Stockholmskretsens historik åren 1935 – 2013
Då kretsens årsmöten både 2012 och 2013 enhälligt beslöt tillstyrka styrelsens
proposition om nedläggning av kretsen den 31 december 2013, så lämnas här
lite historiska tillbakablickar mm. Handlingar rörande kretsens verksamheter
från starten 1935 till 1980-talets början finns tyvärr inte tillgängliga och är
därför svårt att beskriva här. Det finns dock en del uppgifter i den röda
medlemsboken om bland annat kretsens tillblivelse mm.
1935 Kretsen bildas vid en sammankomst den 29/8 med ett 50-tal deltagare i
Götiska rummen i Berns salonger i Stockholm. Den första kretsstyrelsen valdes.
På Berns salonger spelas då, som många andra somrar på 1930-talet, I 18:s
musikkår under ledning av den eminente musikdirektören Baltzar Alexis
Bäckström. Den nybildade Stockholmskretsens medlemmar bringar musikkåren
sin hyllning genom att defilera förbi musikestraden.
1944 Kretsens fana, donerad av Gustaf A.Wahlström, invigs den 14 maj vid en
högtidlighet i Kungsträdgården. Kretsfanan har röd duk liksom regementets
gamla bataljonsfanor.
1946 i december förlänas Kretsen medaljen ”Benignitatis Humanae Finlandia
Memor såsom bevis på erkänsla för uppoffrande arbete för de nödlidande i
Finland åren 1941-1946”. Medaljen är i brons och diplomet undertecknat av
republikens president J. K. Paasikivi och
kontrasignerat av landets socialminister Matti Janhunen.
1979 En svensk fana tilldelas kretsen av stiftelsen Svenska Flaggan och mottogs
ur Konung Carl XVI Gustafs hand vid firandet av Svenska Flaggans Dag på
Skansen i Stockholm den 6 juni.
1981 Övertar Bo Kjellander ordförandeskapet för Kretsen efter Rune Unger.
1985 Firar Kretsen sitt 50-årsjubileum den 19/10 varvid regementschefen och
ordföranden för huvudföreningen överste Stig Barke överlämnar Gotlands
Regementes Minnessköld med lyckönskan för framtiden.
1988 Vid årsmötet den 14/4 får Kretsen en gästbok som gåva av Alf Sporre. Ett
40-tal medlemmar deltar i årsmötet, som hålls i MHS-mässen, Valhallavägen
117, Stockholm.
1990 Den 13/2 inlämnas kretsens handlingar till Krigsarkivet för åren 19831989.
1993 Kjell ”Charlie” Hedman övertar ordförandeskapet för kretsen efter Bo
Kjellander, som varit ordförande i 12 år sedan 1981.
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1996 Kretsen håller sitt 60e årsmöte den 11 april i MHS lokaler på
Valhallavägen i Stockholm.
1999 Ordförandeskapet övergår till Stig Skallak vid årsmötet den 8/4 i FHS
(tidigare MHS) på Valhallavägen 117 med 21 deltagare i årsmötet.
1994 och 2000 Den röda medlemsboken utges efter redigering och formgivning
av Bo Kjellanders blåa utgåva 1994 av ordföranden i kretsen Stig Skallak och
redaktören för Kf-tidningen ”Väduren” Nils-Åke Stenström.
2000 i april utdelar Stig Skallak kretsens stipendium på 2000 kronor till Erik
Svensson, Roma kompani, i samband med utryckningen på P18. Fem av hans
kamrater får fritt årsmedlemsskap i kretsen. Kretsen firar sitt 65-årsjubileum den
29 augusti, samma datum som kretsen bildas 1935. Kretsen har totalt 172
medlemmar inklusive 34 familjemedlemmar.
2002 Stig Skallak överlämnar ordförandeskapet för kretsen till Lars-Inge Hägle
vid årsmötet den 19 mars. En höstträff anordnas den 29/11-1/12. Inbjudna till
denna träff var både kretsens och huvudföreningens medlemmar. Från Gotland
kom det 6 kamrater och tillsammans blev det ett 30-tal medlemmar i träffen.
Programmet upptog inkvartering av gotlänningarna i hotell Viktoria, visning av
Hovstallet, gemensam middag i mässen ”Långa Raden” på Skeppsholmen samt
besök i både Armémuseet och Vasamuseet. Ordföranden Lars-Inge Hägle
transporterar deltagarna med en militärbuss från Livgardet.
2003 och 2004 Vid ceremonin för Regementes Dag på Visborgsslätt utdelar
ordföranden kretsens gåva för berömliga insatser i internationell tjänst nr 1 till
löjtnant Ola Pettersson den 11/10 2003 och nr 2 till kapten Olle Gardell den
9/10 2004.
2004 Sveriges Riksdag beslutar i december om nedläggning av marin- och
flygflottiljer, vissa utbildningsenheter och flera regementen däribland Gotlands
Regemente.
2005 Vid kretsens årsmöte den 12 april manifesteras också kretsens 70årsjubiléum i Militär-sällskapets lokaler, Långa Raden 8 bv, Skeppsholmen,
Stockholm med 30-talet deltagare. En ny gästbok börjar användas. Boken
inköps och förses med Gotlands Regementes emblem av Kristofer Gegenwarth.
Ordföranden har förvarat och medtagit boken vid varje evenemang i kretsen.
En högtidlig nedläggningsceremoni för Gotlands Regemente genomförs
lördagen den 28 maj på Visborgsslätt. En minnessten avtecknas och den
tretungade fanan halas för sista gången på kanslibyggnaden.
FHS flyttar från Valhallavägen 117 till nya lokaler på Drottning Kristinas väg
37, Stockholm. Där håller kretsen en del styrelsemöten och föredragskvällar
under åren 2005-2008. Kretsens silverskål, erhållen som gåva, överlämnas för
deponering i FHS ”Gotlandsrummet” kl 1500 den 16/11 2005. Mottagare var
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FHS kommendant Annica Holmström och chefen för Förvaltningskontoret,
Hans Troedsson.
Kf-tidningen ”Väduren” nr 2/2005 ges ut för sista gången i december. Lokala
Kamratföreningars Samarbetskommitté i Stockholm, LKSS, startar med
kontaktpersoner från 15-talet Kf i Stockholm. Ordförande blir Per-Olof
Westergren, Signaltruppernas Kf.
2006 En avvecklingsorganisation arbetar med att avveckla regementet fram till
den 31/8. Årsmötet den 28 mars antar enhälligt nya stadgar, som en följd av
regementets nedläggning. Kretsen liksom huvudföreningen startar deltagande i
den gemensamma Kf-tidningen för P18, A7, Lv2 och KA3.
2007 Den 17/1 blir Lars-Inge Hägle sekreterare i LKSS efter Knut
Björkenstam, Kf I14 S, som innehaft denna befattning sedan starten 2005.
2008 Den 14/2 genomförs ett studiebesök i Riksdagshuset med de båda
gotländska riksdagsledamöterna Christer Engelhardt (s) och Rolf K Nilsson
(m). Under hösten genomförs två kamratträffar i FHS med föredrag av Karl
Wand och författare till en nyutkommen bok om ”Två bröder i Hitlers krig” och
av Bengt Hammarhjelm över ämnet ”Den ryska ockupationen av Gotland för
200 år sedan”. God anslutning av åhörare noteras.
2010 Kretsen firar sitt 75-årsjubiléum den 22 mars i Kavallerimässen Livgardet,
fd K1, Lidingövägen 28. Vid jubileet deltar 28 medlemmar. Den allmänna
värnplikten upphör den 1/7. Försvarsmakten börjar ominriktas från invasionstill insatsförsvar med anställda soldater och sjömän. LKSS genomför ett
föredrag den 24/11 med ÖB, general Sverker Göranson som föredragshållare.
Sverigesalen i FHS var fullsatt av medlemmar från många Kf.
2012 Årsmötet hålls den 26 mars i ”Oscarshemmet”, Rigagatan 3, med 24
deltagare. Årsmötet beslutar första gången enhälligt att tillstyrka styrelsens
proposition om förslag till nedläggning av kretsen som självständig förening.
1976-2012 Kretsen har under dessa år oavbrutet deltagit i firandet av Sveriges
Nationaldag. Samling av fanförare sker i Kungsträdgården för fanmarsch under
musik av olika musikkårer till Stadion eller under senaste decennier till
Skansen. Firandet med TV-sändning genomförs under cirka en timme.
Fanförare med fanor från många olika föreningar och organisationer deltar
årligen i detta evenemang. År 2013 kunde Kretsen tyvärr inte delta, då alla utom
en fanförare var upptagna av annan verksamhet.
2013 Årsmötet hålls den 23 mars i Kavallerimässen, Lidingövägen 28 med 16
deltagare. Årsmötet beslutar enhälligt för andra och sista gången att tillstyrka
styrelsens proposition om nedläggning av kretsen. Styrelsen får därmed mandat
att verkställa nedläggningen. Ordföranden utarbetar en nedläggningsplan, som
kompletteras vid varje styrelsemöte och utgör stöd för nedläggningsarbetet. En
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avslutningsfest för medlemmarna genomförs den 26 oktober, som avslutas med
troppning av Kretsens båda fanor medan Bengt Belfrage spelar paradmarsch på
signalhorn. Kretsen upphör den 31/12 efter 78 år som självständig förening.
2014 Den 1 januari övergår medlemskapet till huvudföreningen GRKF.
Kretsens handlingar för åren 1990-2013 inlämnas till Krigsarkivet under året.
Ett styrelse- och revisionsmöte hålls den 27 januari. Kretsens medlemsbrev nr
43 (det sista numrerade sedan starten 1999) mm utsänds i februari.
Ordförandeklubban och Kretsens fanor mm överlämnas till GRKF vid dess
årsmöte den 6 mars.
Antal medlemmar i Kretsen
Medlemstyp
År 2002
Hedersledamöter
7
Ständig medlem
1
Familjemedlemmar
29
Ordinarie medlemmar
126
Totalt antal medlemmar
163

2005
6
1
29
104
140

2008
7
1
22
77
107

2011
6
1
16
74
97

2013
7
1
15
63
86

Antalet medlemmar har halverats under den senaste 10-årsperioden som en följd
av att den ursprungliga rekryteringsbasen försvann genom Gotlands
Regementes nedläggning, borttagan-de av allmän värnplikt och förändringar i
Försvarsmakten från invasions- till insatsförsvar med anställda soldater och
sjömän..
Kretsordföranden åren
1935-1946 Einar Råberg
1946-1955 Hans Edgardh
1956-1957 Gustaf A. Wahlström
1958-1966 John Gårdman
1967-1969 Rune Unger
1970-1979 Ragnar Hansen
1979-1981 Rune Unger
1981-1993 Bo Kjellander
1993-1999 Kjell ”Charlie” Hedman
1999-2002 Stig Skallak
2002-2013 Lars-Inge Hägle
Kretsen har haft 10 ordföranden under sin tid varvid Rune Unger var ordförande under 2
perioder.
Lars-Inge Hägle
Ordförande

