KA2 Muldivision

Besök på
Kungsholms Fort
20142014-0808-07

Föreningen
Föreningen genomförde månadsträffen
månadsträffen torsdagen den 7/8 2014
på Kungsholms Fort.
Ett 10 tal medlemmar hade hörsammat kallelsen och mötte
mötte upp för att
uppleva gamla minnen i trivsam samvaro med gamla kamrater.
Vi samlades vid Marinbasens Högvakt kl 09:
09:45 där Boris Höjer
Höjer mötte upp och
tog oss förbi vakten till passagerarfartyget
Rödnäbba som snabbt tog oss ut till Kungsholmen.
Kungsholmen.
Boris var för dagen
dagen fartygschef på transportbåten.
Det ska också nämnas
nämnas att från och med vecka 32/2014,efter många års
uppehåll så har Marinbasen återupptagit begränsade kommunikationer till
Kungsholmen enligt turlista.
turlista.

FC Boris Höjer
informerar passagerarna.

Efter en bekväm båtfärd,23°varmt,solsken
båtfärd,23°varmt,solsken och nästan
vindstilla anlände vi till Kungsholmen.

Förväntansfulla
föreningsmedlemmar.
föreningsmedlemmar.

På Linje VII mötte vår
vår ciceron ”kanonkillen” Lennart Larsson
upp.Lennart är Fortadjutant på Kungsholmen.

Lennart Larsson i
samspråk med vår
”dagelev”
dagelev” Lennart
Avendal.Ulf
Avendal.Ulf Sejlert har
med dagens förnödenheter

Som sig bör inleddes besöket med fika i parken.
parken.

Göte Karlsson, Tom
Bergstöm och Göran
Löfgren låter sig väl
smaka.
smaka.

Lennart & Lennart informerar
informerar och lägger upp dagens program.
program.

En rundtur i parken med obligatorisk uppställning
uppställning för fotografering bakom
regementets minnessten .

Deltagande från vänster :

J-O Pettersson,Ulf Sejlert,Gunnar
Sejlert,Gunnar Medemyr,Tom
Medemyr,Tom Bergstöm,Göran Löfgren,PerLöfgren,PerEinar Tuvesson med sin fru Margita,Lars Hidling,Per Anglert,Göte
Anglert,Göte Karlsson
samt Lennart Avendal.

Lennart Larsson berättade om verksamheten på fortet och vi
Muldivisionister var naturligtvis intresserade av Södra Befälshuset.Där
huserade bland andra
andra under många år
C Muldiv med Adjutant.

Lunch i parken
Den medhavda
förplägnaden var
uppskattad.

Efter lunchen träffades vi i
filmsalen där Lennart
Larsson visade ett mycket
intressant bildspel om
Kungsholmens
Kungsholmens historia.

Ett besök på
på linje 1 och 9 var ett måste.

Tiden går fort när man har roligt, så fort att vi fick hoppa över besöket i
traditionsrummet (muséet) och i stället koncentrera oss på översta
våningen i Donjongen.

Ett urval av unika tavlor som förvaras på vinden i Donjongen.
Donjongen.

Ett intressant föremål
fanns undanstuvat på
vinden.
Mininstrumentering M/51
M/51
Så glada alla
alla minörerna
minörerna
blev.

Ett stort tack till Lennart Larsson som guidade oss under
under dagen och med
inlevelse beskrev verksamheten på fortet nu
och då.
Ej att förglömma Lennart Avendal som arrangerat månadsträffen.

TACK till Er
Er båda

