
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ordföranden har ordet! 
 

Mina vänner! Tiden går fort och vår förening har redan avverkat sitt första 
riktiga levnadsår. Vi har avhållit vår första årsstämma och undertecknad 
lyckades inte hålla sig undan utan blev ånyo vald till ordförande. Ni får alltså 
fortsätta att ro ett år till med samma styrman. Jag tror inte det skall bli så 
betungande för det verkar som roddarnas antal sakta men säkert ökar i antal 
och det gör ju resan lättare. Föreningen närmar sig nu 60-talet medlemmar 
vilket är en glädjande utveckling men vad som också är viktigt är att fler och 
fler anmäler sitt intresse att få vara med och göra en ren praktisk insats. Det 
betyder att styrelsen hoppas på en stor uppslutning vid nästa sammankomst i 
Skansen som du kan läsa vidare om på annat ställe i denna eminenta tidskrift. 
Hur blev då styrelsen? Det kan du också läsa om i detta nummer. Vad jag 
förstår så hade inte Weine några större bekymmer att skapa den nya 
regeringen vilket också tyder på intresse för föreningen. Det kommer mig att 
minnas en valberedningsanekdot från slutet av femtiotalet då jag som ung 
junior i schackklubben i Norrköping var på mitt första årsmöte och 
valproceduren hade kommit till revisorsuppleanten. Valberedningen föreslog 
omval och ordföranden slog med klubban. Därefter uppstod en tystnad varefter 
någon längst bak i salen upphov sin röst.  

I detta nummer 
 
 

• Protokoll från årsmötet
• Kallelse till kamratträff i 

Skansen 
• Källforskning med Arne 

Berg 
• Och mycket mera 

Sjöänd Skans är klubbtidning för Kamratföreningen Fort 118 och utgiven av
kamratföreningen. 
Redaktör  Björn Wiklund 0533-502 30  E-post eldansnas@telia.com 
Se även vår hemsida www.fort118.se 

 

Sjöänd Skans 
Klubbtidning för kamratföreningen Fort 118 
 

Årgång 1 utgåva 2



 
”Herr ordförande”. 
”Herr Svensson var så god”. 
”Jo herr ordförande, kan vi inte ta en annan i år för Andersson dog för två år 
sedan”. 
Sade och gick! 
Nåväl så är det inte hos oss.  
När en ny förening, en sådan som just vi är, bildas så får man lätt den 
uppfattningen att alla pusselbitar omedelbart skall falla på plats. 
På 60-talet pratade man om den gröna vågen, en rörelse som man också trodde 
skulle vara kristallklar. Nu är det så, att samlar man människor från olika 
samhällsskikt och med olika åldrar så måste vi acceptera att det tar sin 
rundliga tid innan vi smält in i varandra  så att föreningsarbetet fungerar på det 
sätt vi tänkt oss. En del av oss är pensionärer, en del är mitt uppe i sin karriär 
och så vidare. 
Den sammanhållande länken är vårt gemensamma intresse för Sjöänd skans 
och förmodligen också händelser förknippade med årtalen 1939-45. Därför är 
det viktigt att styrelsen låter den latenta kraft som finns i vår förening växa 
samman. Att rätt personer kommer tillsammans, att det finns utrymme för 
personliga initiativ och att vi är lyhörda för tips och idéer.  
Månde vän av ordningen fråga sig ”var finns då de framtida strategiska 
idéerna?” Svaret just nu är att de finns, men vi måste invänta resultatet av de 
förhandlingar som pågår beträffande markövertagandet mellan Årjängs 
kommun och markägaren. Utan att lova för mycket så tror jag vi kan se positivt 
på utgången då samtalen föres i en kreativ atmosfär. Låt oss avvakta. 
Vår största kraftsamling i år kommer att bli Fortets dag lördagen den 1 augusti. 
Mer att läsa på annan plats. 
Men nu mina vänner , nu har jag uppehållit er tillräckligt länge med mitt 
orerande så låt oss hoppas vi snart ses i Skansen. 
 
Ha en bra dag, 
Björn 
 
 

 
Årsstämma i Kamratföreningen Fort 118 

 
1 För stämman utsågs Björn Wiklund till ordförande och Alf Svanström till sekreterare. 

2 Erik Berglund och Bo Kilgren utsågs till protokolljusterare. 

3 Kallelsen ansågs vara utlyst i behörig ordning och enligt stadgarna. 

4 Dagordningen fastställdes. 

5 Verksamhetsberättelsen godkändes. 

6 Årsredovisningen föredrogs av kassören. 

7 Revisionsrapporten upplästes och godkändes 

8 Resultat- och balansräkningen fastställdes. 

9 Ansvarsfrihet beviljades för styrelsen. 



10 Inga motioner eller till styrelsen hänskjutbara frågor hade inkommit. 

11 Föreningens medlemsavgift bestämdes till 100 kr per år. 

12 Till ordförande på 1 år valdes Björn Wiklund 
Till kassör på 2 år valdes Sven Holt 
Kassören tecknar ensam firman 
Mandattiden för Alf Svanström som sekreterare och för Kjell Olsson som vice 
ordförande löper ytterligare ett år 
Till styrelseledamot på 2 år valdes Åke Eriksson 
Till styrelsesuppleanter på 1 år valdes Evert Andersson och Lars Gustavsson 
Till revisorer på 1 år valdes Per Ivermark och Erik Berglund 
Till revisorssuppleant på 1 år valdes Hjalmar Sandberg 
Till valberednig på 1 år valdes Weine Johansson (sammankallande), Siv Ivermark . 

13 Övriga frågor: 
 
Enligt Veine verkar ett avtal med markägaren vara inom räckhåll.. 
Till nästa styrelsemöte kallas kommitteerna. 
Förslag om familjemedlemskap framfördes, styrelsen utreder. 

14  Stämman avslutades. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nästa styrelsemöte! 

  Nästa styrelsemöte hålles tisdagen den 26 maj hemma hos Kjell
Olsson i    hans residens i Sucka klockan 18.30.   
Samåkning sker från busstationen i Årjäng klockan 18.00. 
Härmed kallas samtliga styrelsemedlemmar samt revisorer och
valberedningen. 
Frågor från föreningsmedlemmar mottages senast den 22 maj. 

 



Från Arne Berg, medlem i källforskningskommittén, har vi fått följande alster, som i 
och för sig inte tillhör själva skansen,l men som helt klart ingick som en väsentlig del i 
det försvarssystem där vår Skans utgjorde huvudförsvarslinjen. Men om även detta 
hinder skulle falla så fanns överraskningen efter ytterligare drygt tre kilometer. Låt 
oss följa  Arnes beskrivning, 
 

Vägspärr efter vägen Ström-Glava 
 

Nedtecknat av Arne Berg den 22/7-08 
Besök den 27 juli 2008. 
 
Vägspärren finns vid Brittjärn cirka 3000 
meters väg öster om  Skans 118. 

 
Arne har valt den gamla kartan som våra 
fiender troligen hade tillgång till. Den röda 
markeringen till vänster är Skans 118 och 
mineringen till höger. (Red- anmärkning). 
 
 
 
 
 

Spärren består av 12 st cementrör, nedgrävda c:a 2 meter i marken. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
                              

Rören är försedda med ett cementlock. Inuti röret är ett metallock  med en c:a 10 cm 
öppning täckt med ett lock fastsatt med en kedja men i övrigt löst. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Det finns ett metallrör i och under vägen. En möjlighet är att det har fungerat som 
kabelgenomföring för kablarna som skulle utlösa laddningarna. Elektrisk utlösning  
samtidigt på alla rören är att föredra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jag bedömer det som att bästa stället för en o-plats varifrån detonationen skulle 
utlösas är på andra sidan tjärnet cirka 150 meter från vägen. 

 
 

Det ligger stora lösa stenar i slänten ovanför vägen. Kanske var det meningen att 
dessa skulle rulla ner och ytterligare försvåra framkomligheten? Det är ju möjligt att 
stenarna fick litet rullhjälp av en liten välplacerad dynamit som detonerade samtidigt 
med den 
 
 

Fortets dag 
Efter diskussioner i styrelsen framfördes önskemål om att flytta Fortets dag från 
sista lördagen i juli till första lördagen i augusti. Skälen till önskemålet är att flera 
tunga arrangemang, såväl i Årjäng som i Säffle, konkurrerar om publiken. Styrelsen 
hänsköt beslut i frågan till Fortets dags generalen Erik Berglund som beslutade att 
arrangemanget flyttas till den första lördagen i augusti. Därmed kommer Fortets dag 
i år att genomföras lördagen den 1 augusti och det förväntas naturligtvis att alla 
föreningens medlemmar bokar in den dagen. Vi börjar klockan 11.00 och som 
vanligt blir det ärtsoppa med tillhörande aktiviteter. Exakt vad som kommer att 
hända håller generalen ännu så länge som en krigshemlighet men denna eminenta 
tidnings redaktion kommer att göra allt som står i dess makt för att i god tid avslöja 
dagsprogrammet. 
För att göra dagen till den festivitas som Skansen förtjänar så behövs det en hel del 
folk som kan ställa upp på olika sätt. Därför emottager Erik all hjälp som han kan få 
med varm hand. Ni hittar hans telefonnummer och E-postadress under 
styrelsepresentationen i detta nummer. Hör av er till Erik för varje liten pusselbit har 
stor betydelse..  
Så boka in den 1 augusti och låt oss göra Fortets dag till en riktig höjdare. 

 

 



 
          Styrelsen för kamratföreningen Fort 118 
 
 
Ordförande Eldansnäs Nedre Kullen 661 96 Långserud 
Björn Wiklund 0533-502 30  E-post eldansnas@telia.com 
  
 
Vice ordförande Sucka 141  672 94  Årjäng  0573-321 83 
Kjell Olsson E-post  kjell.i.olsson@passagen.se 
 
 
Sekreterare Carl Ugglas gata 31C  650 32 Svanskog 
Alf Svanström 0532-303 48  E-post alf@svanstrom.as 
 
 
Kassör Box 44  670 10 Töcksfors  0573-201 34 
Sven Holt E-post  sven@holt.se 
 
 
Ledamot Löcka Lenungshammar  670 20 Glava 
Åke Eriksson          0570-440 01  E-post  ake.ericson@comhem.se 
 
 
Suppleant Västra Bön Haga   672 93 Årjäng 
Evert Andersson 0573-500 42 
 
 
Suppleant Ängebäck Sunnanås  672 94 Årjäng 
Lars Gustavsson 0573-321 62  E-post  sunnanas@yahoo.se 
 
Revisorer 
Per Ivermark Herkulesgatan 11  661 33 Säffle 
 0533-146 19 
 
Erik Berglund Sjöbyn Lillängen 661 94 Säffle 0533-611 20 
 E-post  erik.ingrid.berglund@telia.com 
 
Revisorsuppleant    Råtorpsvägen 13 653 49 Karlstad 
Hjalmar Sandberg 054-57 16 17 
 
Valberedning 
Veine Johansson  Skogsvägen 5  672 31 Årjäng   0573-108 39 
             E-post  weine.johansson@arjang.se 
 
Siv Ivermark          Herkulesgatan 11  661 33 Säffle 
             0533-146 19 
 
 
 



 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stöd vårt arbete med Sjöänd Skans 
Bli medlem i Kamratföreningen Fort 118 

        OBS! OBS! OBS! 
 

Kamrat-och arbetsträff i Skansen! 
Fredagen den 22 maj klockan 09.00 träffas vi i Skansen för årets första
röjardag. Styrelsen hoppas att så många som möjligt lägger undan dagen för
en skön avkoppling i vår kamratkrets. De som har möjlighet att ta med verktyg
som yxor, spadar, röjsåg eller motorsåg gör det. Men kom ihåg att det är inget
krav att man måste göra något utan alla är välkomna. Glöm inte att ta med kaffe
och smörgåsar, grillkorv o.s.v. Inte heller tiden är helig utan man kommer när
man kan.  
Genom Skanskommittén (Kjell Olsson) har ett antal förberedelser gjorts så att
vi både skall kunna planera och genomföra diverse saker. Bl.a. vid
huvudbunkern och anslagstavlan. Finns det någon klurig medlem som kan
komma på ett bra sätt att få upp stenar och ölburkar ur en av skorstenarna vid
huvudbunkern så är han extra välkommen. 
Alltså! 

Såväl gamla som nya medlemmar 
Vi träffas den 22 maj i Skansen! 


