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Nu börjar löven falla
Men ännu hänger de flesta kvar i trädkronorna. Jag upphör aldrig att fascineras av den färgprakt
ett ”moget” solbelyst lövträd kan åstadkomma. Denna sprakande blandning av färger som vi
aldrig skulle drömma om att blanda, bekommer inte naturen ett skvatt och visst är det
bedövande vackert?
ÖB avvägning
ÖB avvägning är ett säkert hösttecken, och den står Försvarsmakten inför nu. Utan att gå
närmare in på några detaljer, kommer det att krävas tydliga prioriteringar och hårt arbete för att
innehålla inriktningsbeslutet. Just nu pågår ett antal beredningar och överväganden.
Höstmiddagen
Ett annat säkert hösttecken är HKV höstmiddag på Karlberg. I år var deltagarantalet ca 190
vilket var ”all time high”. En fantastiskt trevlig tillställning i en miljö få kamrater i den civila
världen har tillgång till. Ett bra arrangemang i goda kamraters samvaro brukar ju gärna bli bra.
Jag hoppas vi kan bli ännu fler nästa år!
En mycket spirituell och inspirerande Generaldirektör höll tacktalet, som han avslutade med att
söka medlemskap i HKV kamratförening för att försäkra sig om att kunna delta i de kommande
årens höstmiddagar!
Det finns, trots den föränderliga värld vi lever i, vissa saker som mår bäst av att konserveras, det
gäller bl a att vårda våra traditioner och kamratskap. Lite fest och flärd är faktiskt en del av vår
kultur och tradition, vi umgås, trivs och har kul. Ett smörjmedel i vardagen, det är ju allom
bekant att en droppe olja kan göra mer nytta en hel tekniker. Låt oss fortsätta bevara och
utveckla våra stolta traditioner i den riktningen, som ju utgör ett fundament i HKV
förbandsanda!
Konstskatter inom HKV
Det finns inom HKV lokaliteter och dess olika adresser ett antal förnämliga konstverk. Ett av
dem återinvigdes den gångna veckan. Jag måste erkänna att jag tidigare inte visste om dess
existens trots att det mäter sina mäktiga 400 kvm! Förklaringen kan möjligen vara att det varit
övertäckt av ett tält sedan jag började här.
Det är taket på samlingsalen L 24 som har renoverats. Takets ovansida är täckt av en
terrazzomosaik i form av en ”figural komposition”, den andra gestaltningen av den norra
innergården är frisen i sgraffito utmed väggsidorna av föreläsningsalens tak. Konstnären var
Pierre Olofsson, som inte längre är i livet. Men konstnärens dotter liksom en ansenlig delegation
från statens konstråd närvarade vid återinvigningen av konstverket som renoverats i samband
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med att taket renoverats. Passa på att beskåda konstverket när ni har möjlighet och personligen
tycker jag att 8:e våningen är en bra plats att betrakta det från.
Ett annat konstverk som kanske inte alla känner till är minneshallen på Tre Vapen. Efter initiativ
av den legendariske Flygvapenchefen Bengt G:son Nordenskiöld inrättades minneshallen med
en minnestavla över de flygare som omkommit i flygtjänst, ”Alltid saknad aldrig glömd”.
Konstnären Einar Forseth har gjort de mäktiga målningarna som flankerar minnestavlan, väl
värt ett besök!
FM Vind
Fredag den 27/10 är sista dagen att fylla i FM Vind enkäten. Vi fick ju p g a övning AURORA
ganska lång svarstid. De som liksom jag tänkte ”den fyller jag i efter övningen” riskerar att ha
glömt av det. Jag vill därför påminna de av er som ännu inte fyllt i enkäten. Allas röst är
välkommen och viktig!

Väl mött!

Generaldirektören håller ett bejublat tacktal i sin egenkreerade högtidsdräkt.

Till varmrätt serverades oxkind. (Foto: HKV Kamratförening)

