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Föreningen Försvarsdirektörer Emeritis
möte15–17 augusti 2018
Föreningen Försvardirektörer Emeriti (FFE) upplöstes vid sitt årsmöte i Hedemora
den 17 augusti 2018.
I anslutning till årsmötet tillbringade mötesdeltagarna några mycket trivsamma dagar
i Dalarna. Här följer en redogörelse i ord och bild av det program som årets arrangör
Rune Dahlén, med biträde av sin hustru Margareta, hade ordnat.
Vi var en skara på 19 deltagare efter att Jan och Gunilla Sondén samt Harry och
Iréne Tåkvist tyvärr tvingats lämna återbud.
Onsdagen den 16 augusti
Vi samlades på ”Clarion Collection Hotel Bergmästaren” i Falun, där de flesta av oss
även var inkvarterade. Redan i hotellhissen fick vi – f d beredskapsexperter – en
läsvärd anvisning:

Ca kl 13 mötte Rune Dahlén upp på hotellet och hälsade oss varmt välkomna till
Falun och Dalarna.

Dagen första programpunkt var en mycket inspirerande genomgång av Falu
Rödfärgs långa historia som Johan Molin gjorde i sin egenskap av VD i Stora
Kopparbergs Bergslags AB, dvs Stora Ensobolaget som äger varumärket Falu
Rödfärg.
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Föredraget hölls i Gruvmuseets byggnad som ligger intill Falugruvans dagbrott. Vi
passade på att använda Gruvmuseets fina entrétrappa som fond för nedanstående
gruppfoto.

Här följer några bilder av det imponerande dagbrottet.
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Dagen fortsatte med ett kort besök i det närbelägna Världsarvshuset, där vi bl.a. såg
några korta filmer om världsarven i världen och litet utförligare om de som finns i
Sverige. Vi fick bekräftat att landskapet kring Stora Kopparberget och Falun sedan
2001 finns upptaget på Unescos världsarvslista. Fint värre!
Dagen avslutades med en generös middagsbuffé på hotellet.
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Torsdagen den 16 augusti
Torsdagen inleddes med ett besök hos Regementsgruppen i gamla I 13-området i
Falun. Dalabataljonens chef Övlt Mikael Lundin berättade engagerat om sitt förband
och dess uppgifter. Tyvärr kommer han att lämna bataljonen med pension om fyra
månader. Men verksamhetens målsättning är klar. Se nedan.

ÅR 2023
SKA FÖRSVARSMAKTEN KUNNA MOBILISERA
50 000 SOLDATER (varav 22 000 HEMVÄRN)
CA 10 000 ÄR YRKESSOLDATER
PÅ HELTID

Från Rune Dahlén: ”Ett varmt tack!” … innan vi som ett extra nummer får en
förevisning utomhus av några av bataljonens välutrustade fordon.

Därefter följde besök hos länsstyrelsen. Länsrådet Camilla Fagerberg inledde med
att berätta om länsstyrelsen planering i stort. Därefter tog länsstyrelsens
försvarshandläggare Peter Forsström vid. Han bjöd på en detaljerad redovisning av
länets arbete inom beredskapsområdet och belyste förtjänstfullt bl.a. konsekvenserna
av ett eventuellt dammbrott i Trängsletdammen.

5

Efter genomgången på länsstyrelsen följde lunch på Restaurang Kopparhatten och
besök på närliggande Dalarnas museum. Det innehåller sevärdheter i sådan
omfattning att även resten av eftermiddagen blev mycket innehållsrik. Ett museum att
återvända till!
Kvällen inleddes med ”mingel”. Det blev snart mycket varmt i det trånga utrymmet, så
den present i form av en liten eldsläckare, som föreningsmedlemmarnas medföljande
partners överlämnade som tack för förmånen att under gångna år ha fått följa med på
föreningens olika arrangemang – blev en för stunden passande gåva.
Efter minglet var det dags för föreningens festmåltid, som intogs i en separat lokal
som hotellet ställt till gruppens förfogande.
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Flera tal hölls med återblickar avseende alla de år föreningen har varit verksam – och
det på ett förtjänstfullt sätt.

Fredagen den 17 augusti
Den tredje och sista dagen i Dalarna ägnades åt besök hos Stentryckeriet i
Vikmanshyttan samt åt årsmöte och lunch i Hedemora.

Här är vi framme vid Stentryckeriet i Vikmanshyttan, Nordens enda industriella
stentryckeri. Ett intressant företag. I bakgrunden laddar marknadschefen Kenneth
Stenholm tillsammans med Rune Dahlén upp för visningen.
Väl inomhus får vi veta i detalj hur arbetet går till.

Efter det intressanta studiebesöket tar vi oss till Hedemora för att hålla 2018 års
årsmöte. Rune Dahlén ledde mötet och Gun Zachrisson svarade för protokollet.
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(Mötesprotokollet har distribuerats till samtliga medlemmar under slutet av augusti
månad 2018. Protokollets viktigaste punkt: Föreningen upphör i och med dagens
möte. Men man avser att driva verksamheten vidare utan någon särskild organisationsform.)
När mötet hade avslutats förflyttade vi oss några hundra meter till Restaurang ChaDa Thai i Hedemora centrum för en välsmakande och generös lunchbuffé.

Därefter dags att säga adjö - och på återseende!

Rune! Du ska veta att alla var mycket nöjda! Ett varmt tack för ett strålande
program!
Detta bekräftas, gärna om och om igen, av undertecknade

Bo & G-J

