
Besök av Kamratföreningen Norrlandsartillerister (A 4) 
Av Hans Nauclér

I våras fick jag ett samtal från Sören Blomberg, A 4 kamratförening iÖstersund, 
angående en träff i Sollefteå. De planerade för en utflykt den 4-5 augusti där de bl.a. 
avsåg att besöka Hemsö Fästning och Mannaminne.

Sören undrade om det gick att ordna ett möte och få lite information om vår verksam-
het här i Sollefteå och vad som hänt här efter nedläggningen för 17 år sedan? A 4 gick
i graven tre år före oss och vi hade under våra förbands aktiva tid ett omfattande och 
mycket värdefullt utbyte mellan förbanden. A 4 stod för den indirekta elden i våra två
brigader och var därför ofta här, i Sollefteå, för samövningar på skjutfältet och de 
fanns alltid med under våra förbandsövningar.

Sören och jag kom överens om att föreningarna skulle ses vid en kamratlunch på 
Hallsta Hotellet den 5 augusti kl 1300. Det vi inte tänkte på i våras, när vi bestämde 
träffen, var att VM på rullskidor hade målgång på Hallstaberget just den eftermid-
dagen och att vägen till Hallsta skulle spärras av kl 1500.

Vi träffade våra gäster som planerat kl 1300 i Hotellets foajé där vi umgicks, njöt av 
utsikten och blandade oss bland besökande och tävlande.

A 4 kamratförening bjöd generöst på lunchen som intogs i stora matsalen. Efter 
lunchen uppsökte vi ett grupprum där det följde en timmes genomgång under vilken 
föreningarna informerade om sina verksamheter. Vi skildes åt i god tid innan vägen 
stängdes kl 1500.

Medlemmar ur A 4 kamratföreningen fr v Kerstin Bredberg, Sten Bredberg, Rolf Blomberg, Jenny 
Granberg, Teodor Granberg, Jonny Granberg, Liz Blomberg, Stefan Nilsson, Dennis Blom, Karin 
Almén, Bruno Almén, Ingrid Söderlund (delvis skymd), Bengt Åke Söderlund, Eva Larsson, Jonny 
Johansson, Gunnel Lindblad, Sören Blomberg, Lars-Erik Sjödin och Per-Ivar Johansson.



Från A 4 kf deltog 19 personer med sin ordförande Sten Bredberg i spetsen. Från vår 
kamratförening deltog 12 personer.

Ett stort tack till kamraterna i A 4 kf för deras besök och inbjudan att besöka dem i 
deras stugor vid Talldungen.

Medlemmar ur I 21 kamratförening fr v Lars Eriksson, Jan Andersson, David Lundin, Margit 
Nauclér, Sten-Åke Frestadius, Hans Nauclér, Marianne Höglin, Roland Thors, Kerstin Thors, Jan 
Johansson och Birgit Johansson.


