska Seebataillon, en italiensk 
specialtrupp och brittiska Royal 
Marines. Under en av landstig-
ningarna kunde man inte låta bli 
att gå tillbaka till året 2001, då då-
varande kommendör Gardberg 
och kommendörkapten Törner 
i Sverige satt på Amfibieskolan i 
Nynäshamn och skissade upp de 
första planerna för vår SFATU. En-
dast 15 år har gått och nu är vi, 
i mycket, integrerade bilateralt 
med svenska AMF1, med ett ge-
mensamt koncept.

Från och med 2013 har vi repre-
senterat Finland och marinen i 
den europeiska amfibie- gemen-
skapen (European Amphibious 
Initiative = EAI), där målet är att 
kunna bygga upp en självförsör-
jande krishanteringstrupp av en 
brigads storlek för FN, EU och 
NATO. Detta kom till en viss del att 

testas under BALTOPS-övningen, 
då det holländska fartyget Johan 
de Witt fungerade som moder-
fartyg med ledningsförmåga och 
SFATU tillsammans med övriga 
utgjorde de operativa delarna. 

Vår roll i den amfibiska gemen-
skapen är etablerad och utveck-
lingsmöjligheterna är inom räck-
håll.

Jag vill ta tillfället i akt och tacka 
alla som bidrog till att vår krigs-
mannaedgång i Borgå blev av 
och en succé. Staden och myn-
digheterna bistod oss på bästa 
sätt, och vi kände oss välkomna. 
Besökarantalet på ca 6000 perso-
ner berättar att brigaden är och 
kommer att vara en av Svenskfin-
lands stöttepelare, tillsammans 
med Åbo Akademi och Borgå bi-
skopssäte.

Fanbäraren utvecklas i riktning 
mot 2020-talet, med ett proffsigt 
team och nya innovationer, som 
beaktar tradition samtidigt som 
nytt utvecklas. Alla önskas en fin 
höst och möjlighet att njuta av 
vackra färger i naturen.

Oss väl och ingen illa

Kjell Törner
Brigadkommendör
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Brigaden firar 390 år av traditio-
ner och det ger oss möjlighet att 
både titta bakåt och samtidigt 
ha visioner om framtiden. I takt 
med att man i skolornas läropla-
ner allt mer inskränker på under-
visningen i historia och även det 
tidsspann som berörs av under-
visningen, ökar okunskapen om 
vårt lands tidigare skeden och 
vad som ledde till det vi är idag. 
Brigadens historia och traditio-
ner är äldre än nationen Finlands 
historia, och bär element från 
den svenska tiden, från tiden 
som en del av Kejsardömet Ryss-
land och från de turbulenta åren 
efter nationens självständighet, 
genom krigsåren och fram till för-
svarsreformen 2015. Fanbärarens 
historia är mycket kortare, blott 
drygt 80 år, men är trots det nå-
got att vara stolt över. Brigaden 
har överlevt tack vare att den 
kunnat anpassa sig till de förhål-
landen som rått och de krav som 
ställts på den. Samma gäller Fan-
bäraren, för att den skall kunna 
bestå måste även den utvecklas 
och anpassa sig till verkligheten, 
till den föränderliga läsarkrets 
den strävar att nå.

Detta nummer är ett skede i den-
na utveckling.

Fanbäraren är mera än bara in-
formation, och samtidigt skall 
information och kommunikation 
på och från brigaden, vara mer 
än bara Fanbäraren. Även om 
printmediernas död förutspåtts i 
många år, har den tryckta versio-
nen av Fanbäraren ännu många 
år framför sig. Samtidigt vet vi att 
den digitala kommunikationen 
tar över allt mer, och vår strävan 
är att finnas med i den utveck-
lingen, utan att lämna vännerna 
av det tryckta ordet i sticket till 
förmån för den digitala genera-
tionen.  I och med detta nummer 
tar vi ett minimalt steg, men dock 
ett steg in i den digitala världen. 
Numret distribueras även som 
e-version till våra målgrupper, 
och e-versionen har aktivt inne-
håll i form av videolänkar.

För undertecknad är möjligheten 
att få fungera som tf. chefredak-
tör en dröm som går i uppfyllelse. 
Under min egen tid som rekryt 
år 1978 ansökte jag om att få bli 
beväringsredaktör för tidningen. 
Att nu 38 år senare, som tf. axla 
ansvaret som chefredaktör, gör 
mej både upprymd och ödmjuk. 
Att dessutom få chansen att delta 
i den utvecklingsprocess som är 
nödvändig är inspirerande, sam-
tidigt som jag även jämsides får 
axla rollen som traditionsbärare i 
brigadens traditionsuniform från 
1807. Därmed torde det vara frå-
ga om Fanbärarens första chefre-
daktör som bär skägg – här möts 
historien, traditionerna och fram-
tiden.

Traditioner 
och framtid

Thorbjörn Sirén
Chefredaktör
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Bengtskär 75 år

75-årsjubileet till 
minnet av slaget 
om Bengtskär, 

och de hårda striderna på 
ön 26.7.1941, firades på 
Bengtskär 26.7.2016 i fint 
sommarväder. Bengtskär var 
en viktig observations- och 
eldledningsplats, belägen 
i närheten av flottbasen på 
Hangö udd som Sovjetunio-
nen arrenderade.

75-årsjubileet arrangerades av 
Turun yliopistosäätiö och ma-
rinen stödde arrangemangen 
genom att transportera de in-
bjudna gästerna från Kasnäs till 
Bengtskär med minfärjan Py-
häranta och transportfartyget 
Kampela samt genom en strids-
uppvisning. Stridsuppvisningen 
beskrev händelserna 75 år tidiga-
re, då striderna utbröt på ön. 

Inledningsvis var festpubliken 
samlad på södra sidan av fyren 
och lyssnade på festtalen och 
musiken, som framfördes av 
Marinens musikkår. Som festta-
lare fungerade försvarsminister 
Jussi Niinistö, som anlände med 
NH-90-helikopter.

Då den officiella delen av cere-
monierna var över började ma-

En fest värd att minnas

Bengtskärs fyr
Bengtskärs fyr ligger 25 km 
sydväst om Hangö. Fyren 
byggdes år 1906.
Foto: Didrik Lundsten
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rinens stridsuppvisning. Upp-
visningen började med skarp 
fartygsartilleriskjutning utförd av 
minfartyget Uusimaa och robot-
båten Hanko. Dessa fartyg be-
skrev händelserna 26.7.1941, då 
kanonbåtarna kom till de finska 
truppernas hjälp på Bengtskär 
och kanonbåten Uusimaa fick 
en fullträff på en rysk båt. Efter 
skarpskjutningen gjorde två Hor-
net F-18 jaktflygplan, en öronbe-
dövande överflygning på bara 
ett par hundra meters höjd. 

Slutligen gjorde kustjägarna en 
landstigning på öns västra del 
och riktade sitt anfall mot fyren. 
Denna landstigning beskrev löjt-
nant Kaikkonens landstigning 
på ön med 80 man då ryssarna 

slogs tillbaka och fyren återigen 
stod under finskt befäl. Under 
striderna på Bengtskär stupade 
31 finska soldater och, beroende 
på källa, ca 100 ryska soldater. 28 
ryska soldater togs till fånga, vis-
sa svårt sårade. 

Efter slutfört program bjöds gäs-
terna på Bengtskärs berömda 
fisksoppa, tillredd av fyrens äga-
re. Strax efter lunchen avlägs-
nade sig försvarsministern med 
helikopter och för de övriga ca 
100 inbjudna gästerna var det tid 
att påbörja den två timmar långa 
returmarschen tillbaka till Kasnäs 
med Kampela och Pyhäranta.

Överflygning med Hornet F/A-18
Foto: Didrik Lundsten

Kaptl Mikael Lindroos
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Nylands brigad deltog i 
arméns huvudövning 
KAAKKO-16 i månads-

skiftet maj-juni. Kaakko-öv-
ningen bestod av två olika 
operationsriktningar. Huvud-
delarna av arméns förband 
genomförde verksamhet vid 
nivån Kouvola-Vilmanstrand, 
och inom regionen Kot-
ka-Fredrikshamn opererade 
trupperna från Gardesjägar-
regementet samt vår strids-
avdelning. Stridsavdelningen 
stod under marinens ledning, 
men gjorde koordinerat sam-
arbete med brigaden, som 
hade områdesansvaret i ope-
rationsområdet.

Brigaden ställde ut en strids-
avdelning som bestod av både 
reservister och beväringar. Be-
väringar i pionjär-, granatkastar- 
och stabs- och signalkompaniet 
var färdigt uppställda efter fö-
regående övning. Reservister-
na som bemannade kustjägar-
kompaniet och staben ryckte 
in under fredagen och visade 
sin höga kompetens genom att 
vara beredda för verksamheten 
redan under lördagen.

Stridsavdelningen förflyttade 
sig 29.5 från Dragsvik och Syn-
dalen till verksamhetsområdet 
Fredrikshamn och östra Finska 
vikens skärgård. Förflyttning-

en genomfördes som sjö- och 
fordonsmarsch utan utmaning-
ar. Enheterna var beredda för 
stridsuppgifterna efter utgrup-
pering.

De första striderna påbörja-
des på måndag morgon mot 
hamnområdet i Fredrikshamn. 
Kustjägarkompaniet med pion-
järer som stöd landsteg in på 
området och påbörjade anfalls-
strid i krävande terräng. Övriga 
enheter stödde verksamheten. 
Under dagen övades bland an-
nat evakuering av sårade med 
helikoptertransporter samt öv-
riga logistikfunktioner. Efter att 
läget på hamnområdet hade 

Kaakko 16
En övning för reservister och beväringar

Foto: Försvarsmakten
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Foto: Försvarsmakten
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stabiliserats på kvällen flyttade 
vår stridsavdelning till reserven.

Redan under följande dag fick 
stridsavdelningen följande upp-
gift - slå fienden i Klamila-om-
rådet. Kustjägarna med stöd 
från övriga vapenslag utförde 
landstigning i hamnen i Klamila 
och tog terräng enligt uppgiften. 
Striderna fortsatte sent in på nat-
ten och trupperna höll den beor-
drade terrängen ända till följan-
de morgon. Under sista dagen 
av övningen fördes försvarsstrid, 
varefter stridsavdelningen flyt-
tades till följande uppgift inom 
Ekenäsområdet.

Under tisdagen granskades öv-
ningstrupperna av chefen för 
Huvudstaben, viceamiral Kari 
Takanen och av kommendörerna 
för marinen och armén. 

Under övningen fick vi öva ele-
mentära helheter som kanske 
inte syns till den sista soldaten i 
ledet. Stridsavdelningen grun-
dades på kort tid och kunde 
genomföra förflyttning både 
till sjöss och på landsvägen. Lo-
gistikstödet hade en viktig roll i 
det att vi kunde genomföra både 
förflyttningar och stridsuppgif-
terna. Staben med den taktiska 
kommandoplatsen hade tillräck-
ligt med enheter för att leda verk-
samheten, och det fanns en hel 
del koordinering att göra med 
övriga enheter.

Under övningen fick vi många 
lärdomar som vi skall utveckla vi-
dare i utbildning och stridsteknik. 

Man kan konstatera att lednings-
tekniken spelar en avgörande 
roll i moderna operationer men 
att man vid behov skall kunna 
agera utan förbindelser. För våra 
båtförare fanns det behov att öva 
inom östra Finska vikens område. 

I större övningar blir den enskil-
da krigarens roll mindre, men 
utan omfattande och utmanan-
de större övningar får vi inte hel-
hetsutföranden som utvecklar 
kunnandet på olika nivåer. För 
brigadens del är det också vik-
tigt att öva och synas inom hela 
det södra kustområdet. Övning-
en genomfördes vädermässigt i 
goda förhållanden. Björnobser-
vationer inom grupperingsom-
rådena skapade dock extra spän-
ning.

De reservister som deltog i öv-
ningen visade det kunnande 
som vi hade förväntat oss. Kustjä-
garna var veteraner från NRF-be-
redskapen 2015 och visade sitt 
kunnande samt funktionsförmå-
gan. Det var imponerande att se 
hur snabbt efter inryckningen de 
var stridsberedda och klara för 
uppgifterna. 

Som kommendör för stridsavdel-
ningen kan man vara stolt över 
alla som deltog i övningen. Ett 
stort tack riktas till utbildarna för 
kontingent 1/2016 samt till dem 
som genom många års arbete 
har skapat den förmåga som re-
servisterna återigen uppvisade 
under övningen.

Kommendör Johan Tillander
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oVan MIlJÖ
För de utländska styrkor-
na vad skärgårdsmiljön 
obekant  och svår.
Foto: Försvarsmakten
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Baltic Operations (BAL-
TOPS) är en årligen 
återkommande övning 

som ordnas på Östersjön och 
som leds av Natos marina av-
delning, d.v.s. Naval Striking 
and Support Force Nato (ST-
RIKFORNATO). 

Övningens marina del förlades i 
huvudsak till de nordliga delarna 
av Östersjön, medan amfibie-
verksamheten koncentrerades 
till Hangö udd/Syndalen – Sve-
rige/Utö. Övningen ordnades i 
år för 44:e gången och Finland 
har deltagit i övningen sedan 
1993. Detta års övning var dock 
den första där Finland, marinen 
och Nylands brigad skapade ra-
marna för amfibieverksamheten 
under övnings- och utbildnings-
skedet. 

I BALTOPS-övningen 2016 del-
tog totalt ca 6100 soldater på 
land, till havs och i luften, och 
verksamheten omfattade 49 
fartyg, 61 luftfarkoster och tre 
ubåtar. BALTOPS16 var således 
vad beträffar omfattning och 
synlighet den största interna-
tionella övningen för Finlands 
försvarsmakt under detta år. Det 
är uppenbart att ansträngning-
en var betydande även för Ny-
lands brigad. Brigadens perso-
nal uppvisade igen en gång den 

yrkesskicklighet som många år 
av internationell verksamhet 
har fört med sig och gjorde sitt 
yttersta för att säkerställa att ut-
bildningsskedet skulle lyckas. 

Målsättningen för det tjugotal 
länder som deltog i övningen 
var att öva den multinationella 
samarbetsförmågan och olika 
delar av marin krigföring på Öst-
ersjön inom ramen för en krä-
vande krishanteringsoperation. 
BALTOPS erbjöd Amphibious 
Task Unit, d.v.s. ATU-kustjägarna, 
strax innan de skulle hemförlo-
vas, fördjupade kunskaper och 
en utmärkt chans att visa vad 

de kunde. Truppen visade verk-
ligen vad den gick för under öv-
ningen. Den finländska truppen, 
utrustad med god anda och rätt 
attityd, visade sig i alla lägen till 
sin fördel vid sidan av yrkesar-
méer. 

Johan De Witt, som är ett 
LPD-fartyg (Landing Platform 
Dock, fritt översatt ”flytande 
hamn”), fungerade som led-
nings- och stödfartyg för den 
finsk-svenska avdelningen. 
Detta fartyg med en längd om 
nästan 200 meter var en im-
ponerande syn utanför Hangö 
udd. En och annan stugägare 

Baltops 16
En internationell krishanteringsövning

US Marine Corps använde sig bland annat av 
stora svävare för transport av fordon.
Foto: Försvarsmakten
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i trakten fick nog gnugga sig i 
ögonen på måndag morgon (6 
juni) kl. 05.00 och undra om de 
såg rätt då Jehu-båtar av klassen 
U-700, Jurmobåtar och svensk-
arnas motsvarande Stridsbåtar 
(dock inte lika bra, förf. anm. 
=)), alla lastade med kustjägare, 
lastas ur fartyget. På mindre än 
en timme var truppen om näs-
tan 500 man i land och redo att 
fortsätta med sin första uppgift 
i den skogsklädda terrängen i 
Syndalen.

Knappt hade stugägarna fått 
pulsen under kontroll när de 
höll på att få morgonkaffet i 
vrångstrupen. Från havet hör-
des ett öronbedövande oljud 
när USA:s marininfanterikom-
pani (USMC, US Marines Corps) 
med all sin materiel närmade sig 
stranden i Syndalen i morgonso-
lens sken. USMC:s stödfartyg, det 
190 meter långa USS Carter Hall, 
hade två luftkuddefartyg (LCAC, 
Landing Craft Air Cushion) samt 
14 AAV (Amphibious Assault 
Vehicle), d.v.s. bepansrade och 
simkunniga tranportbandvag-
nar ombord. Fartygets och kust-
förbandets samarbetsförmåga 
sattes verkligen på prov, efter-
som både de amerikanska sol-
daterna och soldaterna från de 
fem andra länderna som deltog 
i amfibieverksamheten (Sverige, 
Holland, Italien samt Storbritan-
nien och Tyskland)  tyckte att de 
finländska kustförhållandena 
utanför Hangö udd, men sina 
grunda vatten och talrika öar, 
erbjöd en unik och utmanande 
övningsmiljö. 

Baltops16
Kustjägarna från Nylands 
brigad fick öva med inter-
nationella kollegor
Foto: Försvarsmakten
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Den finsk-svenska avdelningen 
åkte till det senare s.k. taktiska 
skedet som en enhetlig trupp, 
och avdelningen komplettera-
des på ett utmärkt sätt av den 
tyska kustinfanteriplutonen från 
Seebataillon, som fick lära sig 
mycket om samarbete i SFATU:s 
(Swedish-Finnish Amphibious 
Task Unit) sällskap. I planeringen 
av internationella övningar bör 
man förutom samarbete även 
komma ihåg kostnadseffekti-
vitet. Det är kostnadseffektivt 
att ha internationella övningar 
i Finland och få nationell nytta 
av övningen, i vår egen omgiv-
ning. Samtidigt tjänar övning-
en den viktigaste uppgiftens 
syften, d.v.s. det nationella för-
svarets målsättningar, eftersom 
det man lär sig under övningen 
utnyttjas till fullo i försvaret av 
hemlandet. 

Allt som allt indelades övning-
en alltså i ett delövningsskede 
(CETFIT, Combat Enhancement 
Training, Force Integration Trai-
ning) och i ett taktiskt skede (TA-
CEX, Tactical Exercise). Finland 
deltog i övningen amfibiedel 
tillsammans med Sverige, som 
en del av SWEFIN-samarbetet 
som har långa traditioner och 
som utvecklas årligen under ge-
mensamma övningar. Även EAI 
(European Amphibious Initiati-
ve), d.v.s. initiativet gällande am-
fibiskt samarbete mellan stater-
na i Europa, utgör en betydande 
ram för Nylands brigads interna-
tionella verksamhet, i synnerhet 
tillsammans med Holland och 
Tyskland. 

Under det andra eller taktis-
ka skedet av amfibiedelen för-
flyttade man sig till Sveriges 
västkust, övningsområdet vid 
svenska Utö, där det som man 
lärt sig under delövningsskedet 
tillämpades som helhetsutfö-
randen. Genom patrullering till 
havs skyddade man de landsatta 
truppernas flank som en del av 
en humanitär helhetsoperation. 
Dagen avslutades med att man 
tog skydd i skärgården, sam-
tidigt som trupperna på land 
fortsatte mot målet. Kommuni-
kationen mellan grupperna och 
lägesmedvetenheten underlät-
tades av FINACCIS2-lednings-
systemet, som är planerat i syn-
nerhet för krishanteringsmiljöer. 

Finlands deltagande upphörde 
efter övningsskedet vid svens-
ka Utö 13.6, eftersom hemför-
lovningen var nära förestående 
(16.6). BALTOPS16 fortsatte en-
ligt bifogade kartbild ända till 
Utska i Polen.  

Truppens returtransport skedde 
på ett oförglömligt sätt. Efter-
som Finland omfattas av avta-
let om strategiska lufttranspor-
ter kunde truppen åka med ett 
holländskt C-17 transportplan 
från Skavsta i Sverige till Åbo i 
Finland. Trots att den nästan två 
veckor långa övningen varit an-
strängande var ATU-truppens 
steg lätta, eftersom övningen 
hade levt upp till förväntningar-
na. Nylands brigads trupp hade 
ännu en gång visat sin förmåga 
att samarbeta friktionsfritt i in-
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Baltops16
På bild en finsk kustjägare.
Foto: Försvarsmakten
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ternationella sammanhang och 
uppvisat en utmärkt attityd till 
arbetet. ATU-männen fick för-
utom färdigheter säkert många 
minnen att ta med sig hem till 
det civila. 

Även de VIP-gäster som bekan-
tade sig med övningen fick sä-
kert minnesvärda och positiva 
intryck av värnpliktssystemets 
funktion, det marina samarbetet 
och Nylands brigads kunnande. 
Den strategiska kommunikatio-
nen var framgångsrik, tack vare 

medie- och besöksteamet, som 
även svarade för VIP-besöket. 
Förutom vår egen försvarsmi-
nister, chefen för Huvudstaben 
samt kommendören för mari-
nen bekantade sig bl.a. amiral 
Foggo (Commander, U.S. Na-
val Forces Europe-Africa/U.S. 
6th Fleet), som ledde övningen 
BALTOPS16, med delövningen i 
Finland.  

Den ofta obemärkta, men säkert 
den viktigaste framgångsfak-
torn var Nylands brigads kunni-

ga och yrkesskickliga personal, 
som även fick stöd av personal 
från Marinstaben. Brigadkom-
mendören, kommodor Kjell Tör-
ner hade all orsak att vara stolt 
över sin trupp  efter övningen. 
Det här är en bra grund att byg-
ga vidare på!

Kommendör Tuomo Mero

Dags för ATU-styrkan att återvända hem med 
det holländska C-17 transportplanet. Planet har 
en vingbredd på 58 m.
Foto: Försvarsmakten



Fanbäraren • 3/201618

Nylands brigad beslöt 
redan i fjol att, i enlig-
het med försvarsmak-

tens strävanden, närma sig 
medborgarna och har därför 
valt att arrangera edgångstill-
fällen utanför kasernområdet. 
Sommaren 2015 stod Pargas 
stad värd för evenemanget 
och detta år stod Borgå i tur.

Staden bjöd på synnerligen fina 
arrangemang, ställde upp med 
ypperliga förhållanden och då 
även vädret visade sig från sin 
bästa sida, var resultatet en syn-
nerligen lyckad dag.  Enligt po-
lisens beräkningar hade ca 6000 
utomstående personer sökt sig 
till evenemanget i Borgå, vilket 

syntes både på Centralplanen 
där de officiella ceremonierna 
tog plats, längs Alexandersga-
tan och Stadshusgatan där pa-
radtrupperna drog fram, samt 
nere vid materielutställningen 
vid åstranden.

Centralplanen fylldes till sista 
plats

Centralplanens läktare var fylld 
till sista plats. En stor mängd 
veteraner var närvarande för 
att följa med den ståtliga upp-
ställningen och följa med fält-
gudstjänsten där biskop Björn 
Vikström predikade. Det torde 
ha varit den hittills största fält-
gudstjänsten i Borgå.

Med stöd av militärpoliser från 
Kustbrigaden i Obbnäs tog sig 
rekryterna enhetsvis till Cen-
tralplanen, där de efter avlagd 
krigsmannaförsäkran respekti-
ve krigsmannaed, som föresta-
vades av riksdagsledamot och 
stadsstyrelseordförande Mikae-
la Nylander, befordrades till jäg-
are av brigadkommendör, kom-
modor Kjell Törner. 

Defiladen gick sedan från Cen-
tralplanen ned till Stadshuset, 
där trupperna som leddes av pa-
radkommendören, kommendör 
Jörgen Engroos, togs emot av 
hedersgästen, krigsveteranen 
Erik Holmström, brigadkom-
mendör Kjell Törner samt före-
stavaren Mikaela Nylander.

Edgångstillfälle 
med Borgåmått!

Ekenäs kustbataljon i defiladen.
Foto: Didrik Lundsten
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Nere vid åstranden hade briga-
den ställt upp med en utställ-
ning av diverse militärfordon, 
utrustning och kustjägare i full 
stridsutrustning. Mest intresse 
väckte de nya Jehubåtarna och 
den maskerade Jurmobåten 
samt naturligtvis Soldathemsbi-
len. 

Återkoppling till historien

Som konferencier fungerade, 
som så många år tidigare, Thor-
björn Sirén som denna gång, 
för att tydliggöra brigadens be-
toning av sina 390 år av militära 
traditioner, var klädd i traditions-
uniform, en kaptensuniform 
från år 1807. I dylika uniformer 
segrade det Kungliga Österbott-
niska Regementet under gene-
raladjutant Adlercreutz den 18 
april 1807 i Siikajoki, mot de av 
general Kulnev ledda ryska styr-
korna. Nylands brigad firar sin 
årsdag, Siikajokidagen, till min-

ne av det slaget. I samband med 
att rekryter vid Nylands brigad 
befordras till jägare får de även 
rätt att bära Siikajokikorset, som 
är brigadens truppförbandskors. 

Att brigadens besök i Borgå skul-
le bli en så stor händelse och en 
så stor succé överraskade både 
brigadens och stadens arrang-

örer. Publiken omedelbara po-
sitiva respons överraskade och 
gladde alla deltagare, och be-
väringarna fick uppleva en min-
nesvärd dag. Särskilt alla de re-
kryter från Borgånejden som nu 
fick avlägga sin krigsmannaed 
på hemmaplan kommer säkert 
att minnas dagen med glädje.

Brigaden tackar!

Brigaden vill passa på att tacka 
alla frivilliga från Nylands Bri-
gads Gille, de frivilliga brand-
kårerna i Borgånejden samt de 
frivilliga från Finlands Röda Kors 
Borgåavdelning för deras myck-
et betydande och värdefulla 
stöd.

Brigaden vill också tacka Borgå 
stad och alla stadens anställda 
för deras positiva inställning 
till arrangemanget från första 
stund och för allt det arbete som 
gjordes för att dagen skulle bli 
en framgångshistoria!  

Vid kransnedläggningen krigsveteranen Erik Holmström, Boris Wil-
lander, kommodor Kjell Törner och kommendör Jörgen Engroos.
Foto: Didrik Lundsten

Brigaden uppställd för krigsmannaedgång på Borgå idrottsplan.

Thorbjörn Sirén
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Beväringsutbildningen 
inleds med en 8 veckor 
lång grundutbildnings-

period. Innehållet i utbild-
ningen regleras av försvars-
maktens utbildningsnormer, 
som tillämpas i viss grad i oli-
ka truppförband enligt de re-
surser och faciliteter som gar-
nisonerna erbjuder. 

I Nylands brigad genomförs 
grundutbildningsperioden i 
båda bataljonerna och i samt-
liga enheter. Under kontingent 
2/2016 utbildades det även re-
kryter i underofficersskolan. 

Rekryterna indelas i enheter för 
att få jämnstarka utbildningsav-
delningar. Före inryckningen har 
rekryterna möjlighet att framfö-
ra sina önskemål om blivande 
vapenslag eller utbildningsgren. 
Förhandsvalet gör det lättare att 
placera var och en i rätt grund-
enhet.

Under grundutbildningsperi-
oden är målsättningen att ge 
de åt värnpliktiga de grundläg-
gande kunskaper i vapen- och 
skjututbildning, strids- och 
marschutbildning samt förbätt-
ra den funktionsförmåga som 

krävs för specialutbildningen. 
Innan man går in på utbildandet 
av militära färdigheter, skall re-
kryterna genomgå obligatoriska 
granskningar samt få undervis-
ning i säkerhetsbestämmelser-
na, soldatens rättigheter och 
skyldigheter samt utrustas för 
kommande utbildning. 

Grundläggande principer med 
utbildningen är att man bör-
jar med grunderna och svårig-
hetsgraden ökar vartefter - re-
kryterna får utbildning innan 
man kräver att de ska kunna 
det. Principen är genomgående 

Grundutbildningsperioden 
i Nylands Brigad
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i all utbildning. Samtidigt har 
beväringscheferna från föregå-
ende kontingent en viktig roll i 
verksamheten. De utbildar och 
handleder rekryter och får prak-
tik i ledarskap.  

Grundutbi ldningsper ioden 
innehåller två övningar - grund-
övningen och patrullskjutlägret. 
Under grundövningen utbildas 
den djupare verksamheten un-
der fältförhållanden. Rekryter-
na övar den enskilda mannens 
och patrullens verksamhet, ut-
för fot- eller cykelmarscher samt 
utbildas för verksamhet i stöd-

jepunkten. Grundläggande ut-
bildning ger de färdigheter som 
utvecklas vidare i underofficers-
skolan och i manskapets special-
utbildning.

Patrullskjutningarna kombine-
rar för första gången strids- och 
skjututbildningen. Patrullskjut-
ningar består av försvars- och 
anfallsskjutningar. De första 
stridsskjutningarna ger färdig-
heter för kommande skjutöv-
ningar i grupp- och plutonsam-
mansättning.

Grundutbi ldningsper ioden 
innehåller olika tester som psy-
kologiska tester, fysiska tester, 
skjuttest samt krigarens prov. 
Syftet med alla dessa är att välja 
rätt personer till chefsutbildning 
och till manskapets specialkur-
ser.

Grundutbi ldningsper ioden 
innehåller lektioner samt un-
dervisning om olika ämnen som 
till exempel psykisk och fysisk 
funktionsförmåga. En del av 

funktionsförmågan är kontak-
ten till anhöriga. Vid sidan av 
permissionerna har rekryterna 
möjlighet att bjuda in sina an-
höriga till brigaden under det 
första veckoslutet. Det andra av 
brigaden ordnade tillfället för 
beväringar och deras anhöriga 
är edgången. I samband med 
faneden utnämns rekryterna till 
jägare. Sista veckan av grundut-
bildningen utgörs av repetition 
samt förberedelser inför special-
utbildningsperioden.  

Grundutbildningsperioden krä-
ver anpassningsförmåga, men 
fysiskt är den inte den tyngsta 
perioden av utbildningen. Un-
der grundutbildningen foku-
serar man på den enskilda sol-
datens kunskaper medan man 
under specialutbildnings- och 
trupputbildningsperioderna ut-
bildar färdigheterna för krigsti-
da uppgifter.

2.KustJK på skjutbanan i Syndalen. Hur lyckades skjutningen?
Foto: Didrik Lundsten

Kommendör Johan Tillander
& Leo Lampinen
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8.7.Marinens 
Årsdag

BAE Systems Hawk-klassens 
flygplan gav en intressant 
flyguppvisning.
Foto: Didrik Lundsten
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Den  åttonde juli firades 
marinens årsdag i Eke-
näs hamn. Denna soli-

ga sommardag hade många 
samlats för att se på festlighe-
terna då Nylands brigad samt 
marinens övriga truppför-
band samlats för att fira mari-
nens årsdag.

Årsdagen firas för att hedra min-
net av slaget vid Svensksund ut-
anför Kotka år 1790. I detta slag 
slog den finska flottan den rys-
ka. Konteramiral Taipalus kon-
staterade att detta var en stor 
seger för Finland. 

Festligheterna inleddes med 
flagghissning, mönstring av 
trupperna samt tal i hamnen, 
varefter gästerna hade möjlig-
het att bekanta sig med mari-
nens utrustning. På plats fanns 

också olika båtar och fartyg som 
används inom marinen och som 
gästerna fick bekanta sig med. 
Man hade dessutom möjlighet 
att pröva MPK:s navigationssi-
mulator, åka i en Jurmo båt eller, 
för dem som ville ta lite lugnare, 
paddla.

Även flygvapnet deltog i festlig-
heterna. Ett Hawk-jaktflygplan 
bjöd på en flyguppvisning över 
festplatsen.

Flottans musikkår stod för det 
musikaliska inslaget under eve-
nemanget. Musikkåren höll kon-
sert för gästerna invid Ekenäs 
torg.

För att gästerna inte skulle be-
höva gå hungriga var också 
Dragsviks soldathemsförening 
på plats för att sälja sina beröm-

da “sputnik” munkar med mera.

Till evenemanget kom det 
människor i alla åldrar och stäm-
ningen var hög. För beväringar-
na är sådana här dagar en bra 
omväxling till tjänstetiden och 
det är förstås viktigt att upprätt-
hålla fina traditioner.

Efter en lång dag av evenemang 
blev endast fartygen kvar med 
festbelysningen på ända till de 
sena nattimmarna, så att de som 
ännu ville njuta av en fin som-
marnatt i hamnen fick beundra 
marinens fina utrustning.

Leo Lampinen

Nylands brigad uppställda 
på Marinens Årsdag.
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17.6
Den 17 juni firade Eke-

näs kustbataljon sin 
årsdag. I årsdagen 

kommer man ihåg den 17:e 
divisionen som grundades 
18.6.1941. 17:e divisionen 
bestod till största delen av de 
finlandssvenska regementena 
IR13, IR55(24), IR34 och IR61. 
Divisionen var med i strider-
na i Hangö och sedan senare 
på sommaren 1941 förflytta-
des den till Karelen. I Karelen 
fick divisionen delta i anfallet 
och ställningskriget vid Svir-
fronten. Senare år 1944 var de 
dessutom med i krigets hår-
daste försvarsstrider vid Ka-
relska näset. 

Divisionen deltog dessutom 
också i försvarstriderna vid Tien-
haara 22-25 juni 1944. 

Firandet tog plats vid 17:e divi-
sionens minnesmärke i Ekenäs 
samt på brigaden. Man började 
med kransnedläggning vid min-
nesmärket. Till platsen hade man 
bjudit gäster, två veteraner som 
varit en del av den 17:e Divisio-
nen. På plats var också Nylands 
brigads kommodor Kjell Törner 
samt Ekenäs kustbataljons kom-
mendör Tuomo Mero. 

På brigaden fortsatte det tra-
ditionella årsdagsfirandet med 
mönstring, parad. Kommodor 

Kjell Törner och Kommendör 
Tuomo Mero höll tal för Ekenäs 
kustbataljon, varefter militär-
pastor Marcus Weckstöm sade 
ett par ord. Efter detta premie-
rades beväringar för goda utfö-
randen. 

Efter detta blev det traditionell 
kaffebjudning för personalen 
och de inbjudna gästerna vid of-
ficersmässen.     

Leo Lampinen

Ekenäs kustbataljons årsdag

Inbjudna gäster vid 
kransnedläggningen.
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5.7
Fredagen den 5 juli firade 

Nylands brigad den årli-
ga Teikaridagen för att 

hedra minnet av striderna om 
ön Teikari i Viborgska viken 
den 1-5-juli 1944. I år har det 
gått 72 år sedan slaget, där 
omkring 300 finländska och 
1300 sovjetiska krigare stu-
pade. Idag är ön fridlyst och 
utlyst som krigsbegravnings-
plats. Teikaridagen är kustjä-
garnas och Vasa kustjägarba-
taljons årsdag.

Dagen firades traditionsenligt 
med mönstring, parad och kran-
snedläggning vid Teikaristenen 
inför bataljonens personal, be-

väringar och inbjudna gäster. 
Talet hölls av bataljonskom-
mendör, kommendör Johan 
Tillander, som även premierade 
förtjänta personer. Efter krans-

nedläggningen följde kaffebjud-
ning på Officersmässen.

Leo Lampinen

Teikaridagen

Kransnedläggning vid 
minnesstenen.
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Finland har tagit snabba 
men väl avvägda steg i 
samarbete med andra 

stater, när det gäller amfibie-
styrkorna.   Finland är associe-
rad medlem i European Amp-
hibious Initiative, som strävar 
efter att förbättra den europe-
iska amfibiska förmågan i syf-
te att agera där NATO inte som 
helhet är engagerad. Genom 
att öva tillsammans med andra 
stater med liknande behov och 
verksamhet, stärker Finland av-
sevärt sitt kunnande inom am-
fibisk krigföring. Detta stärker 
även Nylands brigad och dess 
internationellt högt uppskatta-
de kustjägarutbildning.

EAI:s militära målsättning

Från och med 2020 skall EAI  kun-
na erbjuda amfibiestyrkor upp 
till brigadnivå. I styrkorna skall 
ingå eldenheter, övervaknings-
förmåga, amfibiska landstig-
ningsbåtar, amfibiefartyg och 
förmåga att föra självständig 
strid i upp till 30 dygn utan stöd 
av värdnationen. Dessa amfibie-
styrkor kan ingå i och ledas av 
vilken som helst koalition. För-
mågan skall uppnås och bekräf-
tas under regelbundna gemen-
samma övningar.

EAI övningar

Medlemmarna i EAI övar regel-
bundet tillsammans inom ra-
men för Nato och under bilatera-
la övningar. Övningen EMERALD 
MOVE (ERMO) är däremot en 
utpräglad EAI-övning. ERMO 10 
arrangerades i Senegal, Västa-
frika och ERMO 16 arrangeras i 
Sardinien, i de västra delarna av 
Medelhavet

Stater med full amfibisk förmå-
ga och som kan uppfylla kraven 
i intentionsförklaringen. Dessa 
medlemmar har full beslutsrätt, 

kan delta i alla aktiviteter som 
ordnas av EAI och kan inneha 
ordförandeskapet för styrgrup-
pen.

Stater som har en begränsad am-
fibisk förmåga eller en relevant 
förmåga som kanske inte finns 
att tillgå hos de stater som har 
fullt medlemskap - alltså stater 
som inte helt uppfyller kraven i 

intentionsförklaringen. Sådana 
stater kan delta i alla aktivite-
ter som ordnas av EAI, inklusive 
styrgrupper i vilka de inbjuds att 
delta i egenskap av icke röstbe-
rättigade medlemmar.

Fullvärdiga medlemmar:

Frankrike, Italien, Nederländerna,  
Spanien och Storbritannien

 
Associerade medlemmar:

Finland, Sverige, Danmark, 
Tyskland, Belgien, Portugal och  
Turkiet

Finland associerad medlem i 
European  
Amphibious  
Initiative

EAI medlemmar:

    

Kaptl Juha Laukka  
& Thorbjörn Sirén

Bild: EAI
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Tiden i militären är fylld 
av upplevelser som har 
en stor inverkan på vårt 

liv. Jag vågar påstå att den 
beväring som blir hemförlo-
vad är helt annan än den som 
ryckte in, oberoende om man 
har tjänstgjort 165, 255 eller 
347 dagar. Dessa dagar ger 
oss styrka och färdigheter att 
fortsätta i det civila livet och 
ta emot dess utmaningar.

Under min tid i militären har den 
mest minnesrika samt största 
utmaningen varit reservofficers-
utbildningen i Fredrikshamn 
på kurs 248. Tiden mellan den 
första dagen då jag kom in till 
Dragsvik och den dag vi hopp-
ade in i bussar på väg till re-
servofficersskolan gick otroligt 
snabbt. För min egen del hade 
reservofficersskolan alltid varit 
målet för beväringstid men ald-
rig en självklarhet. Man fick på 
riktigt kämpa för möjligheten 
och äran att bli utbildad till en 
reservofficer.

Förändringen var stor när 
man flyttade från Dragsvik till 
Fredrikshamn. Man skulle näs-
tan kunna säga att det var en 
kulturchock eftersom både språ-
ket och utbildningsmålet plöts-
ligt var ett helt annat. Största 
skillnaden i jämförelse med ut-
bildningen i underofficersskolan 
var att i RUK var utbildningen 
inriktad på att vi verkligen skulle 
veta hur det egna vapenslaget 
fungerar som helhet och att man 

skulle förstå och uppskatta bety-
delsen av de olika roller som de 
andra enheterna har med tan-
ke på hela verksamheten. Med 
andra ord skulle jag säga att på 
reservofficerskursen får man lite 
annorlunda synvinkel på allting, 
och det är vad som gör den så 
rolig men också krävande.

Reservofficersskolan är dock 
också mycket mera än en skola 
där man utbildas till reservof-
ficer. Den är också en plats där 
man får möta de bästa inom 
försvarsmakten och de flesta av 
dem är otroligt fina människor, 
och att tillbringa sådana evene-
mang såsom kirkkis, joha, kurs-
festen och avslutningsfesten 
tillsammans med dem är någon-
ting som bli kvar i minnet för res-
ten av livet. Samtidigt fungerar 
de här minst sagt legendariska 
evenemangen som reservoffi-
cerskursens höjdpunkter och 
är det som håller motivationen 
uppe. Men det är inte bara de-
ras legendariska rykte utan det 
att många av oss har släkt eller 
vänner också har upplevt dem 
och ännu idag kan komma ihåg 

dem så klart som om det hade 
hänt helt nyligen. Genom att 
gå igenom reservofficerskursen 
blir man verkligen en del av en 
grupp som har otroligt fin sam-
manhållning.

Men för mig själv blev den mest 
minnesrika och nyttigaste sa-
ken från tiden i RUK var den tid 
som jag fungerade i reservoffi-
cerskolans elevkårs styrelse. Till 
styrelsen väljs 15 officerselever, 
av vilka 14 blir ordförande för en 
avdelning som ansvarar för olika 
uppgifter som innehåller allt från 
att sköta elevkårens ekonomi till 
att planera kursfesten. Den av-
delning som vars ordförande jag 
fungerade hette kuljetusjaosto. 
Som dess ordförande var jag an-
svarig för alla permissions- och 
kursfesttransporter. Uppgifterna 
i styrelsen är dock krävande, så 
de ger också litet annorlunda sa-
ker att tänka på i stället för taktik 
och vapenslag.

Vägen till Reservofficersskolan 
är för de flesta en väg med stora 
utmaningar och reservofficers-
kursen i sig själv inte heller lätt-
are men som upplevelse någon-
ting oerhört fint och den dag när 
man blir befordrad till officersas-
pirant känns oerhört fin.

Aspirant Robert Laukas

RUK
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Det var den 5 april och 
jag satt på bussen på 
väg till Helsingfors på 

uppbåd. Jag hade redan som 
liten bestämt mig för att tjänst-
göra i militären. Det tog inte 
länge så fick jag sedan besked 
om att rycka in i Nylands bri-
gad kontingent i 2/16. 

Då dagen sedan kom och jag 
ryckte in var jag väldigt taggad 
och såg fram emot att börja min 
tjänstetid. Det är klart att jag var 
orolig vad alla skulle tycka om att 
man som tjej rycker in frivilligt. 
Fick en hel del frågor och kom-
mentarer under de första dagar-
na. Efter att man sedan berättat 
varför man ville tjänstgöra så för-
stod de varför man egentligen 
var här och de började respek-
tera ens val och tog väl hand om 
en. Jag hade väldig tur och fick 
sällskap av 13 andra tjejer. 

Det är klart att man som tjej har 
fått höra en hel del olämpliga 
kommentarer, men man måste 
klara av att ta dem som de kom-
mer och vända andra kinden till. 

Under grundperioden blev jag 
placerad i Underofficersskolan 
tillsammans med alla de andra 
tjejerna. Under de första dagar-
na kände man sig helt borta 
ibland och kände sig rent ut sagt 
lite dum. Men efter de första två 
veckorna började man komma in 
i systemet och det började kän-

nas som om man började förstå 
vad som var okej och vad som var 
absolut förbjudet. Då jag ryckte 
in hade jag helt klart för mig att 
jag ville bli militärpolis. Men med-
an dagarna gick så började man 
tänka om. Jag bestämde mig se-
dan för att söka till båtförarlinjen. 
Under g-lägret hade vi sedan en 
intervju till båtförarlinjen, och 
det var då jag bestämde mig att 
det här är vad jag vill göra, jag vil-
le bli båtförare. Dagarna gick och 
fredagen innan permission fick 
vi alla veta var vi skulle fortsätta. 
Jag kom in till båtförarlinjen och 
var gladare än någonsin förr.  Jag 
hade som mål med tjänstgöring-
en att bli chef och den möjlighe-
ten fick jag. 

Nu i efterhand då jag tänker efter 
så är jag gladare än någonsin att 
jag lade in ansökan om frivillig 
militärtjänst. Vissa dagar har va-
let såklart känts tyngre, men då 
är det tur att man har sina vänner 
här som stöder en och hjälper en 
att orka vidare. P.g.a. min tjänst-
göring måste jag ändra på mina 
normala livsvanor och börja pri-
oritera på annat vis. Spelar hand-
boll på FM-nivå och har såklart 
inte haft möjlighet att delta i alla 
träningar p.g.a. läger etc. Men 
allt har sin mening och är man 
här så måste man vänja sig med 
de möjligheterna som staten er-
bjuder.

bloggBevärings-

Elev Lina Lundqvist
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Jag trodde aldrig att jag 
skulle vara den personen 
som trivs i militären. Jag 

har alltid haft den bilden att 
militären helt enkelt inte är för 
mig. Jag minns första gången 
jag fick höra om militären: Min 
pappa har berättat för mig att 
då han kom och hämtade mig 
från dagis en dag, hade jag 
mycket bestämt sagt ”Jag tän-
ker inte gå till armén!” Han hade 
skrattat gott, och sedan frågat 
varför jag tycker så, på vilket 
jag surt svarade ”eftersom dom 
bara skriker och beordrar där.”

Min pappa log och sade att jag 
ännu hinner ändra mig när jag blir 
äldre. Min syn på militären förblev 
dock densamma mycket länge, 
och när det väl blev dags för upp-
båd var det dags att bestämma 
sig. Jag kom till slutsatsen att jag 
ändå ville pröva och se hur det 
skulle gå i militären. Nu när jag 
tänker tillbaka var det troligtvis 
det bästa val jag gjort hittills. 

Jag började min tjänstgörning 
den 4 januari. Jag ryckte in sam-
tidigt som en av mina vänner, 
vilket jag tyckte var bra, för då 
var det inte alltför ensamt. Ett av 
mina största bekymmer vad det 
gällde armén var att jag i hela mitt 
liv mest umgåtts med flickor och 
att de pojkkompisar jag hade var 
mycket få. Jag blev tidigare mob-
bad på grund av detta och för att 
jag inte någonsin var den stere-
otypa mannen. Mitt självförtro-
ende var lågt och i början av mitt 
beväringsliv försökte jag vara så 
osynlig som möjligt. Jag ville inte 
bli utpekad som underlig.

Till min glada förvåning blev det 
aldrig några problem med nå-
got. Jag blev snabbt vän med 

mina stugkamrater under G-pe-
rioden. Även om G-perioden var 
tung fanns det inte egentligen en 
enda dag som jag tänkte tanken 
att göra civiltjänst i stället. Med-
an jag fick allt bättre fysisk form 
växte också mitt självförtroende. 
Jag har alltid varit blyg inför nya 
människor, men eftersom man 
hade så mycket att göra med 
många olika människor blev jag 
tvungen att vänja mig vid det, och 
det har gjort det mycket lättare för 
mig att träffa nya människor nu.

Man pratar ofta om hur militären 
skapar ett eget slags gemenskap 
och det kan jag gott underteck-
na. Vännerna jag fått i armén är 
sådana som jag aldrig kommer 
att glömma. Då man går “sönder” 
i skogen, eller då dagarna bara 
känns långa, känns det bra att 
man inte är ensam.

Jag blev mycket glad då jag fick 
veta att jag hade kommit till be-
väringskommittén som redaktör. 
Jag har alltid varit mycket kreativ, 
och i denna uppgift fick jag möj-
ligheten att använda det. Dessut-
om var jag glad eftersom vi i be-
väringskommittén finns som stöd 
för beväringarna. Det är mycket 
givande att finnas där som stöd 
för andra, och då dagarna blir 
långa kan man komma till fritids-
huset och slappna av.

Nu när hemförlovningsdagen 
närmar sig har jag mycket blan-
dade tankar. Jag är förstås mycket 
glad, eftersom friheten i det civila 
är någonting som de flesta saknar, 
och jag är inget undantag. Det 
finns dock flera saker jag kommer 
att sakna. Mest är det de människ-
orna jag har tillbringat tiden med 
och lärt känna under dessa 9 må-
nader. Vi har gått igenom mycket, 

och speciellt de jag har jobbat 
med i beväringskommittén kom-
mer jag att sakna.

Jag är mycket glad att mitt 5-åri-
ga jag inte fick som han ville utan 
att jag antog utmaningen. Även 
om jag kanske inte är den mest 
militäriska av personer så förstår 
jag varför så många tycker mili-
tärtiden är något av det bästa de 
varit med om. Min pappa är dess-
utom mycket stolt, eftersom detta 
var mycket viktigt för honom. Han 
ville aldrig tvinga mig, men det är 
mycket klart att han var nöjd då 
jag valde militärtjänst.  Detta är 
mycket förståeligt då hans far, min 
farfar, var veteran från våra krig.

Jag vill tacka alla de beväringar 
och den personal som gjort detta 
till något jag aldrig glömmer. Vi 
skall nu ge över till de nya i Bev-
Kom och jag hoppas att de också 
får en inblick i styrkan i den kända 
finska armésloganen “Kaveria ei 
jätetä!”

Jägare Leo Lampinen
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Jägare Nyberg på GilleGymmet
Foto: Leo Lampinen

Det nya 

GilleGymmet
Militärlivet är i grund och 

botten mycket fysiskt, 
framför allt under G-perioden. 
Det är dock alltid bra med lite 
extra fysisk ansträngning och 
då är det förnyade GilleGym-
met ett väldigt bra alternativ. 
I april 2016 slutfördes projekt 
GilleGymmet efter en lång, 
nästan tvåårig process. Gymut-
rymmena i idrottshuset reno-
verades och fick ny utrustning.

Jägarna Emil Husell och Linus 
Nyberg har båda tjänstgjort se-
dan januari, och vid sidan av 
sina andra uppgifter har de be-
sökt gymmet rätt ofta. Vi fråga-
de om hur de har trivts med det 
förnyade gymmet.

Emil Husell, mässkock, har aktivt 
gått på gym i ett drygt halvår. På 
mässen är det ofta bråttom med 
att ordna och ställa igång inför 
de olika evenemang som ordnas 
där, men han har i alla fall hunnit 
besöka gymmet 5-6 gånger per 

vecka. Husell säger att det bäs-
ta med det förnyade gymmet är 
att all utrustning är i bättre skick, 
och dessutom är det en bättre 
ordning på utrustningen.

Linus Nyberg, sjukvårdsman, har 
aktivt gått på gym i 9 månader. 
Han brukar vara på gymmet 5 
gånger i veckan och på vecko-
sluten brukar han gå på länk. 
Nyberg tycker, likt Husell, att det 
bästa med det förnyade gym-
met är den nya utrustningen, då 
den gamla inte alltid fungerade 
som den skulle.

Även om Husell och Nyberg på 
det hela taget är nöjda, så finns 
det vissa saker de tycker att kun-
de förändras. De tycker att det 
skulle vara trevligt med ben-
muskelredskap i nedre våning-
en, då detta skulle innebära att 
man inte behöver gå i trapporna 
efter att ha tränat benmuskler-
na. Dessutom undrar Husell och 
Nyberg om det vore möjligt att 
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få högtalare för musik i övre vå-
ningen, som det finns i nedre vå-
ningen.

Thorbjörn Sirén från Nylands Bri-
gads Gille fungerade som initia-
tivtagare och projektledare. Vid 
en intervju konstaterade han att 
redskapen är placerade så som 
de är av praktiska skäl. Alla vik-
ter bör finnas i nedre våningen 
och därför finns det inte heller 
utrymme för benmuskelredska-
pen på nedre våningen.  ”Vad 
gäller ljudanläggningen i övre 
gymmet, får verksamheten där 
inte störa verksamheten i salen, 
där det även samtidigt kan pågå 
utbildning eller annan verksam-
het som kunde störas av mu-
sik från övre gymmet”, svarade 
Sirén, då vi tog upp vad Husell 
och Nyberg sagt om högtalare 
på andra våningen.

Det är alltid bra att det kommer 
fram förslag till förbättringar. 
Gillet och brigaden vill se till att 
möjligheten till gym och idrott 
understöds på bästa möjliga 
sätt.

Leo Lampinen

Jägare Husell och Nyberg prövar utegymmet.
Foto: Leo Lampinen
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Bilder på delar av det nya 
gillegymmet.
Foto: Didrik Lundsten
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Nylands brigads nye 
stabschef, kommendör 
Jörgen Engroos inled-

de sitt nya arbete på brigadst-
aben vid Nylands brigad den 1 
augusti. Efter tre års tjänstgö-
ring i Finlands ständiga repre-
sentation vid Europeiska Uni-
onen , är det dags för dykaren 
från Helsingfors att inleda sin  
tredje sejour vid brigaden, ett 
uppdrag han ser fram emot 
och som han trivs med. 

Kommendör Engroos kommer 
från en fosterländsk familj  och 
yrkesvalet blev klart för honom 
under värnpliktstiden 1985 vid 
flottan. De stora intressena var 
bl.a. dykning och undervattens-
rugby. Han drömde ursprung-
ligen om att bli sjökapten eller 
jobba med marinbiologi, men 
vid flottan fann han sitt egent-
liga drömjobb. Han blev inte 
dykare genast, dykarkursen ge-
nomgick han först i det skede 
då han var kadett år 1989, men 
sedan var det bara framåt. Han 
blev rekordtidigt uttagen till ut-
bildarutbildning och fick under 
sin tid som aktiv dykare i flottan 
många utmanande uppdrag. 
Han har i sitt uppdrag konkret 
räddat liv, men också fått utföra 
de tunga uppdragen att hämta 
upp personer som drunknat i 
djupen. Sådana uppgifter här-
dar och fostrar. Kommendör En-
groos är i dag en man som med 
fog kan säga, att han vet vad yr-
ket verkligen kräver.  

Engroos tjänstgjorde som kom-
mendör för Ekenäs Kustbataljon 
åren 2007 - 2010, kontingent-
skommendör för den finländ-
ska kontingenten vid Nordic 
Battle Group 2010 - 2011, men 
hans samarbete med brigaden 
gällande amfibieutbildningen 
inleddes redan mycket tidiga-
re, han var djupt engagerad i 
kustjägarutbildningen under sin 
tjänstgöring i Obbnäs. År 2013 
flyttade han till Bryssel, därifrån 
han nu återvände.

- De tre åren i Bryssel har varit 
otroligt intressanta och givande, 
men fruktansvärt arbetsdryga. 
De internationella kriserna som 
krävt EU:s intresse har avlöst var-
andra i strid ström.  Central-Afri-
ka, Guinea, Ukraina och Krim, 
Syrien, flyktingströmmarna över 
Medelhavet, den ökade ryska 
aktiviteten i Arktis och sedan 
de senaste årens terrordåd som 

berörde även Bryssel. De lediga 
dagarna har varit lätt räknade. 

Kommendör Engroos ser med 
både tillförsikt stor tilltro på bri-
gadens framtid.

-Vi har en utbildningsnivå och 
ett kunnande, inom alla våra va-
penslag,  som står på en oerhört 
hög nivå, både nationellt och 
internationellt sett. Till många 
delar är den amfibieutbildning 
som ges vid brigaden helt ena-
stående även internationellt. 

Kommendör Engroos känner 
nu att han kommit hem. Stäm-
ningen, kvaliteten på utbildarna 
och utbildningen gör att han är 
oerhört positivt inställd till fram-
tiden och till uppdraget som 
stabschef.  

Thorbjörn Sirén

Nye stabschefen, 

kommendör Jörgen Engroos
Dykare och diplomat

Foto: Thorbjörn Sirén
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Välkommen till soldathemmet!

Soldathemmet öppet:   Biblioteket öppet:

Mån-tors 08.30-15.00   Tors 17.30-20.30
   17.30-20.30
Fre   08.30-19.30
Lö & sö 15.00-20.00

DRAGSVIK SOLDATHEM

Följ oss på Facebook!
www.facebook.com/dragsviksoldathem
Kontakt: tel. 040 768 0665

Dragsvik soldathem_165x120_16052016.indd   1 16.5.2016   17:12:49

Medlemsansökan

EFTERNAMN

ADDRESS

YRKE

TELEFON HEM

E-POST

DATUM OCH UNDERSKRIFT

FÖRNAMN

POSTNUMMER OCH ORT

FÖDELSETID

TELEFON ARBETE

Varje medlem får tidningen Sotilaskoti (5 nummer/år), Nylands Brigads egen 
tidning Fanbäraren (4 nummer/år) samt ett medlemsbrev 4 gånger/år. 
Information om soldathemsarbetet finns på adressen: www.sotilaskotiliitto.fi
Medlemsavgift: 15 euro/år

Tilläggsuppgifter ger och ansökan skickas till:
Verksamhetsledare Mathias Lindén, 040 768 0665
dragsvik.soldathem@surfnet.fi

Ansökan postas till Soldathemmet:

Dragsvik Soldathemsförening rf.
Hus 10
10640 Dragsvik
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Kulturföreningen, vars verksamhet i dag är inriktad på att bevara, 
sprida och förkovra den Finlandssvenska kulturen.

Föreningens kretsar erbjuder sina medlemmar möjlighet till 
meningsfylld fritid på opolitisk grund.

Genom vår kulturfond stöder vi 
Finlands svenska kultursträvanden.

Föreningsgården: Annegatan 26, 00 100 Helsingfors
Verksamhetsledare: Niki Hamro, tfn 045 209 8424

E-postadress: info@arbetetsvanner.fi
Hemsida: www.arbetetsvanner.fi

Skicka in allt du vet 
om milislang till oss!
Låter orden mataback, dagatäcke och pisiskrinnare bekanta? 
Hur är det med spolli, stägä och gummi? Och vad betyder egentligen uttrycket hajoo?

Bland annat dessa frågor önskar vi att du som tjänstgör/tjänstgjort 
eller är/har varit stamanställd vid Nylands brigad svarar på, genom att 
delta i vår frågelista Milispråket i Drakan.

“Dragsviksspråket” skiljer sig från den övriga militärslangen i vårt land, 
eftersom det in�ueras både av de �nlandssvenska dialekterna och den 
�nska militärslangen. Nu vill vi veta vad just du har för erfarenheter av 
militärslangen i Dragsvik!

Svaren på frågelistan kommer att arkiveras vid Svenska litteratursällskapets (SLS) arkiv. Insamlingen pågår till 
14.10.2016. För mera information, kontakta Janina Öhman, arkivarie vid SLS arkiv, tfn 09 618 774 68, e-post: 
janina.ohman@sls.�.

Delta enkelt via formuläret på:
www.sls.�/milispråk

Bland deltagarna utlottas 
penning- och bokpriser!
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Besöksdagen

Den 9.7.2016 hade Nylands 
brigad besöksdag. På 
besöks  dagen har beväring-
arnas familj och kära en mö-
jlighet att besöka brigaden 
och få en liten inblick i livet 
på brigaden.

Viceamiral Foggo (kom-
mendör för 6:e flottan med 
anvarsområdet Europa, 
Mellanöstern och Afrika) 
besökte brigaden under 
övningen Baltops, vilken 
han ledde i sin roll som kom-
mendör för STRIKFORNATO

Försvarsminister Jussi 
Niinistö besökte brigaden 
6.6.2016, då han först på 
förmiddagen bekantade sig 
med brigadens nationella 
uppgifter och på eftermid-
dagen med  den interna-
tionella delen av övningen 
Baltops. SFATU utgjorde tyn-
gdpunkten för programmet.

Inryckning för II/16

Den 4 juli ryckte drygt 700 
förväntansfulla beväringar 
in till Nylands brigad. 

Hänt i brigaden
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Målet för årets Sponsor-
klubbresa var kustfortet 

Hästö-Busö och Syndalen. I re-
san deltog drygt 70 sponsorer 
från hela Finland, och uppde-
lade i två grupper fick delta-
garna en omfattande ranson 
av upplevelser och informa-
tion. 

Efter inledande information i 
Syndalens hamn, begav sig den 
ena gruppen under ledning av 
maj i a Caj Holmberg och ltn i 
a Leo Puhakka ut till Hästö-Bu-
sö för en guidad rundvandring. 
Under kriget vid Hangöfronten 
gjorde de sovjetiska trupper-
na anfall in på finländskt områ-

de från Hästö-Busö, som alltså 
låg vid frontlinjen. Bland annat 
om dessa strider berättade Caj 
Holmberg ingående under 
rundvandringen. 

Den andra gruppen begav sig 
till matsalen för en genomgång 
av det aktuella militärpolitiska 
läget, information om Nylands 
brigad, under ledning av bri-
gadens stabschef, kommendör 
Jörgen Engroos. Därefter begav 
sig gruppen ut till skjutbanan 
och fick följa med alla skeden 
av en patrullskjutövning, under 
ledning av kommendörkapten 
Eki Lamminmäki. Skjutövning-
ens alla moment presenterades 

och gästerna fick till slut se hur 
skjutövningen genomfördes. 

Vid lunchtid bytte grupperna 
plats och till slut samlades alla 
återigen i hamnen för återfärd. 

Det varierande vädret med 
blåst, regn och tidvis solsken 
gav besöket en extra krydda, 
men deltagarna var nöjda och 
glada, dagen hade igen en gång 
erbjudit någonting nytt för alla 
och envar.

Thorbjörn Sirén

Gillets Sponsorklubb besökte 

Hästö-Busö
Caj Holmberg berättar om 
striderna på området.
Foto: Didrik Lundsten
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Ordförande:
Bernt Ehrnrooth
050 587 9868
ordf@nylandsbrigadsgille.fi

Viceordförande: 
Tom Asplund
0505535665
tom.asplund@kolumbus.fi

Sekreterare: 
Thorbjörn Sirén
0400 614 887
sekr@nylandsbrigadsgille.fi  

Medlemssekreterare
Agneta Rehnberg
040 824 3380
medlemssekr@nylandsbrigadsgille.fi 

Skattmästare:
Karl-Johan Kähkönen
040 505 7000
ekonomi@nylandsbrigadsgille.fi 

Ledamot:
Timo Oksanen
0299 331 000
timo.oksanen@mil.fi

Ledamot:
Kaj Pettersson
040 703 6464
pesson@kolumbus.fi

Ledamot: 
Rodney Strandvall
0400 367 862
rodney.strandvall@multi.fi

Ledamot:
Roger Wide
040 760 3500
roger.wide@wideskog.fi

Styrelsen Medlemskap &  
kontaktuppgifter

Nylands Brigads Gille rf är en för-
ening, vars huvuduppgift är att 
stöda Nylands brigad, dess per-
sonal och beväringar samt be-
vara de finlandssvenska militära 
traditionerna och att stöda den 
frivilliga försvarsutbildningen.
Det är krävande uppgifter som 
gillet går in för på allvar.
Under de senaste åren har vi 
konkret uppfyllt vår uppgift på 
många sätt. 

GilleGymmet
Gillet tog initiativ till, planerade, 
finansierade och förverkligade 
en toppmodern konditionssal 
i Dragsvik. Den överläts till bri-
gaden den 18 april detta år och 
används dagligen av över 300 
beväringar och av personalen.

Kaptensbostället 
Gillet förvaltar och underhåller 
den museala helheten Kaptens-
bostället i Dragsvik, som omfat-
tar både själva huvudbyggna-
den och som på ett enastående 
sätt beskriver både brigadens 
390 år långa militära traditioner 
men även har en autentisk ko-
pia av IR34 kommendören Bertil 
Heinrichs kommandokorsu från 
Zubetsa i Aunus. Även IR61 och 
dess traditioner förvaltas idag av 
Gillet.

M/S Gyltö
Gillet har även en egen farkost, 
m/s Gyltö med hemmahamn i 
Åbo. Båten är en av marinens 
tidigare farkoster och används 
nu bland annat i den frivilliga 

försvarsutbildningen och står till 
både gillemedlemmars och för-
svarsmaktens förfogande. Gillet 
är dessutom aktiv medlem i För-
svarsutbilningsföreningen MPK, 
som koordinerar den finländska 
frivilliga försvarsutbildningen.

Gillets styrka är den stora med-
lemskåren, som är fördelad på 
lokalavdelningar i Finland och 
även i Sverige. Det är tack vare 
medlemmarna och våra över 
200 aktiva sponsorer vi kan full-
följa våra uppgifter. Alla med-
lemsintäkter ges årligen till bri-
gadens förfogande för att stöda 
beväringar och personal med 
stipendier och understöd.

Gillet är din länk till brigaden

Vid frågor som gäller medlemskap och 
ändrade kontaktuppgifter, vänligen 
kontakta medlemssekreteraren: 

medlemssekr@nylandsbrigadsgille.fi

1963

I Gillet möts  
traditioner och framtid

facebook.com/nylbrgille
twitter.com/NylBrGille
www.nylle.fi
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Västnyland
ordf. Gretel Ramsay
Gamla Baggbyvägen 64 B, 10640 Dragsvik
040 540 8994 
vastnyland@nylandsbrigadsgille.fi

Helsingfors
ordf. Markus Liesalho
Fagerstensvägen 2 C 31, 00430 Helsingfors
0400 421002
helsingfors@nylandsbrigadsgille.fi

Åboland
ordf. Kurt Stoor
Dressinvägen 2 bst. 38, 20100 Åbo
0440 424 916
aboland@nylandsbrigadsgille.fi

Sverige
ordf. Björn Säfwenberg
Fogdevägen 6, 131 50 Saltsjö-Duvnäs
+46 8 716 7885
sverige@nylandsbrigadsgille.fi

Norra och Södra 
Österbotten
kontaktperson Rodney Strandvall
Åkerbärsvägen 2, 68620 Jakobstad
0400 367 862
osterbotten@nylandsbrigadsgille.fi

Östra Nyland
ordf. Carl-Johan Numelin
Brasasvägen 223, 06750 Tolkis
0400 489020
ostnyland@nylandsbrigadsgille.fi

Gillesartilleristerna
ordf. Björn Holmberg
Nåldammsvägen 8 A 4, 00920 Helsingfors.
050 563 7729
bjorn.holmberg@elisanet.fi

Ordförande 
Tom Palmberg  Helsingfors

Medlemmar
Philip Aminoff Helsingfors
Thomas Blomqvist Raseborg
Georg H. Borgström Helsingfors
Ilkka Brotherus Hausjärvi
Johan Creutz Lovisa
Paul Ehrnrooth Helsingfors
Björn Federley Helsingfors
Maarit Feldt-Ranta Raseborg
Sture Fjäder Helsingfors
Anders Gardberg Esbo
Stig Gustavsson                                             Helsingfors
Carl Haglund                                                   Esbo
Christel Hartwall Sibbo
Anna-Maja Henriksson Jakobstad
Mårten Hoge Borgå
Susanne Homén Helsingfors
Jussi Laitinen, Helsingfors
Kaj-Erik Lindberg Esbo 
Carl-Johan Numelin Borgå
Mikaela Nylander Borgå
Marcus Rantala Helsingfors
Niklas Savander Stockholm
Tom Simola                                                     Kimitoön
Kurt Stoor Åbo
Karl Gustav Storgårds                                  Helsingfors
Björn Säfwenberg Saltsjö - Duvnäs
Bror Westerholm Raseborg
Olavi Wetterstrand Vasa
Peter Östman Larsmo

DelegationenLokalavdelningar
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Möteskallelser
Nylands Brigads Gille rf

Medlemmarna i Nylands Brigads Gille rf 
kallas till stadgeenligt höstmöte

Valmöte samt behandling av verksamhetsplan och budget för år 
2017. Obligatorisk anmälan om deltagande senast 25.10.2016 kl. 
16:00 till sekr@nylandsbrigadsgille.fi 

Hjärtligt välkomna!  - Styrelsen

Nylands Brigads Gille i Åboland

Medlemmarna i Nylands Brigads Gille i Åboland kallas till höstmöte 

Valmöte samt behandling av verksamhetsplan och budget för år 
2017. Major James Mashiri föreleser under rubriken: “Vad är materi-
ell förmåga? Den nya logistiska intriktningen ur ett marint perspek-
tiv” 

Medlemmar och blivande medlemmar välkomna, 
Styrelsen

Nylands Brigads Gille i Östnyland

Nylands Brigads Gille i Östnyland kallas till höstmöte  

Valmöte samt behandling av verksamhetsplan och budget för år 
2017. Föredrag av Sveriges militärattaché, överste Peter Stolt. 

Medlemmar och blivande medlemmar välkomna, 
Styrelsen

Nylands Brigads Gille i Helsingforsnejden

Medlemmarna i Nylands Brigads Gille i Helsingforsnejden  
kallas till höstmöte
  
Valmöte samt behandling av verksamhetsplan och budget för år 
2017. Föredrag av Sveriges militärattaché, överste Peter Stolt.

Medlemmar och blivande medlemmar välkomna, 
Styrelsen

Torsdag
3 november 2016 
kl. 17:00

Tisdag
25 oktober 2016 
kl. 17:00

Tisdag
15 november 2016 
kl. 19:00

Måndag
28 november 2016 
kl. 18:00

Oy Sisu Auto Ab
Ekenäsvägen 45
10300 Karis

Soldathemmet i Heikkilä
Regementsvägen 15
20810 Åbo

Oy Sabik Ab
Hyvelspånet 2
06150 Borgå 

Handelsgillet
Kaserngatan 23 A 
Helsingfors 
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Mylands Brigads Gille gjor-
de sin traditionella som-

marresa till Karelen 17 - 19 
juni. Denna gång rörde man 
sig på Karelska näset med en 
övernattning i Viborg och en 
natt i Kiviniemi invid Vuoksens 
strand. Vi gjorde även en avs-
tickare till Kexholm för lunch 
och hade möjlighet att ströva 
omkring i staden. Här byggdes 
en fästning vid Vuoksens norra 
mynning redan på 1200-talet. 
Stadsfullmäktige inledde sin 
verksamhet 1877 och officiellt 
språk var naturligtvis finska. 
Staden är idag en trevlig små-
stad där många hus påminner 
om tiden då staden hörde till 
Finland.  

Resan hade samlat ett 47 delta-
gare. Gemensamt för de flesta 
av resenärerna var att man hade 
haft någon anhörig eller nära be-
kant vid fronten 1939-45. Man 
ville besöka de platser där far, 
farbror, morbror eller grannen 
en gång i tiden gjorde sin plikt 
för fosterlandet. Det är också ett 
sätt att hedra dem som var med 
då samt att medverka till att vår 
närhistoria inte faller i glömska. 
Under sakkunnig ledning av vår 
militärguide, major Caj Holm-
berg, fick vi under resan ta del av 
händelserna då landets självstän-
dighet stod på spel.

Förutom krigshistoria är det även 
intressant och spännande att föl-
ja med utvecklingen i Karelen. 
Flera av resenärerna har deltagit 
i många av Gillets resor i österled 

under tjugo års tid och har därför 
en ganska bra bild av hur situatio-
nen framskrider. Vägarnas skick 
har förbättrats åtskilligt, åtmins-
tone de flesta av huvudvägarna 
hade ny asfalt. De senaste åren 
har även byggnationsverksam-
heten ökat och man bygger nya 
hus både i tätorter och på lands-
bygden. Skogarna på Näset är 
även bättre skötta än för tjugo år 
sedan. Intressant skulle vara att få 
inblick i hur mycket villebråd det 
finns i markerna, skogshare, älg, 
varg och björn.  

Litet ödsligt känns det då odlings-
markerna är igenvuxna eller gräs-
bevuxna. En utomstående tycker 
att de kunde användas i produk-
tionen av mat eller foder. Natu-
ren är dock storslagen, böljande 
kullar, blänkande sjöar och vat-
tendrag litet här och var. Karelska 
näset är ett ypperligt utflyktsmål, 
speciellt i försommargrönska.

Marjapellonmäki

Efter en avstickare till Björkö kyr-
ka åkte vi till Karhula där vi blev 

presenterade händelseförloppet 
för striderna vid Marjapellon-
mäki under vinterkriget. Infante-
riregemente, IR 10, som anlänt i 
oktober för befästningsarbeten, 
hade tilldelats detta avsnitt som 
eget försvarsområde i mitten av 
december. Trupperna bestod av 
nylänningar, många med bak-
grund i de svenska skyddskårer-
na.

Man hade byggt sex stödjepunk-
ter varav Marjapellonmäki var 
försvarsområdets nyckel. Det låg 
på en kulle vars krön var 30 me-
ter högre än ån Työppölänjoki. 
Fronten var här 800 meter bred. 
Normal besättning bestod av ett 
och ett halvt kompani samt fem 
maskingevär.

Andra hälften av december ut-
gjordes vardagen för IR 10 av 
anfall, motanfall och spaning. 
Januari var relativt lugnt men 
den svåra kölden, minus 40-50 
grader, besvärade. Den 5 februa-
ri började hårda strider om Mar-
japellonmäki. Uppbrottsorder 
kom den 16 februari varefter man 
marscherade till Somme, 25-30 

Militärguiden, major Caj Holmberg, hade lagt ner ett stort 
arbete med att göra åskådliga kartor och skisser. Han assisteras 
här av Jan-Olof Eklund (t.v.) och Hans-Erik Orrenius.

Gillet i 
Österled
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kilometer, där man intog nya för-
svarspositioner.

Summa

Vi åkte vidare till vinterkrigets 
Summa och stannade vid en för-
störd bunker som varit komman-
doplats för IR 15. Här redogjorde 
vår militärguide bl.a. för strider-
na som ledde till genombrottet 
vid Summa, Lähdeavsnittet, och 
uppgivande av huvudställningen 
den 15 februari. Lähdeavsnittet 
försvarades då av IR 9/ II som be-
stod av svenskspråkiga österbott-
ningar. Oturligt riktade fienden 
in tyngdpunkten för anfallet just 
här och mot övermakten tving-
ades man överge ställningarna 
och retirera till stödlinjen.

Ihantala (andra dagen)

Efter en kort paus vid det ryska 
minnesmärket vid Portinhoikka 
fortsatte resan till Ihantala. Fort-
sättningskrigets hårda strider 
kring midsommaren 1944 pre-
senterades och visst kändes litet 
av historiens vingslag där vi 72 
år senare stod på den plats där 
fiendens anfall slutligt stoppades. 
Med litet tur och mycket skicklig-
het lyckades krigsledningen mo-
bilisera alla resurser vilka ledde 

till ett lyckligt slut. Det nya vapnet 
pansarnäven hade stor betydelse 
vid förstörande av pansarvagnar 
men alla vapenslag kämpade fö-
redömligt. Det finlandssvenska 
regementet IR 13 deltog aktivt i 
dessa strider.

Äyräpää (tredje dagen)

Vi var alla samlade vid ruinerna av 
kyrkan på kyrkbacken i Äyräpää. 
Kyrkan av brända tegel hade blivit 
färdig och invigd år 1934. Militär-
guiden Caj Holmberg redogjorde 
för de hårda striderna 1944 kring 
kyrkbacken och fiendens försök 
att komma över Vuoksen till Vuo-
salmisidan. Fienden inledde sina 
anfall den 21 juni och pressade 

på fram till den 18 juli varefter 
följde ställningskrig. Försvaret 
sköttes här framgångsrikt bl.a. av 
IR 7 med dess legendariske kom-
mendör överstelöjtnant Adolf 
Ehrnrooth i spetsen.

Tienhaara

På hemvägen från Viborg gjordes 
ännu ett stopp vid Kosackstenen 
vid Tienhaara. Tavlan på stenen 
påminner om de hårda försvars-
striderna midsommaren 1944. 
Det finlandssvenska regementet 
IR 61 hade avgörande andel i att 
fiendens alla försök att komma 
över vattendragen från Viborg 
stoppades. Man hade anlänt med 
tåg från Fjärrkarelen och kunde 
något så när utvilade gruppe-
ra sig till försvar. Med en skick-
lig kommendör, överstelöjtnant 
Alpo Marttinen och uppoffrande 
kamp kunde man säkra Finlands 
lås. Det var den första goda ny-
heten som nådde Mannerheim 
på de tio dygn som gått sedan 
fiendens offensiv hade startat i 
Valkea saari. Marttinen blev över-
ste på kuppen.

Bjarne Andersson

Några av deltagarna bland ruinerna av Äyräpää kyrka.

De flesta av deltagarna samlade framför minnesmärket i Ihantala
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Gillets sponsorer - September 2016

Rosendahl Kaj Borgå
Rosenlew Carolus  Helsingfors
Rönnlund Kaj Vasa
Saine Jari  Helsingfors
Savander Magnus Helsingfors
Savander Niklas Stockholm, Sverige
von Schantz Anna-Maria och Filip Vasa
Schauman Jan-Henrik Helsingfors
Sihvonen Dan  Borgå
Sirén Thorbjörn Borgå
Sittnikow Rabbe Helsingfors
Sivén Christian Raseborg
Sjöblom Ulf Raseborg
Smeds Anders Lovisa
Smeds Viking Borgå
Stenberg Bertil Borgå 
Stenberg Stefan Grankulla
Stendahl Stig Helsingfors
Stjernberg Peter Borgå
Stockmann Karl Helsingfors
Sumelius Bjarne Helsingfors
Sundberg Matti Helsingfors
Sundbäck Henrik Borgå
Sundman Christer Borgå
Sundqvist Björn Borgå
Swanljung Mikael Helsingfors
Säfwenberg Björn Saltsjö-Duvnäs, Sverige
Söderström Jan-Peter Helsingfors
Söderström Peter Borgå
Taimitarha Paul Vanda
Tallroth Kaj Esbo
Taube Johan Raseborg
Taucher Poppe Helsingfors
Teir Henrik Helsingfors
Thiel Harro S:t Karins 
Tuomolin Peik Helsingfors
Uddström Rolf Esbo
Wadstein William Helsingfors
Wahlroos Björn Salo
Wallén Bengt Helsingfors
Wallin Stefan Åbo
von Walzel Caesar Djursholm, Sverige
Waxlax Joakim Helsingfors
von Wendt Gösta Kimitoön
Westerholm Bengt Esbo
Westerholm Bror Raseborg
Wetterstrand Olavi Vasa
von Weymarn Tom Helsingfors
Wiberg Bo-Eric Grankulla
Wiklund Henry Helsingfors
Wikman Ragnar Åbo
Wikström Henrik Helsingfors
Wikström Patrik Helsingfors
Wiljander Rolf Nacka, Sverige
Wrede Kenneth Helsingfors
Wulff Johan Helsingfors
Åkerstedt Robert Borgå
Åström Magnus  Sibbo
Österlund Karl-Johan Helsingfors
Östman Anders  Helsingfors

Företag & samfund 
Aktia Bank Abp   
Fiskars Abp 
Meriaura Oy
Ok Varuboden-Osla Hlg 
Oy Forcit Ab 
Oy Karl Fazer Ab 
Roberts Coffee Ab 
Saab Intern. Finland Oy  
Svenska kulturfonden 
Trygwe o. Hjördis Nymans stiftelse 

Kommuner 
Jakobstads stad 
Larsmo kommun 
Pedersöre kommun 
Raseborgs stad 
Vörå kommun

Ahlfors Axel Kungsbacka, Sverige
Ahlskog Per-Erik Purmo
Ahlström Marcus Helsingfors
Aminoff Carl-Gustaf A Borgå
Aminoff Philip Helsingfors
Andersson Bjarne Raseborg
Andersson Krister Helsingfors
Andersson Roger Borgå
Andrejev Viktor Tavastehus 
Antell Olle Lovisa
Antskog Kurt Stockholm, Sverige
Baarman Håkan Borgå
Björklund Kent  Helsingfors
Björkqvist Ben Isidor Helsingfors
Björnberg  Fredrik Helsingfors
Blomberg  Christer Borgå
Blomberg Mats  Borgå
Blomqvist Leif Ekenäs
Borgström  Anders Helsingfors
Borgström Christian  Helsingfors
Borgström Georg H Helsingfors
Borgström  Marcus H Helsingfors
Boström Per-Elof Kristinestad
Broman Bo Lovisa
Brotherus Ilkka Hausjärvi
Bäckman Mikael Raseborg
Catani Peter   Vanda
Cavonius Christian Raseborg
Chapelle de la, Jan Raseborg 
Colliander Lars W Borgå
Creutz Henrik Lovisa 
Creutz Johan Lovisa 
Damsten Mikael Helsingfors
Dannbäck Erik Kyrkslätt
Didrichsen Jon Grankulla
Didrichsen Peter Helsingfors
Ehrnrooth Albert Helsingfors
Ehrnrooth Alexander Helsingfors
Ehrnrooth Bernt Helsingfors
Ehrnrooth Georg Kyrkslätt
Ehrnrooth Magnus Helsingfors
Ehrnrooth Paul  Esbo
Ekholm Jan-Mikael  Raseborg 
Eklund Jan Olof Borgå
Engström Folke Pargas
Enqvist Ove Vanda
Enqvist Reinhold Grankulla
Eriksson Stig Helsingfors
Eriksson Stig-Ole Lovisa
Eskelin Kaj-Kristian Helsingfors
Estlander Peter Helsingfors
Fazer Fredrik Helsingfors
Fazer Joachim Helsingfors
Flander Joachim Helsingfors
Flander Peter Borgå
Flinck Joakim Helsingfors
Forsblom Tom Borgå
Forsell Erik Helsingfors
Frankenhaeuser Filip Gex, Frankrike
Fältmarsch Jan Ekenäs
Gallen Jean  Helsingfors
Gardberg Anders Esbo
Gardberg Martin Esbo
Gerkman Jan Tusby
Gref Carl-Gustaf  Esbo
Gripenberg Sebastian Helsingfors
Grotenfelt Albert Helsingfors
Grönblom Christina Ingå
Grönholm Nils-Johan Esbo
Grönqvist Stefan Sjundeå 
Gundersby Per Hangö
Gustavson Stig Helsingfors
Gylfe Ernst-Magnus Esbo
Gyllenbögel Gaius Helsingfors
Hagner John Lovisa
Hagström Clas Göran Åbo
Hallberg Christian Sibbo
Hammarén Lars Helsingfors
Hartwall Erik  Sibbo
Hartwall John  Sibbo

Hedman Lars Esbo
Helkama Jukka Helsingfors
Hertell Karl-Johan Helsingfors
Hertsberg Patrik Helsingfors
Hjelt-Hansson Ulrike Borgå
Holm Martti Grankulla
Holmberg Björn Helsingfors
Holmberg Robert Borgå
Holmén Kaj Borgå
Homèn Carl-Olaf Esbo
Homén Susanne Helsingfors
Illman Lars Lovisa
Immonen Peter Esbo
Ingman Carl-Gustaf Sibbo
Ittonen Hans Helsingfors
Ivarsson Bernt  Rommelanda, Sverige
Johansson Ray Borgå
Kajander Rabbe Raseborg
Kalliomäki Yngve Hallstahammar, Sverige
Karlsson Håkan Lovisa
Karlsson Kim Sjundeå
Karsten Gustav Lidingö, Sverige
Kindstedt Jan-Erik  Borgå
Knape Ernst Raseborg
von Knorring Jochum Salo
von Knorring Johan Helsingfors
von Knorring Magnus Helsingfors
von Konow Björn Tarttila
Krogell Kurt Sibbo
Krogius Jacob Tavastehus
Kronvall Torolf Lovisa
Kullberg Kjell Helsingfors
Kähkönen Karl-Johan Grankulla
Köhler Jarl Grankulla
Lang Sune Raseborg
Liesalho Markus Helsingfors
Lilius Mikael Helsingfors
Lilius Ragnar Helsingfors
Liljestrand Tom Lovisa
Lindberg Ingmar Helsingfors
Lindberg Kaj-Erik Esbo
Lindblom Tom Sibbo
Lindell John Helsingfors
Lindqvist Carl-Uno Esbo
Lindroos Kleppestö Britt Dilling , Norge
Lindström Caj-Gunnar Åbo
Lindström Ingmar Raseborg
Lival-Lindström Stig Helsingfors
Lundberg Henrik Raseborg
Lundmark Pekka Helsingfors
Luotonen Kai Helsingfors
Lönnroth Anders Sibbo
Malmborg Stig Raseborg
Meinander Göran Helsingfors
Meyer Lars Mäntsälä
Naessen-Karlsson Kerstin Nyköping, Sverige 
Nordell Henrik        Kyrkslätt
Nordgren Magnus Helsingfors
Norrgård Arndt Raseborg
Numelin Carl-Johan Borgå
Nyberg Kim Helsingfors
Nylander Mikaela Borgå
Nyman Göran Helsingfors
Nyman Håkan Esbo
Nyman Sixten Helsingfors 
Nyqvist Fredrik Lovisa
Nystedt Roger Esbo
Nystén Henrik Helsingfors
Nyström Hilding Helsingfors
Orrenius Hans-Erik Borgå
Pagels Max Grankulla
Palmberg Tom Helsingfors
Paloheimo Martti  Loppi
Pettersson Kaj  Esbo 
Planting Mikael Grankulla
Pokki Sami Ylivieska
Procopé Niklas Helsingfors
Ramsay Gretel Raseborg
Rautalahti Yrjö-Pekka Helsingfors
Rehnberg Kenneth Jackarby
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Gillets sponsorklubb
Sponsorklubben är, som namnet 
säger, en samling personer och 
företag som utöver sin ordinarie 
medlemsavgift valt att även stö-
da Nylands Brigads Gille med en 
sponsoravgift.  Tack vare sponso-
rerna har Gillet kunnat förverkli-
ga många ekonomiskt krävande 
projekt, vilka vi inte skulle ha 
kunnat finansiera med Gillets 
vanliga medlemsavgifter eller 
andra tillgångar. Bland dessa 
kan vi nämna reparationerna av 
Kaptensbostället, reparationer-
na av de antika möblerna i Offi-
cersmässen och nu senast den 
omfattande investeringen Gille-
Gymmet, som i sin helhet finan-
sierades av sponsorer och utom-
stående organisationer. På så sätt 
har Gillet kunnat styra intäkterna 
från de vanliga medlemsintäkter-
na till direkta stöd till beväringar-
na i form av stipendier och andra 

Sponsorklubben leds av Carl-Johan Numelin, tfn 0400 489020, e-post cj.numelin@kolumbus.fi. Post-
adress Brasasvägen 223, 06750 Tolkis. Kontakta honom om ni önskar komma med i Sponsorklubben och 
få namnet med på Sponsorlistan här invid. Sponsoravgiften inbetalas på konto FI 9740554350004063, 
”Gillet, Sponsorkubben”. Kom ihåg att meddela namn och adress!

understöd.

Sponsorklubbens medlemmar 
får i gengäld en möjlighet att 
delta som inbjudna gäster även 
vid sådana tillställningar vid bri-
gaden som inte är öppna för all-
mänheten, brigadens årsdags-
festligheter, mottagningen på 
Svenska dagen samt till den av 
Gillet årligen arrangerade VIP-da-
gen, som detta år gick till det 

gamla kustfortet Hästö-Busö i 
Ekenäs skärgård. 

Sponsorskölden är det synliga 
tecknet på medlemskap i detta 
celebra sällskap. Den är ett hant-
verk i solid ek med formen av ett 
torn som symboliserar försvars-
makten. Skölden pryds av ett Sii-
kajokikors och av en silverplakett 
med sponsorns namn. För varje 
årligt sponsorbidrag får sköld-
innehavare dessutom en årspla-
kett i silver att fästa på skölden, 
till skölden är full. Då erhåller 
man en ny sköld.

Minimiårsavgift för privatperso-
ners medlemskap i Sponsorklub-
ben är 85 € (många erlägger en 
större summa) och för företag 
och institutioner är avgiften 350–
850 €.

Nu har ni alla tiders chans att få 
lämna era egna fotavtryck i det 
frivilliga försvarsarbetet och i det 
finsk-svenska försvarssamarbe-
tet.

Vi kommer att omorganisera 
verksamheten vid Gillet i Sverige 
och skapa en framåtsträvande 
och aktiv lokalavdelning i dagens 
tidsanda! Ett antal intresserade 
Gillemedlemmar efterlyses.

Gillet har idag cirka 175 medlem-
mar i Sverige och ett fint samar-
bete både med den finländska 
försvarsattachén och med För-
svarsmakten i Sverige. Du som 
känner för det arbete vi gör, hör 
av dig till Gillets ordförande i 
Finland, Bernt Ehrnrooth, ordf@
nylandsbrigadsgille.fi . Vi koordi-
nerar gärna  en gemensam träff i 
höst för alla intresserade.

Dina åsikter, önskemål och  
idéer är viktiga.   

Gillevänner i Sverige!
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Bergöterrängen i Pedersö-
re samt Esse å fungera-

de som arena för blivande 
kustjägarutbildare i Försvars-
utbildningsföreningens (MPK) 
regi, när tiotalet reservister 
samlades lördag 18.6 för att 
testa ett kurskoncept som 
bjuds ut till hugade reservis-
ter i höst. Dagen bestod av 
vattendragsutbildning med 
kombinerat spaningsuppdrag 
samt infanteristrid i grupp-
sammansättning. Stödet från 
Nylands Brigads Gille har varit 
betydande, genom att Gillet 
tillsammans med MPK bidra-
git till anskaffning av en än-
damålsenlig gummibåt samt 
airsoftvapen, som bägge kom 
till riklig användning under 
dagen.

Kursdagen var verksamhetsbe-
tonad, och efter varje moment 
hölls en diskussion kring det ge-
nomgångna, där olika lösnings-
modeller och förbättringsför-
slag behandlades friskt. För oss 
i kursledningen var det väldigt 
berörande att se att deltagar-
nas medelålder var låg. Flertalet 
hade blivit reservister för 1-3 år 
sedan och har för avsikt att stäl-
la upp som utbildare i nejdens 
MPK-kurser i framtiden. Det om 
något är ett tydligt tecken på att 
ungdomarna trivts med sin mi-
litärtjänstgöring. Kompetensen 
bland de hugade utbildarna var 
stor, och de företräddes av bl.a. 
ATU-, KJ-, GRK- samt SPOL-utbil-
dade. Med oss hade vi också en 
spaningseldledare som utbild-
ats i Kajanalands brigad.

Dagen skapade en god grund 
för en veckoslutskurs i höst, där 
kustjägar-, partigängar- och spa-
ningsutbildade kommer att ha 
förtur. Den ena kursdagen kom-
mer att behandla motsvarande 
moment, medan den andra da-
gen innefattar skyttemoment.

Ett stort tack till den toppenfina 
sammanhållningen och kurs-
andan, och ett speciellt tack till 
kursfältväbel Jörgen Härmälä!

Kari Rönnqvist
Kursledare

Kurs för kustjägarutbildade

Foto: MPK arkiv
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SV
Sverige

SÖ
Södra

Österbotten
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Sammanhållning

Nylands brigad
10640 Dragsvik
marinen.fi

Framåtanda

Nylands brigad

Militärt kunnande


