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För 50 år sedan skrevs det första numret av Götaingenjören, då kallad Kontaktbladet. Syftet med 
tidningen var att få den icke ständigt tjänstgörande personalen att följa med i regementets liv. 
Idag ser syftet med tidningen lite annorlunda ut mot då, men förhoppningarna är att alla som 
läser den ska få en insyn i vad som händer på och kring regementet och verksamheten. I detta 

nummer får du som läsare uppleva en historisk resa med urklipp från Kontaktbladets första och 
andra nummer, från årgång 1965. Vissa av artiklarna är översatta till dagens motsvarighet och 

andra är bara med för god och rolig läsnings skull. Håll till godo!

Götaingenjören firar 50 år!
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Götaingenjörer!

Allt för att vidmakthålla och utveckla operativ effekt. 
Höstens verksamhet har verkligen satt fältarbetsfunktionen 
i fokus och våra insatser har varit mycket uppskattade, 
men kanske än viktigare – vi har visat att vi har förmåga. 
Mycket återstår men vi är på rätt väg! Och vi måste 
fortsätta på den inslagna vägen. För det är inte bara 
höstmörkret som sätter ner stämningen. Det förändrade 
säkerhetspolitiska läget i omvärlden och i närområdet i 
synnerhet ställer höga krav på leverans av en ökad militär 
förmåga.

Europa är med dagens terroristhot, migration och 
en granne som förbereder sig för att kunna genomföra 
offensiva operationer osäkrare än på mycket länge. 
Försvarsmakten måste därför vara i ständig utveckling för 
att kunna försvara Sverige och landets intressen, vår frihet 
och rätt att leva som vi själva väljer. Regementet kommer 
under 2016 att ta sin del av uppgiften. Vi kommer fortsatt 
att vara kontinuerligt insatta i internationella operationer, 
vi kommer fortsätta att samträna oss i förband, vi 
kommer fortsätta att stödja andra myndigheter i deras 
myndighetsutövning och vi kommer grundutbilda fler 
soldater.

När vi kommer tillbaka efter jul väntar en vår 
där verksamheten är hårt anspänd och det finns inte 
mycket marginaler att göra mer. Faktiskt inte heller 
mindre för då skulle vi ta bort insatsverksamhet eller 
väsentliga övningar som leder till operativ effekt. Det 
är vår kärna, förväntade leverans och orsaken till Göta 
ingenjörregementes existens och också det som ger oss 
driv framåt. Vi befinner oss i en extraordinär situation 
som kommer att kräva extraordinära insatser från vår sida. 

Vi växer
Det tillskott på sex nyexaminerade specialistofficerare, 
varav två med teknisk utbildning, 21 nya gruppchefer från 
gruppchefsskolan, fem nya ammunitionsröjningsledare 
och cirka 85 hel- och deltidstjänstgörande soldater 
som efter jul går in i verksamheten är välkommet 
och nödvändigt för att vi ska lösa våra uppgifter. 
 

Avslutningsvis så 
sänder jag en hälsning 
till er som är i tjänst i 
främmande länder eller 
är i beredskap för nationella insatser. Till er övriga önskar 
jag en riktigt god jul och ett gott nytt år och väl mött efter 
en välbehövlig julledighet.

/Patrik Ahlgren
Regementschef

Julstämningen börjar infinna sig så smått och vi ser alla fram 
emot ett välförtjänt juluppehåll. Det har varit en intensiv 
höst med insatser, övningar och högvakter. Bland annat har 
det genomförts bataljonsövningar med 21. ingenjörbataljon 
och Norra smålands hemvärnsbataljon. 

Ing 2 genomförande av högvakten 2015.
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VEM ÄR VAD 2016-01-01

Regementschef    överste    Patrik Ahlgren
Stf Regementschef   överstelöjtnant   Bo-Anders Jansson
Regementsförvaltare   regfv   Christer Reimertz
Stabschef     överstelöjtnant  Torbjörn Persson
C G0/Regementsadj   löjtnant   H-P Waldener
C G1/HR Chef    major   Jan Sundberg
C G2/Säkerhetschef   kapten   Sven Rylander
C G3/Sektchef/Insatschef  major   Jonny Nilsson
C G4/Logistikchef   major   Tomas Lägermo
Tekn Chef Reg/G4   major   Mattias Lagerqvist
C G5/Planeringschef   överstelöjtnant  Peder Hertzberg
C G6/Sambandschef   kapten   Dan Ahlström
C G7/Sektchef/Utbildningsplanering major   Jonas Frohlund
C G8/Ekonomichef   CVAT   Anne Sundberg
C G9/Informationschef   CVAT   Maddelena Lago
Chef Fältarbetsskolan   överstelöjtnant  Thommy Gustafsson
Chef Utbildningsstödenheten  major   Michael Gustavsson
Chef Norra Smålandsgruppen  överstelöjtnant  Kristian Bouveng
Chef Ingenjörbataljon   överstelöjtnant  Carl-Axel Blomdahl
Chef 211.Stab/Trosskompaniet  major   Johan Berglund
Chef 212.Ingenjörkompaniet  major   Henrik Andersson
Chef 213.Maskin- brokompaniet  major    Peder Andersson
Chef GU-kompaniet   major   David Bengtsson
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Högvakt som 
deltidssoldat

Sängarna kanske inte är lika preussiskt bäddade som under grundutbildningen, men 
viljan finns där lika tillgängligt som fältmössan i benfickan. Det mesta känns lika-
dant som sist man var här, men andra saker är annorlunda; luften är friskare, ling-
ondrickan på militärrestaurangen är lite sötare än vanligt och man blir påmind om 
varför man valde att fortsätta sin militära karriär. Man ser rekryter springa runt som 
bisonhjordar i Vilda Västern och tänker tyst för sig själv att det där var en själv innan 
man blev militär, sen släpper man tanken och rättar till sin basker.
Text Elia Flink
Foto Robin Krüger

Klockan är 07.30 den 19 oktober, korridoren är 
knäpptyst och nio frivilliga deltidssoldater står uppställda 
utanför logementet i väntan på kaptenen. Vissa har gjort 
detta innan, andra inte. De flesta har hunnit mingla med 
varandra och småpratat om allt möjligt; livets mening, 
vädret, varför vi är här och så vidare.  Vi är här för att 

tillsammans med ammunitions- och minröjningskompa-
niet understödja dem för att tillsammans gå Högvakten 
vid Stockholms Slott. Det är en praktisk metod som un-
derlättar verksamhet; att kunna komplettera med deltids-
anställd personal som kan lösa en uppgift med andra. Det 
är en del av ett fungerande system, att alla kan dra sitt strå 
till stacken och få kuggarna att komma samman. Tillsam-
mans således. Tillsammans som de tre musketörerna med 

deras ambitiösa motto: Un pour tous, tous pour un! 
Långa närkampspass, en gedigen skyddsvaktsutbild-

ning och en massa exercis är det som skett veckorna inn-
an vi sitter på bussen på väg till Stockholm från Eksjö 
garnison. De flesta har känningar av värk i kroppen efter 
de långa närkampspass vi hade de första veckorna, samma 

sorts värk som följde med till skjutbanan där vi sköt in 
vapnen och till SIB-hult där vi övade agerande av post.
Vi har även gått igenom det juridiska, vad man får och inte 
får göra det vill säga, När får man använda vapnet för att 
försvara sig? Är det lämpligt att tömma lungorna och rikta 
vapnet mot någon som kommer innanför sitt postområde? 
Hur mycket våld får man använda? Och så vidare. Vissa 
saker är självklara, andra blir i efterhand. Huvudsaken är 
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att man har koll på sin upp-
gift, och som både kaptenen 
och majoren sa: Ansvaret lig-
ger ända ner till enskild indi-
vid. Viktigt i alla lägen. 

Bussturen upp till Stock-
holm och bussturen tillba-
ka till Eksjö bestod utav två 
olika stämningar; en med 
förväntningar blandat med 
spekulationer och en med 
lättnad i form av stolthet. 
Göta ingenjörregemente har - 
trots oberäknade omständig-
heter i form av byggnatio-
ner i området, pågångar och 
dagscermonier utan trummor 
samt det ökade terrorhotet 
mot Sverige - fått lysande 
feedback från kommendans-
staben, men även från högre 
makter i alla dess bemär-
kelser. När hotet mot riksdagen uppkom i samband med 
dåden i Paris höjdes säkerheten i Sverige och politiker 
samlades för att disskutera. Det var då man insåg att ens 
uppgift var på riktigt, inte bara två timmar beståendes av 
att stå med tankar om det där fjärde fönstret på fjärde vå-
ningen som släcks vid samma tidpunkt varje dag eller att 
det cirkulerar lika många taxibilar på gatorna som det gör 
i Bromölla på ett år. Det var då man sträckte lite extra 
mycket på ryggen och samtidigt kände en mer påtaglig 
attraktion till sin vitala roll i samhället. 

Nu är Högvakten avklarad för i år. För de deltidsanställ-
da innebär detta en resa hem till familjer, hemlagad mat 
och prinsesstårtor. Det innebär också att vi lämnar Eksjö 
med mer än en bra känsla i magen och ett städat logement, 
vi lämnar Eksjö med god kamratskap och ett minne för 
livet.  

Blivande vaktchef leder högvaktstyrka under exercisövning.

Soldat från Göta ingenjörregemente halar svenska flaggan på 
halv stång för att hedra offren från terrordåden i Paris.

Soldater övar skildring av gevär och parad för fanan.
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Grundläggande Militär Utbildning

När man säger ordet GMU är det inte många människor som vet vad det betyder men 
om man däremot säger ordet värnplikt så har folk mer koll på vad man pratar om. 
Båda är utbildningar för att klara av militära uppgifter men de bedrivs på olika sätt.

Text & Foto Oskar Josefsson

GMU det vill säga grundläggande militär utbildning är 
ganska annorlunda mot vad värnplikten var. Idag ligger 
utbildningen på 3 månader, en väldigt begränsad tid som 
ibland kan upplevas som stressig både för rekryterna och 
befäl. Rekryterna får den utbildning som de behöver och 
den grunden som krävs för att bli bra soldater, men på 
grund av den korta tiden så blir det svårt att finslipa kun-
skaperna. De får en överblick över hur det ska gå till och 
hur soldatlivet kan se ut och trots att det är väldigt kort om 
tid så genomförs utbildningen på ett bra och pedagogisk 
vis. 

Förr när det var värnplikt hade man mycket längre tid på 
sig att lära. Man kunde verkligen befästs all kunskap som 
behövdes.  Utbildningen behövde inte komprimeras på de 
sätt som görs i dag. Dock var det mycket mer krävande 
både fysiskt och psykiskt att göra värnplikten. Befälen 
kunde sätta högre och hårdare krav på sina rekryter. Det 

var mycket mer övning och stridsutbildning under värn-
plikten jämfört med vad det är idag. En annan stor skillnad 
är rekryterna. Under värnpliktsåren var det en skyldighet 
för varje svensk man över 18 år att inställa sig för tjänst-
göring och detta ledde till att det fanns rekryter som inte 
ville vara där. Idag är det ingen skyldighet att tjänstgöra 
vilket innebär att rekryterna ansöker för att de har ett ge-
nuint intresse. Detta gör att det är ett större engagemang i 
dagens rekryter. 

Rekryternas tankar
Rekryterna som i dagsläget gör GMU tycker att utbild-
ningen är bra men intensiv. Det är långa dagar och mycket 

kunskap som ska läras in på en och samma gång. De kän-
ner att de får en bra grund för att bli soldater men det finns 
mycket som kan finslipas och förbättras. Mer övning är 
något som många efterfrågar i sin utbildning. Rekryterna 
känner att de växer både som person och soldat under ut-
bildningen. De får lära sig att bita ihop mycket mer och att 
bli starkare individer. 

Egna tankar
Jag som befäl under GMU tycker att det är en intensiv tid. 
3 månader är alldeles för kort tid. Jag har själv gjort GMU, 
FSU, BFU och gruppchefskolan och har lärt mig otroligt 
mycket men jag önskar att jag hade fått göra värnplikten. 
Jag känner att värnplikten var mer realistisk i förhållande 
till det arbetet vi ska utföra i händelse av krig. Det var tuf-
fare både psykiskt och fysiskt vilket behövs för att klara 
av en krigssituation. Överlag tycker jag GMU är en bra 
grundutbildning men alldeles för kort för att få in all den 
kunskap och övning man behöver för att försvara vårt land 
i en krigssituation. 

GMU-kompaniet har uppställning.

Rekryter genomför multitester.
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För alla anställda i Försvarsmakten står det klart, alla behövs. Oavsett inriktning, 
arbetsplats eller ersättning har alla en uppgift. Uppgiften som gruppchef kan ibland 
kännas tung och svår, men framför allt inspirerande. Som gruppchef har man ett stort 
ansvar. Ett ansvar som man kanske först förstår när man får sin första uppgift och 
har en grupp soldater framför sig. Den utbildning som vi nu får på gruppchefskolan 
är en viktig del i att få fungerande grupper, plutoner och kompanier i våra ingenjör-
bataljoner.

Text & Foto Aron Johansson

Den 21 september ställde (med blandade känslor) 
21 soldater upp i Fältarbetsskolans lokaler. Vi utgjordes 
av 21 handplockade individer från flera olika plutoner i 
insatsbataljonerna. Eleverna var både tidvis och konti-
nuerligt anställda från plutoner som farbund-,  maskin-, 
bro- och ingenjörplutoner. Fyra instruktörer, med Kenneth 
Hagström i spetsen tog emot de blivande gruppcheferna. 
Det första som hände var att instruktörerna tydligt och 
klart gick igenom hur vi skulle uppföra oss i och runt Fäl-
tarbetskolan. I nästa andetag anlände regementsförvaltare 
Christer Reimertz och underströk betydelsen av grupp-
chefer för den militära verksamheten. Hur avsaknaden av 

fungerande gruppchefer leder till att Försvarsmakten står 
stilla. Strax därefter kastades vi direkt in i första uppgiften 
som bestod av att utbilda de nyvunna gruppmedlemmar-
na på olika mintändare. Utan utbildning, skulle nu en öv-

ningsplan skrivas, övningen genomföras och utvärderas. 
Det må ha varit skrämmande, men en vecka senare kunde 
de darrande knäna, svettiga pannorna och hackande rös-
terna knappt märkas på någon av oss. Under samma peri-
od genomförde vi skjutningar på skjutbanan med allt vad 
det innebär. Säkerhetsbestämmelser, riskbedömning och 
samtidigt upprätthålla skjutkompetensen är viktiga delar 
av ansvaret en gruppchef har. Trots utbildning har dock 
gruppchefer inte behörighet att låsa in och ut vapen enligt 
centrala bestämmelser, något flera elever på gruppchefs-
skolan upplever som en nackdel.

När vi som blivande gruppchefer förstått hur kursen var 
upplagd och fått förståelse för den pedagogiken, skrevs det 

många övningsplaner 
som sedan mynnade ut i 
en resa till Öland. Väl på 
plats genomförde vi ut-
bildningar med Hemvär-
net på minor, högantenn 
och i sjukvårdstjänst. 
De nya kunskaperna 
sattes nu på prov. Med 
ett mycket lyckat resul-
tat avslutades trupput-
bildningen och vi fick i 
slutet av övningen agera 
som motståndare innan 
vi åkte tillbaka till Ing 2. 
Efter trupputbildningen 
på Öland påbörjades en 
ny del av utbildningen. 
Med siktet inställt på 
den egna bataljonen ge-
nomfördess utbildning i 
fältarbeten. I två veckor 
lades en grund för hur 
minering, minprotokoll 

och brobyggnation fungerar. Allt för att öka vår förståelse 
för den egna bataljonen samt skapa god gemenskap mel-
lan plutoner och kompanier. 

Andreas Nyberg 212.  och Robin Hellmuth 213. kompaniet under utbildning med Hemvärnet.

Gruppchefsskolan vid Ing 2
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Inmätning av att lanseringsupplaget står vinkelrätt mot brolinjen 
för Krigsbro 4, KB 4.

Hela gruppchefsskolan efter provtrafikering av Krigsbro 4, KB 4.

Gruppchefsskolan omfattar minst 13 veckor och ska 
innehålla: 

Obligatoriska kurser centralt styrda av MHS Halmstad 
och MHS Karlberg 

• Grundläggande ledarskap för gruppbefäl,  
två veckor, MHS H

• Grundkurs pedagogik för gruppbefäl, två veckor, 
MHS H

• Grundkurs fysisk prestationsförmåga för grupp- 
befäl, en vecka, MHS K

OR 4-5 utbildningen har förbanden möjlighet att på-
verka med förbandsspecifik utbildning. 

• Gruppchef ställföreträdande OR 4 ( 3 veckor)
• Gruppchefsutbildning OR 5 (5 veckor)

”Uttagningarna har skett genom att plutonchefer och 
kompanichefer har varit delaktiga. 54 sökande till årets 
gruppchefskola, 24 antogs och 21 startade.”

Vi står nu mitt i utbildningen med ryggsäcken packad av 
nya intryck, kunskaper och erfarenheter. Framför oss har 
vi nu utbildning att leda gruppen i strid. För att lösa stri-
den och framför allt klara övningen AGU* som gruppche-
fer för nyutbildade rekryter, måste vi träna oss i att hantera 
den press och stress en stridssituation kräver. Att tänka i 
flera steg, vad händer nu, vad händer sen och efter det, är 
inte vardag för en soldat men nödvändig för en gruppchef. 

I striden får vi också mycket träning i att ta emot och bryta 
ner order. Oavsett var vi i slutändan hamnar finns en grund 
att stå på. Kunskaper och verktygen som vi kan använda 
i många situationer, både i och utanför Försvarsmakten. 
Vi är gruppchefer, det är vi som håller i tyglarna, det är vi 
som gör ord till handling. En uppgift som inte alltid syns, 
men när den uteblir faller allt. 
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ARMÉÖVNING 2015
- nu utvecklar vi brigadförmågan

Äntligen övar vi med större förbandsmassa igen, vilket är nödvändigt för att utveckla 
förmågan att verka i brigad. Under sista veckan i augusti genomfördes årets stora öv-
ning för arméförbanden, Arméövning 2015 (AÖ15). Deltagande förband utgjordes 
av huvuddelen av arméförbanden som kopplas mot 2. brigadstaben. 

Färjeläget vid Motala ström.

Text Carl-Axel Blomdahl 
Foto Maddelena Lago

För Ing 2 del innebar detta att vi för första gången på 
flera år skulle delta i en övning med mer än ett förstärkt 
kompani. Stommen i den ingenjörbataljon som kom att 
ingå i övningen utgjordes av 21. ingenjörbataljonens  
rekryterade delar, förstärkta med ett ingenjörkompani ur 
22. ingenjörbataljonen. Sammantaget deltog Ing 2 med 
cirka 300 soldater och officerare.

Ledningen för bataljonen utgjordes av bataljonstab ur 
21. ingenjörbataljonen, som påbörjade träning och övning 
redan under våren med deltagande på brigadstridsövning 
tillsammans med övriga bataljonstaber. 

De kompanier som ingick i bataljonen var  
211. lednings-trosskompaniet, 212. ingenjörkompaniet,  
213. maskin-brokompaniet och 224. ingenjörkompaniet. 
Personalen utgjordes av kontinuerligt anställda och tidvis 
tjänstgörande personal.

Övningen som skulle genomföras i brigads ram ägde, 
av övningstekniska orsaker, rum på ömse sidor av Vät-

tern. Ingenjörbataljonens huvuddel övade på övningsfältet 
i Kvarn och ett ingenjörkompani övade tillsammans med 
42. mekaniserade bataljonen på övningsfältet i Skövde. 
Det övergripande målet för övningen var samordning av 
förband och funktioner inom ramen för en brigads strid.

Inledande mobiliseringsövning
Övningen inleddes med en lokal mobiliseringsövning, 
där den inkallade deltidspersonalen genomförde delar 
av en mobilisering och grupperade i fält, där bland annat 
inskjutning och tillpassningskontroll genomfördes innan 
kompanierna anslöt till bataljonen för omgruppering till 
övningsterrängen. För 21. ingenjörbataljonens del kom 
vi att öva understöd med fördröjande fältarbeten, fältar-
beten för rörlighet och fältarbeten för överlevnad. För  
212. ingenjörkompaniet i Skövde handlade det i huvud-
sak om fördröjande fältarbeten och att understödja ma-
növerförband med öppnande av väg och anfall genom 
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minering. 224. ingenjörkompaniet fick på motsvarande 
sätt understödja manöverbataljon på Kvarn med att ut-
föra fördröjande fältarbeten. Fältarbeten för överlevnad 
kraftsamlades vid egen bataljon till maskering, ett sätt för 
fältarbetsförband att visa föregångsmannaskap för övriga 
förband.

Huvudnumret för bataljonen kom att bli det övergångs-
område som upprättades i Motala för att förflytta förban-
den väster om Vättern till utgångsläge för anfall. Det visa-
de sig inte vara en helt enkel uppgift då det var många år 
sedan en ingenjörbataljon löste en motsvarande uppgift. 
Det komplicerades ytterligare av att de förband som skulle 
transporteras och åka genom övergångsområdet inte hel-
ler var riktigt bekanta med hur det skulle gå till.

Överskeppning
Under det att övergångsområdet upprättades byggdes en 
färjeförbindelse Däcksbro 200 inne i Motala. Ett moment 
från vilket man kan dra många lärdomar. Det visade sig 
att när man färjar på öppen sjö (Vättern) och det blåser 
kraftig vind, erhålls på färjan motsvarande effekt som om 
man färjar i strömmande vatten. Besättningen på den ena 
av färjorna fick uppleva detta under provtrafikering och 
intrimning när vinden helt sonika tog färjan och drev in 
den mot den marina som finns längst in i viken. En på det 
hela taget nyttig erfarenhet som slutligen resulterade i att 
vi skeppat över drygt 300 personer och 150 fordon.

Inte heller att vägmärka och trafikleda förband som mar-
scherar genom en stad är helt enkelt om man inte har övat 
innan. Men med hjälp av underställda trafikförband och 
samordning med trafikerande förband löste bataljonen 
uppgiften på ett bra sätt, vilket för deltagande förband 
resulterade i en bra målbild för hur det kan gå till. Mitt 
under trafikeringen inträffade dessutom en skarp trafiko-
lycka med flera skadade, men även denna hanterades av 
närvarande personal på ett mycket föredömligt sätt. Andra 
erfarenheter från övningen är att det krävs en hel del pla-
nering och förberedelser när man ska öva flera bataljoner 
och funktioner samtidigt. Inte minst markägarkontakter 
och miljötillstånd blir avgörande för effekten av övningen 
för de övade förbanden. 

Fokus på fältarbetsfunktionen
De nackdelar som blir uppenbara under övningen är att 
bataljonen blir delad vilket påverkar möjligheten att fullt 
ut dra nytta av alla delar av bataljonen. De långa avstån-
den gör också att det blir nästan omöjligt att följa upp och 
stödja de delar av förbandet som befinner sig på andra si-
dan sjön. Vakanserna i organisationen gör också att man 
får frångå ordinarie rutiner och improvisera för att få verk-
samheten att fungera. Att i huvudsak öva på övningsfält 
har också sina för och nackdelar, det blir ibland svårt att 
dra några riktiga slutsatser av effekten av utförda fältarbe-
ten annat än i mikrosituationer.

Vi kan efteråt dock konstatera att övningen varit bra ur 
flera aspekter, inte minst för det yngre befälet och solda-
terna som fick möjlighet att både verka i kompanier och 
i en bataljon med dess ingående delar och dels uppleva 
samordning av funktioner inom brigad. Det är oerhört vik-
tigt att skapa rutiner inom förbandet för att utveckla batal-
jonsförmågan. Fältarbetsfunktionen var under stora delar 
av övningen i fokus och vi får därigenom en möjlighet att 
marknadsföra flera av våra delförmågor. Fältarbeten blir 
lite spektakulärt och inte minst färjningen i Motala som  
lockade många av övningens besökare. Vi har ett identifie-
rat fortsatt behov av att samträna våra bataljonstaber och 
kompanier för att utveckla förmåga att verka i bataljon 
vilket kommer att bli fokus för 21. ingenjörbataljonen mot 
nästa stora övning Försvarsmaktsövning 2017.

212. ingenjörkompaniet anländer till Skövde.

Förankring av brofäste.
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Fältarbeten för överlevnad 
och övriga fältarbeten

Bakgrunden var ett svenskt deltagande med förband 
inom ramen för FN:s insats i Mali (MINUSMA). Då 
Minusma låg ett år efter sin planering, beslutades att 
Sverige med nationella resurser skulle bygga campen 
själva.

Att bygga en camp mitt i Afrika är en uppgift som man 
inte skojar bort i första taget. Den logistiska utmaning 
det innebär att förflytta motsvarande cirka 400 stycken 
20 fotscontainrar och 100 personer till ett område med 
bristfällig infrastruktur och en miljö som straffar dig direkt 
om du gör fel, är en insats som inte liknar någon annan.

I början på 2000-talet besökte jag Royal School of 
Military Engineering (RSME). I samband med detta 
besöktes RSME:s museum som beskrev alla de platser där 
brittisk ingenjörtrupp medverkat och påtagligt påverkat 
utgången. Det var inte utan att man slogs av beundran 
för några av de insatser där de deltagit. Nu skulle som 
det verkade Ing 2 få chansen att göra någonting liknande, 
en möjlighet att som första förband på plats skapa 
förutsättningar för en svensk styrka att verka i ett nytt 
insatsområde.

Ett förband med rätt kompetens
I början på juli 2014 erhöll Ing 2 uppgiften att ansvara 
för bemanning av etalbleringsstyrkan Mali 00 varför 
stommen utgjordes av personal ur 21. ingenjörbataljonen 
och undertecknad utsågs till chef för styrkan. En uppgift 
som man närmar sig med skräckblandad förtjusning 
och ett stort mått av ödmjukhet. Hur skulle vi klara de 
byggnationsarbeten som måste utföras långt hemifrån på 
en för oss okänd plats.

Den viktigaste delen i förberedelserna blev således 
att genomföra en kompetensinventering av personalen, 
för att utröna hur många av soldaterna som hade civila 
kompetenser som kunde tillvaratas för uppgiften i form av 
snickare, betongarbetare, elektriker och maskinförare. Det 
skulle visa sig vara gott ställt och vi identifierade personal 

med nästintill alla de förmågor som vi skulle komma att 
behöva. Detta var extra viktigt eftersom byggnationen 
skulle ske med Norsk materiel och utbildning på den samma 
i Norge. Norrmännen ställde dessutom krav på att vi endast 
skickade personal med rätt kompetenser på utbildningen.  
Som förberedelse har förbandet alltså genomfört 
utbildningen i Norge avseende den norska 

Ovan rubricerade fältarbeten har under de senaste åren minst sagt varit föremål för 
att gå på sparlåga. De förändringar som Försvarsmakten genomgått har inneburit att 
fokus legat på helt andra typer av arbeten för de båda ingenjörbataljonerna. Av denna 
anledning kom det som en överraskning när Ing 2 helt plötsligt fick uppgiften att 
etablera en svensk camp i Afrika. 

Text Carl-Axel Blomdahl 
Foto Ur Mali 00
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campmaterielen, under ledning av det Norska Maskin- 
och konstruktionskompaniet.  Utbildningen i Norge 
innebar att ett svenskt fältarbetsförband för första 
gången på många år åter fick ta sig an uppgifter som att 
utföra betongarbeten av större omfattning med allt från 
blandning av betongen till glättning av gjutna plattor. 
Utbildningen omfattade även kurser på specifik materiel 
som vi inte längre disponerar själva som exempelvis 

mobilkran och väghyvel. Denna utbildning har för 
ingenjörkompaniets del omfattat cirka fyra veckor, vilket 
inneburit i princip en insats innan insatsen för personalen. 

Mark- och betongarbeten
Att transporterna av materiel till insatsområdet drog ut 
på tiden, varför den stora fältarbetsuppgiften inte kunde 
igångsättas som planerat. I början på december var så 
huvuddelen av den landvägen transporterade materielen 
på plats och arbetet med campen kunde påbörjas. 

Dock saknades fortfarande det från Norge medförda 
betongverket och betongbilen, varför vi tvingades att 
justera något i framdrivningsplanen utan att skapa 
svårigheter för oss själva.

Utformningen av campkonceptet som vi skulle 
använda oss av utgjordes av tält och större hallar. Dessa 
skulle placeras på betongplattor, totalt ett sextiotal tält. 
Markarbeten i form av vägar, uppställningsplatser mm 

skulle anläggas över campytan. 
Innan vi kunde börja med detta 
var vi dock tvungna att utföra 
alla undermark arbeten för 
kabel och rör för bland annat 
vatten och avlopp.

För betongarbeten 
medfördes materiel i plåt 
för att bygga förskalning/
gjutform innan gjutningen 
kunde påbörjas. Förbandet 
medförde dessutom 300 ton 
cement och fiber för armering 
för tillverkning av den mängd 
betong som beräknats åtgå för 
uppgiften. I slutändan, mycket 
beroende på förändringar i 
ritningar, skulle behovet öka 
till ca 500 ton cement, varför 
resterande del fick upphandlas 

i insatsområdet. Förändringarna innebar också att 
medförd armering fick kompletteras med lokalt anskaffad 
armering. Vad gäller armering gick det inte att uppbringa 
färdiga armeringsmattor, utan soldaterna fick på gammalt 

hederligt vis tillverka armeringsmattor på egen 
hand.

Ballast för betongtillverkning krossades av 
förbandet i det krossverk som medförts i den 
norska materielen. Stenmaterialet för detta 
hämtades genom en lokalt anlitad kontraktor i 
ett stenbrott cirka 100 kilometer nordväst om 
Timbuktu. Totalt krossades mellan nio och tio 
tusen kubikmeter sten för betongtillverkning 
och som byggnadsmaterial till vägar inom 
området.
När betongverket väl kommit på plats kunde 
förbandet påbörja gjutning av betongplattor till 
förläggningstälten. Gjutningen genomfördes i 
huvudsak nattetid för att inte betongen skulle 
börja brinna för snabbt i det rådande klimatet. 
En ytterligare utmaning var att försöka hitta 
rätt recept för betongen, det vill säga vilket 
blandningstal för cement, ballast och vatten som 

gav bäst konsistens för gjutning. Några av de betongplattor 
som skulle gjutas senare var så stora att arbetet fick ske över 
flera dygn och sysselsatte nästan hela ingenjörkompaniet. 
Det förbandet lämnat efter sig i Timbuktu är bland annat 11 
000 meter rör och slang nedgrävt och 8 000 kvadratmeter 
betongplattor. Ovanpå detta står ett sextital tält och 
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hallar innehållande bland annat cirka 300 sängplatser, 
arbetsutrymmen, förråd, matsal mm, för förbandets behov 
på plats i insatsområdet. Sammantaget kan sägas att 
infrastrukturellt kan insatsen börja på en avsevärt högre 
nivå än någonsin tidigare.

Utöver detta fick förbandet uppgiften under maj 2015 
att återvända till insatsområdet med 17 man för att bygga 
skyddsrum på campen. En relativt omfattande uppgift, 
som löstes på ett mycket bra sätt av ansvariga chefer och 
soldater.

Återtagit fältarbetsförmågan
Efterbörden av insatsen har inneburit att Ing 2 återtagit 
förmågan att utföra fältarbeten för överlevnad och övriga 
fältarbeten. Det värderas nu i Högkvarteret om Ing 2 ska 
erhålla ett uppdrag att på något sätt vidmakthålla och till 
del utveckla förmågan, för att om behov återkommer ånyo 
kunna lösa en motsvarande uppgift. Fortsatt samverkan 

sker med Norge avseende att inom ramen för Nordefco- 
samarbetet utnyttja de basesett som finns anskaffade. En 
omedelbar effekt av insatsen har inneburit en återtagning 
även avseende maskinarbeten, där vi nu breddutbildat 
förarna på både hjullastare och grävmaskin och 
härigenom fått en snabbare tillväxt av maskinplutonen vid  
21. ingenjörbataljonen.

Insatsen i Afrika har sammanfattningsvis inneburit 
en mycket positiv utveckling av förmågan vid 
ingenjörbataljonen, nu återstår att försöka omhänderta 
alla erfarenheter och omsätta dessa till de förhållanden 
som råder nationellt och för eventuellt nya insatsområden, 
svensk ingenjörtrupp håller hög klass och kan genom sitt 
arbete nå ett avgörande för framgång.  



19

Krigsförbandsövning med 
33. hemvärnsbataljon

Text Kristian Bouveng
Foto Ur Ing 2

I september genomfördes befattnings-KFÖ, där 
huvuddelen av bataljonens ingående enheter deltog. 
Under intensiva dagar ute på Ränneslätt kunde 33 olika 
enheter ses öva på ett antal olika stationer. Kompetensprov 
med Ak 4 möjliggör ett test av den enskildes 
skjutfärdigheter som är en viktig del av förmågan. På 
CBRN-stationen fick soldater lära sig utbildning i 
skydd mot kemiska stridsmedel.  Bandvagnsförare fick 
fortsätta sin fordonsutbildning och kunde efter helgen 
tillskriva sig en god grundläggande kunskap i bandvagn 
206. Stationssystemet var omfattade och intensivt och 
utvärderingen visade att innehållet, omfattningen och 
genomförandet varit mycket bra. Även om det fanns några 
förbättringspunkter verkar de allra flesta deltagare ha åkt 
hem med känslan av att ha blivit en bättre hemvärnssoldat. 

Under 2015 har 33. hemvärnsbataljonen genomfört flera intensiva 
och ändamålsenliga övningar. I början av året deltog bataljonsstaben i 
Geltic Bear, en Ledningsträningsöving (LTÖ-övning) uppe i Enköping. 
Övningen gav goda möjligheter till att öva staben och befattningshavare 
i flera olika situationer. Detta har sammantaget gett en god grund att 
fortsätta planering och övning på. 

 
Ett kompani deltog inte i den ordinarie 
KFÖ-verksamheten, utan deltog i stället i 
Rikshemvärnschefen insatsövning på Berga. 
Denna övning gav deltagarna en upplevelse 
med olika situationer och övningstillfällen 
som gett kompaniet en god färdighet i att lösa 
ställda uppgifter. Kompaniet fick erfarenheter 
med sig till kommande uppgifter genom 
tillämpade situationer i realistiska scenarion. 
33. hemvärnsbataljonen har nu börjat planera 
för ett deltagande i flygvapenövning 2016.
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I DEN GYLLENE  
STJÄRNANS TECKEN

26 augusti 2015, en fin sensommardag. Att jag minns den beror 
mest på att jag det dygnet utsattes för en stor prövning till-
sammans med mina soldater ur det 212.ingenjörkompaniet. Vi be-
fann oss på Skövde övningsfält under Arméövning 15. Stabsche-
fen på ingenjörbataljonen har bett mig förmedla några intryck 
från övningen. 

Text Sebastian Winther

Förväntningarna och farhågorna var stora inför övningen. Det kom att visa sig att alla 
förväntningar infriades och mer därtill. Utan belägg påstår jag att farhågor fanns ibland 
oss alla, från den enskilde soldaten upp till chefer på högre nivå. Kompaniet hade bild-
ats endast ett par veckor tidigare, nya befäl, nya gruppsammansättningar och inte minst 
nya fordonssystem. Värt att notera och minnas under denna övning är professionalismen 
och viljan att uppnå samma mål. För att använda en ingenjörsmässig liknelse, uppstod ett 
fundament av kamratskap som likt betong brann sig starkare allt eftersom övningen gick. 
Det mest intressanta utöver detta var emellertid att få delta i en storövning som inte 
genomförts på mycket länge och där konstatera att Försvarsmakten är en fantastisk orga-
nisation när vi genomför verksamhet som vi är skapta för. 

Arméövningen startade dock två dygn tidigare för 212. ingenjörkompaniet. Efter fordons-
marsch till Skövde genomförde kompaniet i sin helhet fördröjande fältarbeten direkt ur 
marschgruppering, i mörker, för att understödja 42. mekbataljon i sin strid det kom-
mande dygnet. Efter två timmars sömn den natten försvarades fältarbeterna av plutonen 
nästkommande dag på ett framgångsrikt vis. Jag och soldaterna pustade ut när kompaniet 
återsamlades för ordergivning. AÖ15 hade rivstartat, nu väntar sömn, mat och vatten för 
att återställa stridsvärdet. Detta var nog tankar som snurrade i mitt och allas huvuden. 

Kompanichefen kommer fram: ”BQ utgår, underställs 42.mekbat. Ordergivning om 15 min i 
Klagstorp. Frågor?” Min enda fråga till kompanichefen var. ”Mat, vatten, minmateriel?” 
Svaret, ”42 är medvetna om era begränsningar, lycka till!”

Att för en oinvigd förstå sig vad en sådan order innebär fysiskt och psykiskt är svårt att 
föreställa sig. När hjärnan och kroppen är slut på energi och innebörden är ytterligare 
en natt av stenhårt arbete. Jag skall nu, kortfattat och i kronologisk ordning förklara 
hur jag upplevde det kommande dygnet. 

I vagnen mot ordergivning
Ta dig samman! Skjut undan trötthet och hunger. Utstråla energi, var ärlig mot soldaten 
om uppgiftens innebörd. Återställ stridsvärdet, ge order om stridsvärdeshöjande åtgärder, 
bryt nödransonen.

Ordergivningen
Lite sen, dåligt första intryck! Stridsledaren på VJ gör en paus i ordergivningen som 
startat. ”Bra! Ingenjörplutonchefen är här, gör plats. Det är på dig vår stridsplan byg-
ger” I samma ögonblick börjar kroppen att skaka. Precis som om man är riktigt nervös 
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eller fryser. Har jag ätit tillräckligt senaste dygnet? Nej! Druckit tillräckligt? Nej! 
Ordergivingen fortsätter, försöker fokusera, det går för fort. Välkänd terräng för order-
mottagarna, deras eget övningsfält, frustration. Ordergivning slut, frågor? Jag anmäler, 
”BQ begränsningar, mat, vatten, minmateriel 20% av RU. 2 timmars sömn senaste dygnet”

Samverkan
Stridsledaren har nog observerat mitt tillstånd, trycker en godispåse i bröstet på mig. 
Var ska jag börja? Kvartermästaren, en gammal kollega, skönt! Mat, vatten, minmateriel. 
Samband, nycklar, frekvenser. Inte tillräckligt med radioapparater. Problem! Skyttekom-
panichef vill samverka, dagsljuset håller på att försvinna, återigen frustration. 

Gruppcheferna till mig
Har ni utspisat? Kort ordergivning, det kommer bli en lång natt. Jag utspisar under fram-
ryckning. 

22:30
Bara första fältarbetsuppgiften rekad och påbörjad. Det är mörkt, nu kommer tempot att 
nedgå.

23:00
Bataljonchefens vagn. De inser att omfattningen av fältarbeterna är stora för enbart en 
pluton. Jag följer bataljonchefens vagn för att reka resten av platserna medan truppen 
sliter med de pågående arbetena för att öka tempot. 

03:00
Gräver stridsvagnshinder. En 63 ton tung ingenjörbandvagn som manövrerar mellan trötta 
soldater som minerar. Stort fokus på säkerhet. Ingen får skada sig i det här läget.

04:30
Sista fältarbetet färdigställt, påbörjar framryckning mot terrängen för beredduppgiften. 
Om 90 minuter skall lägesuppdatering ske genom personsamverkan med bataljonchefen. Jag 
hinner sova en timme och plutonen också.

Striden
Bataljonen löser sin strid med hjälp av våra fältarbeten som på ett effektivt sätt och 
sätter stopp för motståndarens framryckning. Jag nämnde det tidigare och säger det igen. 
Organisationen är fantastisk när alla under utbildning och träning löser sina uppgifter 
i krigsbefattning, fokuserar och gör sitt yttersta för att lösa uppgiften. Mina soldater 
gjorde ett fantastiskt jobb under den natten och alla jobbade mot samma mål. Dessa dygn 
kommer jag sent att glömma.

Foto: Christer Reimertz
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Fakta 
Ing 2 har som policy att enbart 
gratulera yrkesofficerare, 
reservofficerare och civila 
medarbetare.

VI GRATULERAR
Jan
11 RO/Kapten Björn Sola 50 år
13 RO/Kapten Peter Lindskog 50 år
22 Major Johan Sand 50 år
23 Major Janis Pilags 50 år
   
Februari
4 Kapten Urban Andersson 50 år
6 RO/Kapten Stefan Berntsson 50 år
14 RO/Major Fredrik Ardefors 50 år
20 RO/Löjtnant Alexander Åhréus 50 år
   
Mars
14 RO/Major Per Öster 50 år
20 RO/Major Per Myhrberg 50 år
   
April
1 RO/Kapten Karl Von Essen 60 år
1 RO/Löjtnant Magnus Eriksson 50 år
6 RO/Kapten Lars Agebro 50 år
16 Major Ronny Andersson 60 år
18 RO/Kapten Fred Eriksson 50 år
18  Kristina Karlsson 50 år
19 Kapten Claes Jonasson 50 år
20 RO/Major Ulf Rydne 50 år
23 Kapten Tomas Unbeck 50 år
   
Maj
3 RO/Kapten Örjan Dalgard 50 år
4 RO/Överstelöjtnant Jesper Du Rietz 50 år
9 Överstelöjtnant Bruno Clason 60 år
13 RO/Kapten Anders Johansson 60 år
13 RO/Löjtnant Per Qvarfordt 50 år
   

Juni
3 Förvaltare Thomas Salmén 60 år
21 RO/Fänrik Niclas Lindh 50 år
   
Juli
22 RO/Major Jonas Sterup 50 år
   
Augusti
2 RO/Kapten Lars Persson 50 år
3 Major Claes Wetterström 50 år
27 RO/Kapten Jens Rundberg 50 år
   
September
26 Kapten Per Kram 50 år
29 Major Peter Tingvall 60 år
   
Oktober
14 Kapten Fredrik Erpesjö 50 år
   
November
15 RO/Kapten Göran Felldin 60 år
17 RO/Major Kenneth Axelsson 50 år
   
December
13 Kapten Niclas Cronqvist 50 år
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Idrottsverksamheten 2015 startade med garnisonsmästerskap i löpning 10 kilometer. Klassegrarna var D21; Matilda 
Grönlund, GU komp, D35; Lena Cigwald, SWEDEC, H21; Gustaf Wachenfeldt, IEDD, H35; Christian Ericsson, EOD, 
H40; Johan Berglund, EOD, H45; Claes Dahlén, Tekn.avd, H55; Kent Andersson, FarbS. Efter löpningen så följde 
garnisonsmästerskap i skytte, här vann Mikael Lundberg 21 Ingbat. Han var 3 träffar bättre än tvåan Niclas Cronqvist. 

I juni gick C Ing 2 patrulltävlan av stapeln, här vann IBSS grp C. Detta är en tävling som speglar Försvarsmaktsmästerskap 
Patrull som är ett av Försvarsmaktens blåa band vad gäller tävlingar. Moment som ingår i båda tävlingarna är till 
exempel avståndsbedömning, skytte, hinderbana, styrkemoment, handgranatskastning, sjukvårdmoment, nattorientering, 
snabbmarsch. I slutet av maj arrangerade FMTS ett regionalt försvarsmaktmästerskap i orientering. Här tog Christian 
Ericsson silver i H35. Vi knep ett guld i lagtävlingen, vinnarna var Christian Ericsson, Andreas Gylling och Marcus 
Erlandsson. 

I Försvarsmaktsmästerskap (FMM) Skytte, som dessutom är en av de tre obligatoriska tävlingarna, så höll sig Maria 
Claesson framme och knep brons i militär snabbmatch och sportpistol. Maria tillhör hemvärnet och visar att det går att 
tävla på hög nivå även i hemvärnet. Militär femkamp är en klassisk försvarsmaktsgren och där har vi tagit ett silver tack 
vare Andreas Gylling. I september hölls Försvarsmaktsmästerskap i Löpning. Det var terränglöpning och där tog Oliver 
Olsson Guld i klass M18. Claes Dahlen tog silver i klass M45 och även ett brons i M45 men då i halvmaraton. En av de 
obligatoriska tävlingarna inom Försvarsmakten är Försvarsmaktsmästerskap i orientering, där budkavlen är obligatorisk, 
och där har Ing 2 visat sig vara riktigt bra genom åren. 2015 togs ett Brons i A-klass, deltagarna som var med var; 
Johan Berglund, Jonas Frohlund, Christian Ericsson, Patrik Ahlgren och Oskar Svärd. I klass B som endast damer får 
delta i så togs ett guld, där var deltagarna; Frida Berglund, Sofie Stigsson och Linda Nordin (här har vi dispens att låna 
Sofie Stigsson från SWEDEC och Linda Nordin från hemvärnet). Individuellt tog Oskar svärd guld i klass M25, Anders 
Hedqvist tog silver i klass M18, Johan Berglund tog silver i klass H40 och Christian Ericsson tog brons i klass M35.

Ett av Försvarsmaktens blåa band är Försvarsmaktsmästerskap i Patrulltävlan, det är också den tredje bland de obligatoriska 
tävlingarna. Officerslaget gick ut först efter dagmomentet och lyckades efter en del kalabalik fixa ett silver. Deltagarna i 
officerslaget var Christian Ericsson, Anders Valhjalt, Daniel Zohrab, Martin Abaji. Soldatlaget gjorde en fin insats och tog 
även de ett silver i soldatlaget deltog Johan Lax, Pontus Andresen, Gustav Klasson och Marcus Erlandsson. Det var bästa 
resultaten på många år i denna tävling. När detta skrivs har vi garnisonsmästerskap i nattorientering kvar på agendan, sen 
är idrottsåret slut för denna gång. 

Försvarsmakten elit
På Ing 2 finns två personer som tillhör FM Elit, vilket är Försvarsmaktens elitsatsning. Dessa får stöd i form av mer 
träning på arbetstid och ibland ekonomiskt stöd. Här följer en kort översikt över deras prestationer i år: 

Emma Andersson – FM Elit Kanot
Tävling Placering
EM maraton 7:a K2 
SM sprint 5:a K1 200m, 5000m, 4:a, K1 1000m 
VM-sprint 15:e K1 1000m, utslagna i semi K2 500m 
VM maraton 13:e K1
 

Idrottsöversikt 2015
Idrottsverksamheten 2015 har bland annat innehållit garnisonsmästerskap och 
försvarsmästerskap i bland annat löpning, skytte, patrulltävlan etc. Ing 2 har även 
kollegor som tävlar på elitnivå i kanot och multisport. Andra intressanta sporter vid 
förbandet är Transcontinental Race 2015 och Mixed martial arts. Förbandet har även 
varit representerad på Military World Game i Sydkorea och i nästa vasalopp får vi se 
om Oskar Svärd lyckas ta sin fjärde seger.
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Christian Ericsson – FM Elit Multisport
Tävling Placering
Stockholm Adventure Race i tvåmannalag:   1:a
Utmaningen i tvåmannalag:    1:a 
EM i Adventure Racing, fyrmannalag:   15:e plats 
EM i Adventure Racing, solo:    5:e plats 
Mitt fyrmannalags placering på SM:   3:a 
Mitt fyrmannalags placering på världsrankingen:  25:a 

Andra intressanta idrottsprestationer under året
Daniel Johansson - Transcontinental Race 2015
Sommaren 2015 genomförde Daniel Johansson tävlingen The Transcontinental Race. En osupportad solocykeltävling 
mellan Belgien och Istanbul. Totalt blev det 418 mil, drygt 32000 höjdmeter på drygt 14 dygn, 23:e plats av drygt 170 
startande och ett fantastiskt äventyr genom 11 länder. Tävlingen genomförs med gemensam start och innehåller bara en 
sträcka, så först i mål vinner. Deltagarna väljer själva var, när och hur de vill sova och äta och tävlingsklockan rullar 
hela tiden. Daniel sov ca hälften av nätterna i sovsäck utomhus och andra hälften på motell/hotell och snittade ungefär 4 
timmars sömn/dygn. Daniel hade enorm nytta av kunskaper och färdigheter från sina år i FM. Navigering, energiintag, 
vildmarksliv och inte minst minutiös planering som var en stor anledning till att han nådde målet.

Mattias Freyschuss - Mixed martial arts (MMA)
MMA är en kampsport med sparkar, slag och kast med inriktning på fullkontakt. Till skillnad från många traditionella 
kampsporter så definieras inte MMA av hur utövaren skall genomföra en viss teknik, utan förklaras enklare av vad 
utövaren inte får göra. Utövaren får i princip föra allting förutom ”fula trix”, så som peta i ögonen, slå/sparka i skrevet, 
nypas, bitas, dra i håret och så vidare. Beroende på regler för olika organisationer. 
Mattias har tagit ett antal SM medaljer i MMA, bland annat ett guld i amatör MMA Nu är Mattias rankad tvåa i ligan 
(förra årets SM vinnare håller automatiskt första platsen) men är garanterad plats i SM i december. Nu i höst 2015 satsar 
Mattias mot en ny SM-medalj.

Maria Claesson, Eksjö, hemvärnssoldat i Östra Härads bevakningskompani, NSG/Ing 2.
Maria tävlar i två olika pistolskyttegrenar. De två skyttegenrerna benämns; Nationellt skytte och Sportskytte. Nationellt 
skytte innefattar grenarna; Fältskytte, Banskytte, Springskytte, Militär snabbmatch, PPC och luftpistolsskytte. Sportskytte 
innefattar; Sportpistol/Grovpistol, Standardpistol, Fripistol, Snabbpistol, Luftpistol. När Maria representerar Sverige med 
Försvarsmaktens pistollandslag blandas de båda varianterna. Förutom medaljerna som redovisades tidigare så har Maria 
under 2015 även tagit lagbrons i militär snabbmatch (dam), lagbrons i sportpistol samt lagsilver i fältskytte (dam). Hon 
har även varit med på en internationell CISM regional tävling där hon tog lagbrons i militär snabbmatch samt lagguld i 
sportpistol. Maria blev Kretsmästare i Jönköpingskretsen i banskytte - öppen klass (ej damklassen alltså). Maria var också 
uttagen till Military World Game i Sydkorea (ung. som Försvarsmaktsen OS). Där sköt hon personbästa med 2 poäng i 
delmomentet. Marias mål för tävlingarna i Sydkorea var att må bra före, under och efter tävlingarna. Och det uppnådde 
hon med råge. 

Oskar Svärd
Oskar förbereder sig att göra en sista satsning mot Vasaloppet och långloppscupen. Vi önskar honom lycka till och det 
återstår att se om han kan vinna Vasaloppet en fjärde gång.
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REGEMENTETS 
DAG 2015
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Citatet är hämtat från Försvarsmaktens senaste rekryteringskampanj som just nu rull-
lar för fullt på TV, busshållsplatser och webbsidor runt om i hela Sverige. Reklamen 
har ett syfte - att få tjejer och killar att få upp ögonen för officersyrket. Frivilligheten 
i att söka en anställning i Försvarsmakten är bara några år gammal och ställer krav 
på att vi marknadsför yrket. 

”Du kan vara officer 
utan att veta om det”

Text & illustration Christer Reimertz, Louise Sparr
Foto Louise Sparr, Maddelena Lago

1955 såg det inte likadant ut, då pliktsystemet, till skill-
nad mot idag, var gällande i Sverige. Därför föll det sig, 
för 50 år sedan, mer naturligt för fler män (kvinnor fick 
tillträde att söka sig till officersyrket först under 1980-ta-
let) att tänka sig en karriär inom officersyrket. Inom de 
närmsta åren är behovet av att rekrytera officerare stort, 
därför läggs det mycket tid och resurser på att marknads-
föra officersyrket både på central och också lokal nivå. 

Karriärvägar i Försvarsmakten
Vägen till en anställning i Försvarsmakten ser inte likadan 
ut idag som för 50 år sedan. På föregående sida kan du 
läsa om utbildningsgången år 1955. Men hur går det då 
till idag? Karriärvägarna som är beskrivna i följande text  
kan du se en illustration av på sidan 31. Inryck till årets grundläggande militära utbildning
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Soldatutbildning/Gruppbefälsutbildning
Just nu genomför Försvarsmakten en förändring i uppläg-
get för den grundläggande utbildningen. Som det ser ut 
fram till och med årsskiftet är den grundläggande militära 
utbildningen (GMU) på tre månader. Efter GMU startar en 
befattningsutbildning (BFU), som är i cirka sex månader. 
Under befattningsutbildningen är soldaten provanställd 
och har en lön. I den nya utbildningsformen sätts GMU 
och BFU ihop till en utbildning och avslutas med en för-

bandsutbildning. Under hela utbildningen är man rekryt 
och går på rekrytförmåner. Utbildningen kommer i sin 
helhet att benämnas GU ny och bli totalt nio till elva må-
nader beroende på om rekryten rycker in med inriktning 
mot gruppbefäl eller inte. Det är först efter GU ny som 
rekryten kommer kunna söka en anställning som grupp-
chef, heltidssoldat, deltidssoldat eller teckna ett kontrakt 
med hemvärnet.

Specialistofficersutbildning/
Anpassad specialistofficersutbildning
Specialistofficeren är specialiserad på ett specifikt om-
råde, till exempel fältarbeten, ledningssystem, logistik 
eller teknisk tjänst. Utbildningen är idag på antingen 12 
eller 18 månader, beroende på soldatens förkunskaper. 
Utbildningen sker vid de olika funktionsskolorna i För-
svarsmakten, som exempelvis Markstridsskolan, Fältar-
betsskolan eller Sjöstridsskolan. Efter utbildningen och 
erfarenhet inom sitt funktionsområde blir specialistoffice-

ren med tiden något av en expert inom sitt arbetsområde. 
Utöver föregående karriärvägar kan en soldat även välja 
att bli taktisk officer. Högskoleutbildningen mot taktisk 
officer är på tre år och leder till en akademisk yrkesex-
amen på 180 högskolepoäng. Utbildningen genomförs 
på Försvarshögskolan och en stor del av studierna är 
förlagda på Militärhögskolan Karlberg i Stockholm. 

 

Marknadsföring mot officer på Ing 2
Under hösten har Ing 2 startat upp ett arbete för att få fler 
soldater på förbandet att intressera sig för officersyrket 
och då främst mot taktisk officer. Det finns en stor för-
del av att rekrytera soldater från sitt eget förband till en 
officersutbildning. Då är chansen förhoppningsvis större 
att individen söker sig mot Ing 2 när det är dags att välja 
inriktning och förband. En arbetsgrupp på Ing 2 har därför 
arbetat fram en plan med olika åtgärder för att på bästa 
sätt få upp intresset av en karriär som officer. I planen 
ingår exempelvis informationsdagar för våra anställda 
soldater. Informationsdagarna innehåller presentationer 
av kadetter, lärare och officerare som presenterar sin väg 
mot yrket, sökvägar och hur man uppfattar officersyrket. 

Nya medarbetare
Innan jul kommer mellan 70-90 rekryter ta en soldatan-
ställning på Ing 2. Då har de precis avslutat sin grundläg-
gande militär utbildning (GMU) på tre månader, som de 

Skjutövning med årets rekryter
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startade i mitten av september. De kommer bli anställda 
som brosoldater, stab- och trossoldater, mekaniker och 
ingenjörsoldater och är både inriktade mot heltidsanställ-
ning och deltidsanställning. 

Rekryterna som söker anställning har genomfört För-
svarsmaktens sista omgång i det nuvarande GMU-syste-
met. Nästa gång vi hälsar nya rekryter välkomna är 2016 
under vecka 30 och 38. Resan för att hitta nya rekryter 
till nästa års omgång har redan börjat. Personal från Ing 2 

Soldatutbildning/gruppbefälsutbildning

Specialistofficersutbildning/Anpassad specialistofficersutbildning

kommer under våren besöka gymnasieskolor, mässor och 
andra evenemang för att hitta lämpliga tjejer och killar till 
att bli våra nästa medarbetare. Förhoppningsvis kommer 
många av de nyinryckta gå långt i sin karriär i Försvars-
makten. Kanske har vi en framtida överbefälhavare eller 
regementschef som rycker in hos oss nästa år?

Försvarsmakten gör just nu en systembeskrivning av soldater och officerare, vilket 
behandlar bland annat Försvarsmaktens gradsystem. Detta kan göra att graderna 
ändras om och därför inte kommer stämma i dessa bilder.

Grund-
utbildning 
för rekryt

SOU (ca 18 mån) 
genomförs vid:
- MSS (12) + FarbS (6) 
- LedSS (18)
- MHS H (6) + FMTS 

(12)
- LogS (18)

Soldat-anställning 
48 månader varav 
minst 1 år som 
gruppbefäl/
operatör i 
funktion

ASOU (ca 12 mån) 
genomförs vid:
- MSS (6) + FarbS (6)
- LedSS (12)
- MHS H (4) + FMTS (9)
- LogS (12)

1. sergeant fanjunkare
tidigast efter 

4-6 år

Förvaltar-
utbildning
ca 6 månTjänstgöring vid Ingenjörbataljon

regements-
förvaltare

tidigast efter 
16-20 år

Förkunskaps-
krav

Tjänstgöring i Ingenjörbataljon, högre 
staber & produktionsorganisation

förvaltare 
tidigast efter 

10-12 år
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LITE VISOR
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ING 2 KAMRATFÖRENING 
Grundad 1978-04-29

Mitten av december och tid för en personlig reflektion över vår Ing 2 KVF – Göta 
ingenjörregementes kamrat- och veteranförenings - genomförda verksamhet under 
2015 samt delar av planerad verksamhet under 2016.

GÖTA INGENJÖRREGEMENTES  
KAMRAT- OCH VETERANFÖRENING

Ordföranden har ordet

Verksamhetsåret 2015
Kamratföreningens årsmöte 
Genomfördes i slutet av februari på Fritidsgården och 
med en, tillsammans med I 12 kamratförening, avslutande 
middag på mäss Trianon. 

Styrelsen 
Ordförande Lennart Blom och med ledamöter Ingemar 
Gustavsson, Mikael Engdahl och Bo-Anders Jansson, 
Peter Ekbladh, Jan Olofsson samt Bo Hörlenius.

Veteranluncher
Genomförs tillsammans med I 12 KF sista torsdag i 
månaden.(ej juni, juli, augusti samt december) och med 
intressanta föreläsare från näringslivet, regional och 
central militära ledningsnivåer. 

Under höstterminen, då Ing 2 KVF har värdskapet har 
följande ämnen avhandlats:

Karl-Axel Blomdahl Ing 2 (C MALI 00) – MALI 00 
och förbandets uppbyggnad av campen med gjorda 
erfarenheter för såväl planering som genomförande från 
”inget till väl fungerande anläggning”

Patrik Ahlgren (Chef Ing 2) - Utvecklingen inom 
Försvarsmakten, Eksjö garnison samt organisations- och 
materielutveckling inom fältarbetsfunktionen

Frida Scherdén (Försäljningschef) – Lindholmsgruppen 
/EksjöHus och företagets historia o utveckling. 

Hemsidan
Fortsatt arbete med utveckling av föreningens nya 
hemsida  www.ing2k.se inför verksamhetsåret 2016.  
E-postlista
Under de senaste åren har styrelsen nyttjat möjligheten 
att sända ut kallelse, protokoll mm till medlemmarna via 
e-post. Tyvärr saknar vi fortfarande tillgång till stor del av 
föreningens medlemmar varför jag, än en gång, uppmanar 

dig att skicka in din e-postadress till infomaster@ing2k.se 
och självklart meddela när du byter adress.

Kamratföreningens syfte och uppgifter 
Vid årsmötet antogs reviderade/nya stadgar för 
kamratföreningen, med anledning av Försvarsmaktens nya 
organisation, förändrade och nya uppgifter för föreningen, 
såsom anhörigstöd bland annat vid utlandstjänstgöringar, 
översyn avgifter för årsmedlemskap respektive ständigt 
medlemskap med mera. 

Överenskommelse Ing 2 – Ing 2 KVF
Kamratföreningarnas roll i Försvarsmakten har under 
de senaste åren diskuterats. Under året har rollerna 
tydliggjorts och numera finns en överenskommelse, 
mellan Regementet och kamratföreningen.

Regementet stödjer föreningen i ett antal resurser och 
med ett antal tydliggjorda önskemål på vår förening 
såsom: 
• Följa Försvarsmaktens värdegrund
• Tillsyn och vård av minnesmärken på platser knutna 

till Ing 2 tidigare verksamhet samt föreslå åtgärder i, 
av chefen Ing 2 fastställd, vårdplan

• Delta med föreningens fana vid Regementets Dag, 
regementets högtidsdag, soldaterinran, lokal veteran-
dag och medaljparad

• Genomföra informationsmöten med soldater som 
lämnar Försvarsmakten

• Delta vid personalsamling 
• Stödja Ing 2 med försvarsupplysning
• Stödja Ing 2 vid arbetet med ny utgåva av regemen-

tets historia
• Delta vid anhörigträffar i syfte att informera om 

föreningen och våra möjligheter att lämna stöd
• Vid behov stödja i krisgrupper, vilka upprättas av 

regementet

GÖTA INGENJÖRREGEMENTES  
KAMRAT- OCH VETERANFÖRENING
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Verksamhetsåret 2016
Årsmöte 2016
Genomförs fredagen 26 februari kl 1630—1800 i 
Fritidsgården samt med efterföljande middag på mäss 
Trianon. 

Vårdplan 2016--2018
En stor och omfattande uppgift i närtid för föreningen är 
arbetet med vårdplanen. Ur tidigare utgiven Ing 2 historia 
kan ett antal, för regementet viktiga platser, återfinnas 
men tyvärr har många av våra utbildningsplatser, utförda 
permanenta arbeten, väl nyttjade övningsplatser mm 
”fallit mellan raderna”, varför jag uppmanar er alla att 
hjälpa till med information.

Styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp och jag önskar 
att du, som vet om platser, uppsatta eller saknade 
minnesplaketter, historia om den enskilda övningsplatsen, 
hjälp oss att i närtid och helst före mars 2016, bredda 
underlaget för det fortsatta arbetet med vårdplanen. 

Dina kunskaper, om de kanske lite bortglömda platserna 
i regementets historia, är naturligtvis även en viktig 
kunskap för föreningen, vid arbetet med ny utgåva av 
regementes historia!     

Veteranluncher
Framgår av verksamhetsöversikt 2016 och kommer att 
finnas upplagd på hemsidan efter Nyår.

Studiebesök vid Ing 2 
I slutet av augusti genomför Ing 2 en större övning – 
Bison Counter 16 – i trakten av Skillingaryd och styrelsen 
planerar för en studiedag under vecka 634. Slutliga 
bestämmelser och inbjudan kommer att sändas ut under 
våren.

Eksjö Tattoo
Eksjö International Tattoo genomför 11—13 augusti 
på Stora Torget i Eksjö. Kamratföreningen har, 
tillsammans med våra kamrater från Sveaingenjören 
(Ing 1 kamratförening) reserverat ett antal platser till 
den avslutande föreställningen lördag kväll kl 2000 
– och inledningsvis med en gemensam middagsbuffé 
på Vaxblekaregården, en av stadens charmigaste 
restauranger, med samling kl 1645. Inbjudan med slutligt 
program kommer att sändas ut under mars månad.

Regementets Dag
Det är ett starkt önskemål från styrelsen att, vi är ett 
större antal medlemmar, än vad som varit de senaste åren, 
bakom vår vackra fana vid detta tillfälle. Dels för att ”visa 
att vi finns” för alla anställda vid regementet, men lika 
mycket för att vi medlemmar har ett utmärkt tillfälle att 
bli delaktiga i utvecklingen av fältarbetsfunktionen.

Styrelsen har haft en ambition att kunna bjuda in den 
aktuella åldersklassen vid Ing 2 till 40-års jubileum 
i samband med denna dag, men det har tyvärr varit 
praktiskt omöjligt att återfinna underlag för en inbjudan. 
Inför Regementets Dag kommer styrelsen, då underlag 

återfunnits i arkivet, att bjuda in KB/PB värnpliktiga från 
utbildningsåret 1976-1977 till en återträff med fördjupad 
information, gemensam middag i matsalen och därefter 
enkelt samkväm på någon av mässarna. Möjlighet att 
övernatta inom regementet kommer att erbjudas mot viss 
ersättning.

Om du, som medlem, önskar delta vid den fördjupade 
informationen mm så är du varmt välkommen! Meddela 
din avsikt till styrelsen på enklaste sätt.

En inbjudan till detta evenemang kommer att skickas 
ut, till de befäl som var placerade vid aktuell åldersklass, 
under våren.

Övergripande ekonomi
Under årsmötet 2014 diskuterades föreningens behov av 
pengar för att möjliggöra genomförande av verksamheten, 
då nuvarande intäkter av årsmedlemskap inte motsvarar 
behoven.

Styrelsen har därför förhört sig hos ett antal 
kamratföreningar, om hur de har löst sina motsvarande 
problem, i syfte att finna lösningar för vår förening på 
längre sikt. 

Vi fick ett antal förslag såsom:
• Äldre föreningar har ägt tillgångar, i form av inventarier, 

som sålts och dessa medel har tillförts verksamheten
• Gamla föreningskassor har förts över till nuvarande 

kamratförening
• Årliga gåvor från många medlemmar
• Medlemmar har testamenterat gåvor till sin kamratförening 
• Stöd från näringslivet
• Inget ständigt medlemskap

Vår förening saknar i allt väsentligt tillgång till 
inventarier och har inte haft förmånen att få ärva en 
gammal föreningskassa, varför gåvor från medlemmar 
i kamratföreningen är den form, som är möjlig för att 
förbättra föreningens framtida förutsättningar för ett 
fortsatt aktivt föreningsarbete.

Du som vill skänka en gåva till kamratföreningen gör 
det enklast genom att sätta in pengar på bankgiro 205-
3239. Skriv i meddelanderaden att det avser en GÅVA och 
från VEM gåvan kommer.

Under verksamhetsåret har föreningen mottagit gåvor 
från medlemmar och jag vill från kamratföreningen till 
dessa medlemmar, framföra kamratföreningens varma 
tack och uppskattning för gåvorna!

Jag hoppas att den planerade verksamheten för 2016, 
detaljer framgår av verksamhetsplanen 2016 (utsänds 
tillsammans med årsmötesprotokollet 2016), skall väcka 
ditt intresse och att, du därmed ”gör plats i din almanacka” 
för ditt deltagande. 

Styrelsen lägger ner ganska mycket arbete med 
planering, bokningar och mycket annat inför de olika 
evenemangen och jag hoppas naturligtvis att du skapar 
förutsättning för och har viljan att komma med!
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Januari   
09 Margaretha Landgren EKSJÖ 85 år
14 Nils-Ingvar Carlsson EKSJÖ 65 år
15 Rolf Einarsson LÖNNEBERGA 80 år
16 Hans Albin Larsson LUND 65 år
20 Thure Paulsson BJUV 90 år
27 Bengt Ask LUDVIKA 75 år
27 Hans Henning EKSJÖ 65 år
27 Sven Svärd JÖNKÖPING 65 år

Februari      
02 Per Larsson SÖDERTÄLJE 75 år
09 Göran Jansson SURAHAMMAR 75 år
17 Anders Johansson NÄSSJÖ 70 år
24 Christina Ekbladh EKSJÖ 65 år
28 Birgit Tyréus NÄSSJÖ 80 år

Mars      
07 Göran Andersson LIMHAMN 70 år
07 Lisbeth Boberg ÖREBRO 75 år
07 Wide Qwick EKSJÖ 80 år
08 Lars Göransson EKSJÖ 70 år
13 Tore Sandh EKSJÖ 75 år
18 Bengt Axelsson JÖNKÖPING 60 år
18 Stefan Petersson ANEBY 70 år
20 Anders Pettersson TUMBA 60 år
21 Bo Engdahl STENINGEHÖJDEN 75 år
22 Roland Johansson HOVA 75 år
25 Tor Odenbring VADSTENA 80 år
25 Bo Palmgren EKSJÖ 70 år
27 Kurt Flodin ALAFORS 80 år
27 Rudolf Palmér MALMÖ 95 år

April      
06 Olof Carelius STOCKHOLM 70 år
06 Peter Ekbladh EKSJÖ 65 år
06 Björn Hagberg RÖDEBY 70 år
18 Valdemar Hagenstål VARTOFTA 95 år
18 Ingemar Lund SOLNA 60 år
18 Björn Ringnér STENUNGSUND 65 år
22 Tuve Pettersson VÄSTERÅS 75 år
29 Ulf Janback EKSJÖ 65 år
29 Alvin Karlsson EKSJÖ 80 år
30 Karl-Erik Friberg EKSJÖ 85 år

Gratulationer
Under 2016 celebrerar kamratföreningen följande av sina medlemmar:

Maj      
03 Göran A K Nilsson EKSJÖ 70 år
08 Jan Lillieblad MOHEDA 60 år
12 Gösta Lindholm ÄLMHULT 90 år
13 Ulf Andersson LAHOLM 70 år
16 Christer Falk HUDDINGE 80 år
22 Anne-Marie Carlsson TÄBY 65 år
23 Alrik Nylén LENHOVDA 95 år
28 Stig Malmborg HÖLLVIKEN 75 år

Juni      
04 Lars-Gunnar Fransson GAMLEBY 65 år
05 Nils-Göran Albinsson EKSJÖ 80 år
06 Lasse Romlén FALKÖPING 75 år
11 John Fälth GÖTEBORG 80 år
13 Åke Sjöberg HALMSTAD 70 år
19 Peter Lindberg VÄXJÖ 60 år
22 Christer Gustafsson EKSJÖ 70 år

Juli      
01 Christina Göransson EKSJÖ 65 år
01 Jim Spånglund SANDARED 80 år
09 Gösta Kullenberg TRELLEBORG 80 år
10 Uncas Hyltner GÖTEBORG 70 år
21 Tomas Lindgreen BÅSTAD 70 år
27 Stig Johansson ANEBY 80 år
30 Bengt Lindén GÖTEBORG 80 år

Augusti     
04 Dick Pettersson JÖRLANDA 70 år
10 Lars Johannesson Canada 65 år
14 Rose-Marie Lindhe EKSJÖ 70 år
24 Alf Hult GAGNEF 85 år
27 Hans Bojefors GÖTEBORG 70 år
31 Sven Karlsson EKSJÖ 65 år

September     
05 Åke von Sydow VÄSTERÅS 90 år
11 B-M Ekenmo-Söderlund HULT 65 år
11 Elly Oscarsson EKSJÖ 85 år
17 Rolf Wanselius HUSKVARNA 80 år
19 Harry Svensson HERRLJUNGA 90 år
20 Stig Marz VÄXJÖ 85 år
25 Ann-Brith Carlsson NÄSSJÖ 70 år
25 Arne Ottehall NÄSSJÖ 85 år



37

Oktober     
01 Kennerth Pettersson EKSJÖ 80 år
14 Mats Anders Olsson KARLSTAD 70 år
16 Bertil Larsson V. FRÖLUNDA 75 år
04 Lars Hjeltman GRÖDINGE 75 år

November     
09 Anders Tengelin BRODDETORP 75 år
10 Bengt Jönsson MALMÖ 60 år
11 Greger Nordlöf NYKÖPING 70 år
21 Kjell Börjesson ANEBY 60 år
22 Per Sehlstedt EKSJÖ 90 år

Avslutningsvis önskar jag alla föreningsmedlemmar och läsare

God Jul och Gott Nytt År

Lennart Blom
Ordförande

24 Bengt Persson HAVERDAL 75 år
28 Sven-Åke Nykvist VÄXJÖ 80 år
30 Jan-Erik Dahlerus VÄNGE 75 år

December     
04 Leif Granhage MÖLNYCKE 70 år
08 Bo Ahlsgård HULT 75 år
15 Lars-Åke Johansson TRANÅS 70 år
19 Lennart Lidenmark HJÄRUP 85 år
19 Emil Nilsson YSTAD 80 år
21 Christer Hagström NÄSSJÖ 70 år

www.ing2k.se

ING 2 KAMRATFÖRENING 
Grundad 1978-04-29

GÖTA INGENJÖRREGEMENTES  
KAMRAT- OCH VETERANFÖRENING
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Tidning för Kungl. Norra Smålands regementes kamratförening

ÅRGÅNG 73RÄNNESLÄTT 2015:2

När dessa rader skrivs så har jag nästan ”avverkat” 
mitt andra ordförandeår. Som jag anförde efter omvalet 
vid årsmötet så var och är min drivkraft att anta utmaning-
en främst att jag vill bidra till att hedra regementet och alla 
de människor som verkat under de 377 åren i rikets tjänst 
och där många fått plikta med sitt liv både i fred och krig.
Men också att jag haft en fantastisk tid som soldat och 
officer vid regementet under drygt 40 år och fått uppleva 
sanningen i den broschyr som en gång i slutet av 50-talet 
lockade mig från Gnosjö till Eksjö och I 12 med rubriken: 
”Det finns många yrken i armén”. Även föreningens egen, 
relativt långa historia känns respektfullt att föra vidare. 
Det var den 10 juni 1945 som Kunglig Jönköpings-Kalmar 
regementes kamratförening bildades. Föreningens främsta 
uppgift då var att vara en länk mellan regementet och byg-
den inte minst för alla beredskapssoldater som tjänstgjort 
vid regementet under krigsåren. Samma år startade och 
drev föreningen en egen tidning ”Ränneslätt” som från 
1996 kom att bli förbandstidning för regementet men även 
som en röst för kamratföreningen fram till nedläggningen 
2000. Därefter och fortfarande lever ”Ränneslätt” vidare 
som en del i Götaingenjören.

Så några tillbakablickar som jag särskilt 
kommer att minnas
Söndagen den 10 maj hedrade vi Jönköpings regemen-
te tillsammans med Ing 2 och Jönköpings kommun ge-
nom att delta i en ceremoni med avtäckning av informa-
tionstavlan i anslutning till minnesstenen i Jönköpings 
stadsspark, en minnessten som restes vid regementets 300 
årsjubileum framför kanslihuset men som efter regemen-
tets nedläggning flyttades till stadsparken. Vid ceremo-
nin hade jag förtroendet att beskriva regementets drygt 
300-åriga historia, illustrerad av en mycket välspelande 
Jönköping/Huskvarna Hemvärnsmusikkår. Årets resa på 
Göta kanal blev mycket lyckat även om vädergudarna inte 
var på sitt bästa humör. Deltagande i Eksjö stads firande 
av Nationaldagen och vid Regementets dag på Ing 2 är 
också värda att notera.

Och så några framåtblickar
2016 års veteranluncher inleds i januari med informa-
tion av regementsförvaltare Christer Reimertz om den 

nya tolvmånaders 
grundutbildning 
som en del i reger-
ingens satsning 
på en delvis åter-
införd värnplikt. 
Veteranluncherna 
i föreningens regi 
fortsätter sedan 
traditionsenligt 
sista torsdagen i 
mars, april och 
maj månad. Efter 
aprillunchen åter-
vänder vi till vårt 
gamla I 12 för att 
få aktuell lägesinformation av Stefhan Carlsson, VD för 
Itolv AB. ”Vårterminen” avslutas i maj med att chefen Ing 
2 ger oss aktuell försvarsinformation. Under hösten fort-
sätter luncherna i regi av Ing 2 kamratförening.
Årsmötet kommer att genomföras traditionellt på Trianon 
fredagen den 26 februari. Vårens resa kommer att ske ons-
dagen den 18 maj med besök vid Markstridsskolan (tidi-
gare InfSS) i Kvarn och åtföljd ett stopp i Vadstena, där 
tidigare I 12 officeren Bengt Wigbrant kommer att guida 
oss. Föreningen erbjuder som tidigare år möjligheten att 
till subventionerat pris bevista Eksjö Tattoo fredagen den 
12 augusti föregånget av ett samkväm i mäss Trianon.
Vi räknar även med att som vanligt medverka i Eksjös fi-
rande av vår nationaldag. 

Till sist, jag och styrelsen hoppas jag på just Ditt delta-
gande i våra aktiviteter och till Dig som läser dessa rader 
och vill bli medlem, kontakta någon i styrelsen eller anmäl 
Ditt medlemskap elektroniskt på vår hemsida. Du behöver 
inte vara ”gammal I 12:are”. Vår förening är numera öp-
pen för alla som har en stark känsla för Försvarsmakten, 
regementet och militära traditioner och som vill vara med 
och föra I 12 traditionerna vidare i en fin gemenskap.

/Kurt-Lennart Larsson

Ordföranden har ordet

Kurt-Lennart Larsson.
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RÄNNESLÄTTRÄNNESLÄTTVerksamhetsplan

Januari
1 januari fredag. Nyårsmottagning, SWEDEC, Trianon
28 januari torsdag styrelsemöte
28 januari torsdag veteranlunch. Information av 
regementsförvaltare Christer Reimertz om den nya 
tolvmånaders långa grundutbildningen

Februari
26 februari fredag. Årsmöte.
14.15 samling mäss Trianon där föreningen bjuder på 
kaffe
15.00 Föreläsning/Bildspel ur SON Svenssons bildarkiv
16.00 Årsmötesförhandlingar
19.00 Middag (gemensam med Ing 2 kamratförening)

Mars
31 mars torsdag styrelsemöte
31 mars torsdag veteranlunch. Föredrag: information 
enligt senare

April
28 april torsdag styrelsemöte
28 april torsdag veteranlunch. Stefhan Carlsson, 
VD för Itolv AB informerar om bolaget, de 
aktuella verksamheterna och visar runt på  tidigare 
regementsområde

Maj
18 maj onsdag. Resa till Markstridsskolan i Kvarn och 
information om verksamheten. Därefter besök/guidning  
i kulturstaden Vadstena av tidigare I 12 officeren Bengt 
Wigbrant
26 maj torsdag styrelsemöte
26 maj torsdag veteranlunch. Information av C Ing 2 om 
det aktuella läget inom Försvarsmakten och vid Ing 2

Juni
6 juni måndag. Deltagande i Eksjö stads firande av 
Nationaldagen

Augusti
8 augusti fredag. Åskådare vid Eksjö Tattoo med samling 
och förtäring i mäss Trianon 18.00.

September
10 september lördag. Medverkan i Ing 2 regementets dag 
29 september torsdag styrelsemöte
29 september veteranlunch, värdskap Ing 2 KF

Oktober
23 oktober söndag. Garnisonens kyrksöndag
27 oktober torsdag styrelsemöte
27 oktober torsdag veteranlunch, värdskap Ing 2 KF

November
29 november torsdag styrelsemöte
29 november torsdag veteranlunch, värdskap Ing 2 KF

December
15 december torsdag styrelsemöte
17 december klockan 12.00 Ing 2 jullunch

Styrelsemötena äger rum klockan 09.00 och 
Veteranluncherna klockan 12.00.

Bli medlem i Kungliga Norra  
Smålands Regementes Kamratförening

Kamratföreningen är en förening med öppet medlemskap, vilket innebär att Du som är intresserad 
av regementets historia och dess traditioner är välkommen som medlem.

Under rubriken Verksamhetsplan i denna tidning, ser Du vilka aktiviteter föreningen genomför.

Medlemsavgiften är 100 kr/år eller ständigt medlemskap till en kostnad av 1 000 kr. 
För medlemskap kontakta föreningens kassör på telefon 0381-141 19 eller e-post

kassoren@brudbadet.eksjo.com.
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Januari   
9 Anita Ragnarsson Eksjö 75 år
16 Lennart Edström Tumba 90 år
23 Berndt Johansson Mönsterås 80 år

Februari   
14 Sol-Britt Rosen-Wiktorsson Tranås 90 år
18 Nils-Fredrik Haegerström Lidingö 100 år

Mars   
1 Rolf Lantz Malmö 70 år
2 Bernt Pettersson Hyltebruk 75 år
6 Lars Fransén Karlshamn 75 år
7 Ingrid Gustavsson Eksjö 85 år
13 Tore Sandh Edshult 75 år
16 Herbert Hulteke Mora 80 år
18 Stefan Petersson Aneby 70 år
18 Bengt Axelsson Jönköping 60 år
19 Ronny Svensson Eksjö 70 år
21 Marianne Malmberg Eksjö 85 år
31 Ann-Cathrine Öster Eksjö 70 år

April   
6 Björn Hagberg Rödeby 70 år
10 Torbjörn Titus Eksjö 75 år

Födelsedagar
Kamratföreningen gratulerar nedanstående medlemmar på högtidsdagen.  
Avser de medlemmar som tillhör I 12 kamratförening. 

10 Leif Bjelm Klagstorp 70 år
15 Karina Elm Eksjö 60 år
16 Ronny Andersson Fuggemålen 60 år
20 Jan Ekwall Eksjö 75 år
22 Karl-Gustav Edström Tranås 75 år
23 Ewa Hall Eksjö 70 år
27 Joakim Carlsson Helsingborg 50 år
29 Åke Piel Eksjö 70 år

Maj   
3 Gösta Karlsson Grimstorp 75 år
12 Gösta Lindholm Älmhult 90 år
14 Urban Spjuth Växjö 75 år
15 Peter Creutz Eksjö 60 år
19 Bo Martinsson Oskarshamn 75 år
21 Inger Rydén Eksjö 75 år
25 Björn Ahlstedt Redeby 70 år
31 Stellan Wijkström Eksjö 75 år

Juni   
6 Åke Petersson Karlstad 90 år
6 Hans Brusewitz Luleå 75 år

Kent Brusberg Eksjö
Syrena Brusberg Eksjö
Roland Axelsson Nässjö
Lars-Göran Engström Kisa
Kennie Hansson Burseryd
Leif Bjelm Klagstorp
Nils Haqvinsson Stockholm
Göran Olsson Seglora
Calle Nyqvist Mörbylånga
Rolf Lantz Malmö

Nya medlemmar
Styrelsen hälsar nedanstående välkomna som nya medlemmar i kamratföreningen.

Hans Lindgren Kullavik
Walter Ryd Göteborg
Rolf Öberg Skellefteå
Pelle Pettersson Älvängen
Jan Molin Uppsala
Roger Strömblad Partille
Bo Gustafsson Örebro
Evert Sandahl Österskär
Nils-Olof Jönnervik Eksjö

RÄNNESLÄTT
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Nationaldagsfirande 
i Eksjö

Många människor var samlade längs marschvägen för 
att senare ansluta i ledet och möta upp på museigården. 
Kamratföreningens fana fördes förträffligt av Jan 
Hall med Stig Samuelsson som andre fanförare. På 
museigården bjöds det traditionellt på härlig musik och 
sång, flagghissning och nationalsång, allt presenterat 
av Thore Bäckman. Från Eksjö kommun talade 
Anders Gustafsson som även delade ut priser till de 
kommuninnevånare som gjort särskilda insatser inom 
byggnadsvård, ungdomsverksamhet och miljöområdet. 
Högtidstalet hölls av regiondirektören Agnetha Jansmyr 
som också utbringade ett fyrfaldigt leve för Sverige. Ett 

Jan Hall med kamratföreningens fana.

trevligt inslag var när barnen i publiken fick små flaggor, 
som dom glatt viftade i takt med när musikkårens som 
avslutning spelade ”Under blågul fana” Efter ceremonin 
samlades I 12 kamraterna på Krusagården där Maj-Britt 
Öster välkomnade oss och serverade en god smörgås 
och kaka till kaffet. Kamratföreningens ordförande Kurt-
Lennart Larsson tackade deltagarna som ställt upp och 
informerade om kommande aktiviteter.

Jämfört med föregående år var det en något reducerad skara av 
organisationer och fanförare som samlades i järnvägsparken före 
avmarsch, dock fanns som alltid I 12 kamraterna troget på plats. Sedan 
Kurt-Lennart Larsson gett erforderliga instruktioner till organisationernas 
fanförare startade marschen till tonerna från Hemvärnsmusikkåren i 
Eksjö, längs södra Storgatan mot museigården.

Text & Foto Mats Einarsson
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I 12 kamraterna på  
Regementets dag

Regementets dag på Ing 2 är en av garnisonens 
högtidsdagar där vi i kamratföreningen till vår stora 
glädje får tillfälle att delta. En liten tapper skara fanns på 
plats denna dag bakom vår fana, förd av Astor Engqvist. 
Redan under samlingen vid husarvalvet välkomnades 
I12 kamraterna av Hemvärnets Musikkår i Eksjö som 
spelade Kungliga Norra Smålands regementes marsch. 
Regementschefen överste Patrik Ahlgren välkomsttalade 
och framhöll särskilt kamrat- och veteranföreningarna i sitt 
tal. En central programpunkt under öppningsceremonin 
var medaljeringen av de som tjänstgjort i förbandet MALI 
00 under överstelöjtnant Karl-Axel Blomdahls ledning, 
samt de som aktivt deltog i räddningsarbetet under 
branden i Forsellska gården. Efter ceremonin samlades 
kamraterna för en välförtjänt fika på soldathemmet.

RÄNNESLÄTT

Text & Foto Mats Einarsson

KAMRATFÖRENINGEN SÄLJER

DEL 1 och 2  
AV KUNGLIGA NORRA SMÅLANDS REGEMENTES HISTORIA 

Pris 50 kr. Vid leverans utanför Eksjö tillkommer porto (70 kr). 

RÄNNESLÄTT – en historisk dokumentation av nuvarande byggnader
Förre stadsarkitekten Lennart Grandelius har på Fortifikationsverkets uppdrag gjort denna liminbundna 

dokumentation i A4 format med beskrivningar och många bilder. 

Pris 50 kr

KNEKTAR I KONGA KOMPANI
Av Carl Gustav Collin

Boken kan användas vid släktforskning.

Pris 50 kr

MINNESBOK SMÅLANDS REGEMENTE & SMÅLANDSBRIGADEN
Pris 75 kr 

Kontaktperson: 
Torbjörn Titus 0381-141 19, kassorenkf@gmail.com.
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RÄNNESLÄTTKFÖ Känsö FPCS 1964/65
Första återträffen med FPCS 1964/65 skytteskolan ägde rum september år 2000. Befälseleverna har sedan inkallats 
till KFÖ på Öland 2003 och i Skåne 2005. År 2010 genomfördes fälttåget Norge i Karls XII:s fotspår på Fredrikstens 
Fästning. I september 2012 genomfördes SÖB i Tyskland med besök i Lützen, Gustav Adolf Gedenkenstätte, 
Breitenfeldt och Berlin. Fältövning Uppsala Stockholm FUS 2013 genomfördes i september med besök på Uppsala 
Universitet, Domkyrkan och vaktavlösningen på Kungliga Slottet i Stockholm.  På I 12 dagen den 28 juni 2014 i 
Eksjö firade skolan 50 års jubileum med 30 deltagare. Eleverna träffas traditionsenligt i februari varje år och deltar 
i Kunglig Norra Smålands Regementes Kamratförenings årsmöte. Av ursprungliga 48 befälselever har 11 lämnat oss 
för alltid. Tyvärr lever inga av våra befäl.

Vid FPCS 1964/65 jubileum2014 föddes iden att förlägga 2015 års KFÖ till Känsö. Planeringsuppstart ägde rum 
i Borås på officersmässen gamla I 15 i november 2014. Befälselev 320 Torgny Allvin utsågs till övningsledare. 
Fortsatt planering 2015 i Eksjö den 27 februari vid I 12 KF:s  årsmöte. Ytterligare två möten genomfördes i Borås 
våren 2015 och inkallelseorder sändes ut i början av juni.12 befälselever och 4 damer, civilbefälhavare (CVBFH) 
hörsammade inkallelsen.

KFÖ Känsö 2015

Bakgrund

År 1770 nåddes Sverige av underrättelser om pest i 
turkiska hamnar och om en epidemisk sjukdom i Polen. 
En karantänsförordning utfärdades och ett reglemente för 
verksamheten var klart den 4 oktober 1770. Förordningen 
föreskrev fem karantänsplatser i Sverige varav en i 
Göteborg. Efter några "turer" mellan landshövding Taube 
och Magistratet i Göteborg förlades karantänsstationen till 
Känsö. Känsö är en av de yttre öarna i Göteborgs skärgård 
och ett annat viktigt skäl till valet var att ön var obebodd.
Det första försöket att bedriva verksamhet på Känsö 
blev kortvarig. Den startade 1771 och avslutades 1772. 
I början av 1800-talet tog verksamheten dock ordentlig 
fart och efter hand byggdes stationen ut till en omfattande 
anläggning med Pestsjukhus, Observationssjukhus, flera 
magasin och förläggning mm. Karantänverksamheten 
pågick till 1934 då ön togs över av KA 4 i Göteborg. 
Ön ägs idag av Brännö Bys Samfällighetsförening och 
försvaret skrev i år ett 25-årigt arrendeavtal med ägarna. 
Huvuddelen av bebyggelsen och de trädgårdar som 
skapades under karantänstiden finns kvar än idag och 
vårdas av försvaret. Detta är en pärla i Göteborgs yttre 
skärgård.

Torsdag 2015-09-03
Vår KFÖ inleddes på eftermiddagen med samling 
på Käringberget i Göteborg dit deltagarna färdats 
enskilt. Från Käringberget tranposterades vi till 
Känsö med stridsbåt 90 vilket tog cirka 20 minuter.  

På kajen på Känsö mötte kommendanten Patrik 
Bergström med anvisningar om vår förläggning och 
annan information som vi behövde för vistelsen. 
På kajen väntade också vår kunnige guide Jan Berner 
som en stund senare visade oss runt på ön och berättade 
om öns spännande historia. Vi fick information om den 
medicinskt ansvarige på ön, Per Dubb. Samme Dubb 
som startade Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Den 
byggnadsansvarige fortifikationskaptenen Jacob Forsell, 
farfar till operasångaren John Forsell. Jacob Forsell 
hämtades från Göta Kanalbygget i Forsvik. Han tog 

Text Kenneth Wennblom & Torgny Allvin
Foto Jan Berner
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också med sig bergsmannen 
Olof Ericsson där ifrån. 
Olof Ericsson var far 
till Nils och John som 

båda blev kända industrimän. Olof Ericsson dog på 
Känsö och är begravd där. Även författaren Viktor 
Rydberg vistades under några år på Känsö. Han 
var där som informator åt kassaförvaltarens söner. 
Under Jacob Forsells ledning förvandlades Känsö också 
till en prunkande trädgård. Över 5000 träd planterades 
och en stor frukt och grönsaks-trädgård anlades. Floran 
på Känsö är unik.

Efter rundvandringen på ön ledde befälselev Wennblom 
en minnesstund med parentation och tyst minut över 
bortgångna elever och befäl. Kvällen fortsatte sedan med 
middag på mässen. Grillmiddag med alla tillbehör och 
en hög stämning bland befälselever och civilbefälhavare. 
Som brukligt avslutades kvällen med återblickar på våra 
tidigare träffar och en första diskussion om vad vi ska göra 
under vår träff 2016.

 

Fredag 2015-09-04
Dagen startade med en tidig frukost och därefter lite egen 
tid för ytterligare rundvandring på ön. Kl. 09.30 hämtades 
vi upp med stridsbåt 90 för återresa till Käringberget. Från 
Käringberget gick resan vidare i bil till Skansen Lejonet i 
Göteborg. Skansen Westgötha Leijon stod klar 1689 och 
var en viktig del av försvaret av Göteborg på den tiden. 
Göteborg var då en av Europas mest befästa städer. I dag 
disponeras Skansen Lejonet av Ordenssamfundet Götiska 
Förbundet. Lokalerna hyrs också ut till middagar, bröllop 
och andra festligheter. Där mötte vår guide Tor Nordström 
upp. Tor visade skansen och berättade om dess roll i 
försvaret av Göteborg som då och då utsattes för angrepp 
av Danskarna. 

Vår KFÖ avslutades därefter med en lunch på 
Skansen. Som sig bör på västkusten var huvudrätten fisk.
Arrangemangskommittén träffas i Borås på I 15:s gamla 
mäss torsdagen den 5 november för planeringsuppstart 
inför 2016 års KFÖ. Givetvis intas ärtsoppa med 
pannkakor. Traditionsenligt kommer vi att delta i Kunglig 
Norra Smålands Kamratförenings årsmöte i Eksjö 
fredagen den 26 februari 2016

 Stående överst från vänster: Nils-Åke Danielsson, Ingvor Karlsson, Gullbritt Björck, Hans Björck, Ragnwald Ahlnér
Stående underst från vänster: Kenneth Wennblom, Birgitta Danielsson, Håkan Kisell, Lars-Göran Friberg, Tom Tomasson, Gert 
Björklund, Jonas Rundqvist, Sten Franzén, Torgny Allvin, Maj Samuelsson, Matts Samuelsson

RÄNNESLÄTT
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RÄNNESLÄTTNordiskt möte för militära 
kamratföreningar 2015 i  
Aalborg

Text Alf Eckerhall

Trängregementet är en av Danmarks största militära 
utbildningsplatser med cirka 2000 medarbetare, inklusive 
värnpliktiga. Vid regementet finns två logistikbataljoner, 
en underhållsbataljon, Nationella Stödbataljonen och 
Försvarets militärpoliscenter. Regementet tar också emot 
en stor del av de 6 000 skolungdomar som varje år får 
genomföra en praktikvecka i försvaret. Vid Aalborg 
Kaserner finns också Nordjyllands hemvärnsdistrikt 
och Haerens logistikcenter samt flera andra stödenheter 
inom försvaret. Regementets raska sergeanter visade 
oss materiel och hur den skall användas samt besvarade 
allehanda frågor om rekrytering, anställningsförhållanden 
och annat. Det var tredje gången som det nordiska mötet 
hade förlagts till Aalborg.

Efter högtidlig öppning av mötet och kransnedläggning 
blev det sedvanlig manifestation med marsch genom 
staden, på gruppkolonner och med regementets musikkår 
i spetsen. Staden bjöd på uppskattad mottagning, och 
deltagarna fick därefter tid att bekanta sig med livet i 
Aalborg. I mötet ingick studiebesök vid Jaegerkorpset, 
Aalborg Flygstation, Flottans station i Frederikshavn, 
Centret för sergeant- och maritimutbildning samt vid 
garnisonsmuseet. Sista dagen avhölls också den sedvanliga 
skyttetävlingen mellan de fyra deltagande länderna, på 
pistol och karbin. Norge segrade i lagtävlingen och Norge 
och Sverige fick vardera en individuell guldmedaljör på 
karbin respektive pistol. 

Jægerkorpset är Arméns (Haerens) 
specialoperationsstyrka som har till uppgift att med kort 
varsel kunna sättas i operationer där konventionella styrkor 
inte kan användas, såväl i Danmark son i andra länder. 
Förbandet bildades 1961 efter brittisk och amerikansk 
förebild och är ett elitförband som är specialiserat på 
fjärrspaning, sabotage och terroristbekämpning. En 

jägarsoldat skall ligga på topp när det gäller god fysik, 
självdisciplin, självtillit och förmåga att arbeta under 
extrema förhållanden och att kunna samarbeta. En jägare 
skall klara av en marsch på 50 km med 30 kg packning 
på maximalt 12 timmar samt kunna simma 1000 m 
bröstsim på 24 minuter och dyka 30 m med tyst nedgång.  
Jægerkorpsets motto lyder: ”Plus esse quam simultatur” - 
”Mera att vara än att synas.” Vid vårt besök fanns också en 
skylt som förkunnade, att endast karlakarlar eller ”riktiga 
män” kan bli jägare. Vår diskrimineringsombudsman hade 
säkerligen gnuggat händerna över att få bita i ett sådant 
stridsrop. Jaegerkorpset har 150 män och ingen är kvinna. 
Endast var tionde sökande antas, och inga värnpliktiga är 
kommenderade dit. Ett tiotal sergeanter tog hand om oss 
och redogjorde för sin ofta sofistikerade utrustning och 
svarade artigt på alla våra frågor.
Flyvestation Aalborg ligger 10 km nordväst om Aalborg. 
Flygplatsen delas mellan civilflyget och flygvapnet och är 
hemmahamn för transportflygets fyra luftfartyg Hercules 
och CL-604 Challenger. Den första flygplatsen inrättades 
1938 för att få en fast förbindelse med Köpenhamn. Den 
9 april 1940 besattes flygplatsen av tyskarna, och redan 
dagen därpå användes flygplatsen av drygt 50 tyska 
transportflygplan. Tyskarna satte genast igång med att 
expropiera mark och utvidgade flygplatsen från två 
kvadratkm till 30.  Det blev en av Nordeuropas största 
flygplatser. Efter kapitulationen den 5 maj 1945 övertog 
RAF flygplatsen och förstörde 270 tyska flygplan som 
fanns där. Civilflyget har idag drygt en miljon passagerare 
som startar och landar på en 2400 x 46 m stor bana. Vi 
visades runt i de nya och stora, 50x50x15 m, hangarerna 
och fick en föredragning om framförallt det militära 
transportflyget.
Flådestation Frederikshavn. Vi lotsades in till en alldeles 

För 32 svenska representanter och medföljande från militära kamratföreningar blev 
midsommarhelgen 2015 solig och utan störande regn. Det 35:e nordiska mötet 
var förlagt till trängregementet i Aalborg, och dit kom vi efter en behaglig båtresa 
över Kattegatt och med buss som mötte upp i Frederikshavn. På plats väntade 120 
delegater från Danmark, Finland och Norge.  
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ny simuleringsanläggning 
och fick genom att dra i 
spakar och trycka på knappar 
öva oss i hur man framför 

fartyg till sjöss utan att köra på andra fartyg eller broar 
eller oljeplattformar. Danmarks flotta består av två 
fregatter, fyra inspektionsskepp, tre underhållsfartyg,  
två miljöfartyg, två mindre inspektionsfartyg, en 
inspektionskutter och fem skolskepp. Danmark har också 
upplagda fartyg: en ubåt, tre korvetter och några patrull- 
och minröjningsfartyg. Flera av fartygen låg vid kaj och 
gav möjlighet till att åtminstone syna dem utvändigt. 
Center for Sergent- og Maritim Uddannelse (SMC) är en 
av sex olika specialistskolor som ingår i Marinens skolor. 
Centret är startpunkten för alla värnpliktiga, konstaplar 
och kadettaspiranter inom Marinen. Vid centret får man 
lära sig de grundläggande färdigheterna för att klara 
av en befattning inom Marinen. Skolan är också en 
utbildningsplats för samtliga sergeanter i Flottan. – Vi fick 
en förevisning i hur man på några minuter kan förvandla en 
25-meters bassäng till en rykande och rytande havsmiljö 
med vågor upp till två meter mitt i natten. Det blev också 
möjlighet för en frivillig Jonas, att i effektiv våtdräkt 
kasta sig ned i djupet och finna att han efter några minuter 
torrskodd kunde räddas upp på land.
Personalförsörjningen i Danmarks försvarsmakt. 
2004 fattades i Danmark ett försvarsbeslut som ändrade 
försvaret från mobiliseringsförsvar till insatsförsvar.  
2014 uppgick personalstyrkan i Försvarsmakten till 20 
200 personer varav 15 400 militär personal och 4 800 civil 
personal. Av den militära personalen är 950 kvinnor. Till 
detta kommer 15 000 aktiva i Hemvärnet. För värnplikten 
tillämpas en skyldighet för alla pojkar att infinna sig till 
en ”försvarets dag” samt ett lottningssystem som från 

början syftade till att kalla in cirka 30 procent av alla 
pojkar till plikttjänstgöring. Intresset för att genomgå 
militär grundutbildning är emllertid så stort att betydligt 
fler frivilliga anmäler sig än vad som är försvarsmaktens 
behov. Det är därför i praktiken ytterst få som kallas in till 
pliktjänstgöring. Även utländska medborgare kan ansöka 
om att få genomgå militär utbildning. Grundutbildningen 
är minst fyra månader men kan för en del var längre. För 
dem som blir fast anställda skrivs ett s.k. K-35 kontrakt 
som gäller fram till dess den anställde fyller 35 år; det finns 
möjlighet att säga upp sig tidigare. Anställningsvillkoren 
och befordringsmöjligheterna anses vara relativt goda. 
För varje anställningsperiod om fyra år får den anställde 
möjlighet att studera vid högskola under ett år. Ett K-35 
kontrakt kan alltså ge fyra års högskolestudier.
Varmt tack till våra danska kamrater för intressanta dagar 
i Aalborg!

Den svenska delegationen klädd för festmiddag.
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Rapport från Kalmar RÄNNESLÄTT

Text Birger Jägtoft

När detta skrivs den 10 november 2015 är det per 
definition fortfarande sommar i Kalmar. Senaste dygnet 
har medeltemperaturen varit över tio plusgrader. Är det 
den globala uppvärmningen? Är det vi människor som 
bränt för mycket kol och olja? Kanske vi tänker annorlunda 
när termometern i februari istället visar tio minus och vi 
pulsar i drivorna efter den sibiriska snökanonens framfart.

Så hade jag tänkt berätta om ytterligare en lyckad 
veteranträff. En sådan var planerad till Västervik den 
9 september. Därav blev dock intet på grund av olika 
skäl. Några av oss som fortfarande är aktiva och rörliga 
hade planerat in resor och andra åtaganden. En del hade 
förhinder av hälsoskäl. Nu hoppas vi på en möjlig vårträff 
i Nybro. Där får vi ta en diskussion om hur det ska bli i 
framtiden. 

Vi gläds åt samarbete med Allmänna försvarsföreningen 
i Kalmar län. Den 8 oktober genomfördes ett mycket lyckat 
evenemang. Örlogskapten Niklas Wiklund föreläste över 
ämnet ”Ur takt med tiden”, svensk försvarspolitik kontra 
omvärldsutvecklingen under de senaste 15 åren. Niklas 
Wiklund är fartygschef i flottan, men är mer känd som 
försvarsdebattör under pseudonymen ”Skipper”. Niklas 
Wiklund började 2010 skriva om försvar och säkerhet 
på bloggen www.navyskipper.se. Antalet läsare växte 
snabbt och bloggen är i dag en av Sveriges mest lästa 
med försvarsrelaterat innehåll. Sedan 2014 är Niklas 
Wiklund även kolumnist på Svenska Dagbladet, där han 

skriver varannan vecka, och är dessutom regelbunden 
gästkrönikör på Blekinge Läns Tidnings ledarsida. 

Redan den 25 februari arrangerar AFF Kalmar län en 
ny föreläsning på temat ”Sverige och NATO” med Ann-
Sofie Dahl. Hon är docent i internationell politik och 
Senior Research Fellow vid Center for Military Studies 
i Köpenhamn. Sverige omtalas emellanåt som NATO:s 
”partner number one”. Trots ett stadigt ökande stöd i 
opinionsmätningarna sedan Ukrainakrisen inleddes, står 
ett svenskt medlemskap fortfarande inte på agendan. 
Varför är det så och hur ser Sveriges samarbete med 
NATO idag ut?

Och nog bör vi ägna oss åt händelseutvecklingen i 
vår omvärld. Aldrig tidigare har så många människor 
gått från fattigdom, sjukdomar och svält som under de 
senaste 50 åren. Men aldrig tidigare har så många varit 
på flykt. Aldrig tidigare har mänskligheten haft sådana 
möjligheter till fred och välstånd. Det vore minst sagt en 
katastrof att missa den möjligheten. Och ändå finns risken 
att någon med för mycket makt trycker på fel knapp. I 
det sammanhanget ter sig de senaste 15 årens svenska 
säkerhets- och försvarspolitik som minst sagt misslyckad.

Kalmar regementes kamratförening genomför ett 
styrelsemöte den 12 december med ett lagom julbord.  Vi 
gör vad vi kan och tillönskar varandra EN GOD JUL och 
ETT GOTT NYTT ÅR!

Niklas Wiklund föreläste på Linnéuniversitetet

En dyster sammanfattning
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