Några minnesord om vår kurskamrat Jan Hyllengren 2011-02-04

Jag heter Jan Romson och vill gärna berätta några minnen från Jans kamrater i Kungl. Flottan
- kurs RSK:B 58. Man kallar mig ordningsman - på senare år omdöpt till Flaggkapten. RSK:B
58 står för ReservSjöofficersKurs B där B betydde att vi var studenter medan sjökaptener
betecknades med A. Flera kurskamrater är med idag - Jan A, Bengt H, Bengt T, Lars C, Björn
G, Ulf H, och Gunnar K.
Som 18/20-åringar började vi i juni 1958 på Kungl. Sjökrigsskolan i Näsby Park. Jan, som
kom från västkusten och Lysekil, var redan en erfaren sjöman. Han hade ju seglat på Elida
(som sjöscout, vilket Ingmar nyss berättat om). Vi fann alla i Jan en mycket trofast kamrat
och han kom att bli en mycket central person i vår kurs. Jan hade också en viss politisk
inriktning, som gärna inbjöd till debatt. Vi fick många fina upplevelser tillsammans under
kadettiden bl. a under långresan med HMS Älvsnabben (som Johan nyss har berört). Vi minns
också officersexamen ombord på HMS Älvsnabben i Malmö hamn i augusti 1960 och den
efterföljande festen på Savoy hotell, som Jan mycket förtjänstfullt ordnade för oss.
RSK:B träffas fortfarande, efter mer än 50 år, ofta till lunch på Sjöofficerssällskapet eller Nya
Sällskapet i Stockholm och vi gör varje år en långresa. Vi har bl. a besökt London,
Helsingfors och Tallin samt - icke att förglömma - Karlskrona, vår äldsta och numera enda
riktiga örlogsbas, där vi tillbringat många trevliga dagar. Jan var mycket engagerad i dessa
RSK:B-aktiviteter. Vi glömmer heller aldrig vår fina övning i juni 2004 som genomfördes på
västkusten under Jans eminenta ledning och med familjens hus i Fiskebäckskil som bas.
Jan, vi kurskamrater i RSK:B saknar Dig i gänget och sänder Dig vår traditionella marina
hälsning
GMY - Gott Mit You!
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Några bilder från utbildningen på Kungl. Sjökrigsskolan 1958 -1960

Aspirantspexet på långresan 1958-59

På KSS vintern 1959-60

Fartygsbesök vintern 1959-60

Examensfest på Hotell Savoy i Malmö 1960-08-19

Examensfest på Hotell Savoy i Malmö 1960-08-19

RSK:B-övning på västkusten – juni 2004.
Middag hemma hos Jan i Fiskebäckskil

Planering för dagen

