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NAMN:  Michael Ginér

GRAD:  överste

BEFATTNING: chef Eksjö garnison och
  Göta ingenjörregemente

”Ing 2 är, som många av er vet, det förband som jag se-
dan många år tillbaka betraktar som mitt hemförband. 
Jag är mycket stolt och tacksam för att erhållit förmånen 
att ta över chefskapet vid Göta ingenjörregemente.”

BILD: PETER FEURST
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Götaingenjörer!
Ing 2 är, som många av er vet, det för-
band som jag sedan många år tillbaka 
betraktar som mitt hemförband. 
    Att få återkomma till sitt hemför-
band som chef är något som för-
pliktigar. Jag ska göra mitt yttersta 
för att tillsammans med regementet 
och garnisonen, under arméchefens 
ledning, utveckla Ing 2 och fältarbets-
funktionen mot de krav som ställs 
och då inte minst de krav som ställs 
på ökad nationell förmåga.

HÖGA FÖRVÄNTNINGAR
Att jag nu kommer hem till Eksjö 
som förbandschef innebär sannolikt 
att många av er har stora förvänt-
ningar på mig som chef. Jag vill 
redan så här i början tydliggöra att 
det faktum att jag har stark förank-
ring i garnisonen inte per automa-
tik kommer innebära att ni som är 
anställda vid regementet personligen 
alltid kommer tycka om mina beslut. 
Samtidigt vill jag uppmana er alla 
till att personligen aktivt delta i det 
viktiga arbetet med att vidareutveckla 
förbandet och fältarbetsfunktionen 
utifrån våra förutsättningar och de 
krav som ställs på oss. 
   I uppbyggnaden av Försvarsmak-
tens nationella förmåga har fältar-
betsfunktionen en självklar och 
viktig roll att spela. Vår förmåga att 
kunna understödja brigadens strid är 
i sammanhanget av central betydelse. 
Brigaderna är och kommer att vara 
kärnan i den moderna armé som 
vi tillsammans med övriga delar av 
markstridskrafterna ska bygga. 
Inom ramen för uppbyggnaden av 
den nationella förmågan har Hemvär-
net en central roll. Här ska vi fortsätta 
att utveckla våra hemvärnsförband 
mot de krav som ställs på förmåga 
och tillgänglighet. 
   Vi har dock alltjämt också högt 
prioriterade uppgifter inom ramen 
för Försvarsmaktens internationella 
uppgifter att lösa. På Göta ingenjör-
regemente har vi det kunnande och 
den förmåga som krävs för att lösa 
såväl våra nationella som interna-
tionella uppgifter. Här är det av stor 
vikt att vi tillsammans vidmakthåller 
och utvecklar den ammunitions- och 

minröjningsförmåga som vi under 
många år framgångsrikt byggt upp. 
För att vi ska kunna lösa våra upp-
gifter, såväl nationellt som interna-
tionellt, är en framgångsfaktor att 
vi säkerställer att våra förband blir 
personellt uppfyllda och att vi förmår 
att behålla den personal vi redan har. 
Här utgör ett gott ledarskap grunden. 
Ett ledarskap som jag vet finns på Ing 
2 och som vi tillsammans ska fortsät-
ta utveckla. 
   Som chef Ing 2 kommer jag ställa 
stora krav på engagemang och del-
aktighet i förbandets gemensamma 
arbete. Samtidigt som jag också kom-
mer ställa krav på ansvarstagande 
samt lojalitet mot fattade beslut och 
givna uppgifter.  
   En förutsättning för att vi ska kunna 
vidmakthålla och utveckla fältar-
betsfunktionen är inte bara natio-
nella samarbeten och övningar. Våra 
samarbeten inom främst Norden men 
även med övriga delar av Östersjö-
området, prioriterade partners och 
USA behöver fortsatt vidareutvecklas 
och fördjupas.

STOLTA TRADITIONER
Göta ingenjörregemente är ett för-
band med mycket stolta traditioner. 
Ni som var närvarande vid ceremo-
nin där jag övertog chefskapet fick 
se tydliga bevis på detta. Genom att 
känna vår historia stärks vår för-
bandsidentitet och gemenskap. I ar-
betet med att vårda och utveckla våra 
traditioner har våra kamrat-, tradi-
tions- och mässföreningar en mycket 
viktig roll att fylla. Men detta viktiga 
arbete är inte bara en angelägenhet 
för några hängivna eldsjälar. Det är 
ett arbete för vilket vi alla har ett stort 
gemensamt ansvar och jag uppmanar 
er alla därför att utifrån intresse och 
förmåga att delta i detta arbete och de 
aktiviteter som finns.
   För att vi som regemente och 
garnison fortsatt ska kunna vara 
en attraktiv och konkurrenskraftig 
arbetsgivare krävs ett gott samarbete 
inom garnisonen, Eksjö kommun och 
regionen. Min bedömning är att vi i 
dag har ett gott samarbete, men att 
detta goda samarbete behöver vid-

makthållas och vidareutvecklas vilket 
är frågor som jag kommer att verka 
för som garnisonschef.
   När jag skriver detta har jag nyligen 
haft förmånen att få välkomna kon-
tingentschefen för FS 31 Lars Nilsson 
och hans kontingent hem till Eksjö 
efter insats i Afghanistan. Samtidigt 
leder chefen för 21. ingenjörbataljon 
Carl-Axel Blomdahl sitt förband vid 
den utbildningsverksamhet som är 
förlagd till Gotland.

TYDLIGA SIGNALER
Verksamheten på Gotland är en 
direkt konsekvens av överbefälhava-
rens beslut om att permanent placera 
förband där utifrån den försämrade 
säkerhetssituationen i vårt närområ-
de. Försvarsmakten åtgärder på och 
kring Gotland syftar ytterst till att 
skapa tröskeleffekt och därigenom 
även tydligt signalera vår beredskap 
och att vi är beredda att med militära 
medel, på egen hand eller tillsam-
mans med andra, försvara vår natio-
nella integritet.
  På Gotland ges vi goda möjligheter 
att öka, och inte minst viktigt, uppvi-
sa vår förmåga att exempelvis spärra 
och blockera viktiga infallsportar 
samt utföra mineringsarbete och 
samverka med andra aktörer på ön.
   Avslutningsvis vill jag rikta mig till 
alla de ur regementet som tillsam-
mans med andra delar ur Försvars-
makten nyligen löst och för närvaran-
de löser nationella och internationella 
uppgifter. Uppgifter som ytterst syftar 
till att försvara Sverige och landets 
intressen, vår frihet och rätt att leva 
som vi själva väljer och där ett star-
kare försvar – möter varje hot och 
klarar varje utmaning. Jag är mycket 
stolt över det ni gör och inte minst 
på sättet på viket ni gör det. Jag vill 
därför särskilt tacka såväl er, som era 
nära och kära för era insatser. 
Tack!

Överste Michael Ginér
Chef Eksjö garnison och Göta ingen-
jörregemente
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VISBY Den första ingenjörtruppen 
från Ing 2 anlände med 
terrängfordon till  Visby.
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I december flyttade delar av 211:e, 
212:e och 213:e kompaniet samt 
bataljonsstaben vid Ing 2 till Gotland, 
vår utpost i Östersjön som kommit 
att stå i fokus under 2016. 
   Försvarsmakten har beslutat att åter 
etablera en permanent stridsgrupp på 
ön och att flytta hit förbandsövningar 
temporärt.

TRÖSKELEFFEKT
Trupper från Ing 2 kom i december.
– Våra förband är en viktig del av 
den tröskeleffekt som vi ska hålla. 
Därför är det nödvändigt att känna 
infrastrukturen och miljön här, säger 
Carl-Axel Blomdahl.

För att få ut bästa effekt har stora om-
råden på ön rekognoserats av Ing 2, i 
syfte att identifiera strategiska och bra 
platser för fältarbeten som förändrar 
terräng och infrastruktur till mot-
ståndares nackdel. 

MINERING AV HAMN
Ingenjörtrupperna har på ett realis-
tiskt sätt övat minering av hamnar, 
spärrning och blockering av flygfält, 
rekognosering och patrullering av 
vägar, skapa framkomlighet i ter-
räng, med mera. En del övningar 
har genomförts tillsammans med 
andra förband som varit på Gotland 
samtidigt.

Genom övningarna har ingenjörer-
na från Ing 2 gjort sig synliga och 
uppmärksammats i olika delar av 
Gotland. 
   – Vi har gjort en beredskapskontroll 
och genomfört övningar här på Got-
land som avsevärt höjt vår förmåga 
och bidragit till en god anda inom 
bataljonen, konstaterar Carl-Axel 
Blomdahl.

FORDONSVERKSTAD
Kompanierna har även flyttat med 
delar av sin ordinarie verksamhet och 
etablerat sig i lokaler för att genom-
föra utbildningar och reparationer av 
fordon.

ING 2 PÅ GOTLAND
Ing 2 har inför vintern temporärt flyttat delar av sin verksamhet till Gotland för övningar i anslut-
ning till hamnar, flygfält och annan terräng.
– Vi är här för att utveckla oss själva, men även öka förmågan att försvara Gotland tillsammans 
med andra förband och myndigheter, säger bataljonchef Carl-Axel Blomdahl.

TEXT: PETER FEURST
FOTO: ROBIN KRÜGER

Rekognocering och fältarbeten 
ingår i ingenjörregementets 
övningsuppgifter på Gotland.
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bilder från 2016

Ett år med Ing 2
Patrik Ahlgren sammanfattar verksamheten på 
Ing 2 under sitt sista år som regementschef.
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PATRIK AHLGREN:

TRE ÅR som chef på Göta ingen-
jörregemente och Eksjö garnison är 
över. Det har varit en spännande och 
lärorik tid med många förändringar. 
Förändringar som vi inte alltid tyckt 
om, men som vi ändå lojalt genom-
fört. Detta samtidigt med ansträng-
ningarna med dels övningar för att 
öka krigsdugligheten i våra förband, 
dels pågående insatser. 

ÅRETS ÖVNINGAR
Vi har börjat samträna våra staber 
och funktioner i bataljonsstruktur, nu 
senast BC 16 och Flygvapenövningen 
som exempel på det. Vi har börjat 
samverkan i brigadstrukturer genom 
att våra bataljonstaber deltagit i stabs- 
och ledningsövningar i brigad. Vi har 

samövat med och understött manö-
verenheter under JC14, Våreld 15 och 
16, Vintersol 16, CR 16 och AÖ 15. 
Verksamheter som bidragit till att öka 
vår kompetens och förmåga att föra 
krig.

NATIONELLA INSATSER
Vi har lämnat stöd till räddnings-
tjänsten vid skogsbränder och vid 
stadsbranden. Vi har lämnat stöd till 
polisen vid eftersök, sökverksamhet 
och händelser relaterade till vapen 
och ammunitionseffekter. 
   Vi har tagit och tar vår del av det 
internationella engagemanget. Vi har 
ständigt haft och har personal i inter-
nationella insatser.
   Och nu är vi med delar av regemen-
tet på Gotland för att öka kunskapen 
om och förmågan att genomföra den 
typ av fältarbeten som kan förekom-
ma i just det strategiska området.

ÖKAD FÖRSVARSFÖRMÅGA
Nu står vi halvvägs in i den reform 
som beslutades 2010. All personal har 
kämpat oerhört för att få både tid och 
pengar och materiel att räcka till för 
krigsförbandens behov. Vi ska vara 
stolta över det vi med hårt arbete har 
åstadkommit så här långt. Överallt 

där vi synts och verkat vet alla att 
Götaingenjörer står för kvalitet.
   Vi har bidragit till att öka nationens 
försvarsförmåga, men det är många 
utmaningar som kvarstår innan vi är 
klara. Vi måste fortsätta samträning i 
bataljon där den fulla kraften genom 
samverkande fältarbetssystem, system 
av system, kan utvecklas till stöd för 
brigadens strid. Vi måste fortsätta 
samöva med manöverförband så att 
vi kan få ut full effekt av den tredi-
mensionella pansarvärnsstriden. Vi 
måste fortsätta att aktivt beskriva 
vår verksamhet för allmänheten och 
bedriva försvarsupplysning i skolorna 
i vår omgivning.

GOTT SAMARBETE
Jag vill tacka för gott samarbete och 
god kamratskap under den här tiden. 
Jag har trivts fantastiskt bra som 
regementschef. 
   Anledningen till min trivsel är na-
turligtvis kopplad till personalen på 
regementet, i garnisonen, de veteran-, 
kamrat- och historiska föreningar 
som är knutna till regementet och alla 
er andra som jag haft förmånen att 
jobba med. Inte minst ni som verkar i 
befattningar i Sveriges försvarsvänli-
gaste kommun.

9



10 11



11



PLIKTEN KALLADE TILL 
KRIGSFÖRBANDSÖVNING

 – Jag hade inte förväntat mig att bli in-
kallad till repövning, men när kallelsen 
kom tyckte jag mest att det skulle bli 
kul, säger Mikael Björkman, Stockholm.

När plikten kallar ställer man upp. 77 unga kvinnor och män ur den allra sista kullen pliktinkallade 
ingenjörssoldater fick under hösten genomföra vad ingen av dem längre räknade med: 
En repövning. Och redan nästa år kan de bli kallade igen.

TEXT & BILD: PETER FEURST

– Vi har dammsugit hela landet från 
Boden till Eksjö för att hitta er med 
rätt kompetens för den här övningen. 
Och blir det som jag vill får ni kom-
ma tillbaka även nästa år, sa batal-
jonchef Carl-Axel Blomdahl när han 
välkomnade deltagarna till höstens 
krigsförbandsövning, den första på 
många år med enbart värnpliktiga 
soldater.

SISTA ÅRSKULLEN
Sedan 2014 har Försvarsmakten återi-
gen möjlighet att kalla in värnpliktiga 
med krigsplacering. 
   Nu brådskar det att använda denna 
möjlighet, eftersom sista årskullen 
värnpliktiga muckade 2010 och deras 
krigsplacering upphör tio år efter den 
senaste tjänstgöringen. 
   Med de förutsättningarna kommer 

urvalet att minska för varje år.

VÄRNPLIKTIGA INKALLADE
De värnpliktiga kom till Ing 2 från 
olika landsändar, eftersom det inte 
går att kalla hela förband. Istället har 
Rekryteringsmyndigheten sökt efter 
de kompetenser som övningschefen 
begärt. 110 personer var kallade och 
77 soldater infann sig i slutet >> 
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>> av oktober till regementet i Eksjö. 
En pluton ingenjörer och en pluton 
däcksbrobyggare.

REPETITIONSÖVNINGAR
Under elva dagar genomfördes tre 
utbildningsmoment, förklarade kom-
panichef Henrik Andersson:
   – Grundläggande repetitionsut-
bildning med vapenhantering för 

att komma ikapp utvecklingen inom 
materiel. Fordonsutbildning med 
förnyelse av förarbevis på aktuellt 
fordon. Sedan en ren ingenjörs- res-
pektive däcksbroövning.
   Efter fyra soliga dagar i fält konsta-
terade han att krigsförbandsövningen 
varit mycket lyckad:
   – Övningarna har gått över för-
väntan! De gamla kunskaperna sitter 
fortfarande i.

PRECIS SOM LUMPEN
Många av de värnpliktiga soldaterna 
hade genomfört sin grundutbild-
ning i Boden. Mikael Björkman från 
Stockholm tyckte att några mindre 
lösningar vid krigsförbandsövningen 
i Eksjö var annorlunda jämfört med 
hans grundutbildning i Boden 2007. 
Men annars var det mesta lika.
   – Mycket var precis som i lumpen. 
Det var kul att träffas igen. Alla har 
blivit äldre utan att ha blivit myck-
et visare, sa Mikael med ett skratt 
när han vårdade och återställde de 
fordon som hans pluton använt under 
övningarna.
   – Jag har kört både lastbil och båt 
de här dagarna. Skönt att det varit så 
fint väder.

FÖRSVARSMINISTER PÅ BESÖK
Under krigsförbandsövningen pas-
sade försvarsminister Peter Hultqvist 

på att besöka Ing 2 och några av de 
inkallade soldaterna. Det föll sig rätt 
naturligt att diskutera hur ett even-
tuellt pliktsystem skulle kunna se ut i 
framtiden. Att bara en liten grupp bli-
vit pliktinkallade nu tyckte en soldat 
var orättvist. Kanske med tanke på 
utsikten att bli kallad igen redan nästa 
år.
   – Repetitionsövningar som den-
na är en viktig del av pliktsystemet, 
poängterade  Peter Hultqvist och 
framförde sin förhoppning om att 
krigsförbandsövningen varit givande 
för alla som deltagit.

Kompanichef Henrik Andersson kon-
staterade att kunskaperna satt i.

Mikael Björkman återställde fordon 
efter fyra dagars övning i fält.

Försvarsminister Peter Hultqvist hälsade på deltagarna i krigsförbandsövningen.

krigsförbandsövning
FÖR PLIKTPERSONAL

Alla värnpliktiga med 
krigsplacering vid ett 
krigsförband kan bli in-
kallade till tjänstgöring 
i max 34 dagar per år.

Krigsplaceringen gäller 
i tio år efter att den 
senaste tjänstgöringen 
inom Försvarsmakten 
avslutats.
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Bison counter

Ing 2 värd för INTERNATIONELL övning
Hotet från hemmagjorda bomber, IED (improvised explosive device), möter vi vid internationel-
la insatser men hotet kommer också närmare vår vardag i Europa. Vid internationella Counter 
IED-övningar är uppgiften att bemöta detta tillsammans med specialister från andra länder.
   22 nationer deltog i 2016 års största internationella försvarsövning i Sverige, International Bison 
Counter, med basläger på Skillingaryds skjut- och övningsfält. Göta ingenjörregemente var huvud-
ansvarig arrangör.

TEXT: PETER FEURST
FOTO: PETER FEURST & ROBIN KRÜGER

14



Bison counter
– Bison Counter är en komplex öv-
ning, säger Jonas Frohlund som stod 
bakom den övergripande planering-
en.
   Övningen handlade inte bara om att 
oskadliggöra bomber, utan också om 
att skapa underrättelser och bryta ner 
nätverk bland terrorister. Därför ge-
nomfördes den iett samträningsskede 
och ett förbandskede.
   – Största utmaningen är att skapa 
ett sammanhängande underrättel-
sesystem, samtidigt som vi ska öva 
enskilda soldater i deras huvudupp-
gifter. Meningen är ju att vi ska lära 
av varandra.

200 SPECIALISTER
Navet för övningen var Skillingaryds 
skjut- och övningsfält, där ett fält-
grupperat kriminaltekniskt labora-
torium byggdes av hopmonterade 
containrar för övningens så kallade 
weapons intelligence teams (Wit) 
som analyserade bevismaterial. 
   Specialister som deltog var ammu-
nitionsröjningsgrupper, kriminaltek-
niska undersökningsgrupper, hund-
grupper och sökgrupper.

Moment i övningen var också förlag-
da till Eksjö, Jönköping och Karlskro-
na. 
   Ing 2deltog även med ingenjörba-
taljonen som agerade under samma 
hotbild som övriga deltagare. Totalt 
deltog ca 1 000 soldater och sjömän.

FARTYG BESLAGTOGS
Under övningarna tränades hela 
processer från undersökningar och 
husrannsakan, till analys av bevisma-
terial av olika karaktär. I övningarna 
till sjöss blev ett fartyg bordat och 
togs om hand på grund av misstänkt 
smuggling.
   Totalt omfattade övningen ett tiotal 
större moment.
   – I fredstid är detta polisens ansvar, 
och vi är ett stöd i dessa samman-
hang när deras resurser inte räcker 
till. Men polisen deltog inte den här 
gången, säger Jonas Frohlund.

EUROPEISKT SAMARBETE
Detta var den andra övningen inom 
konceptet Bison Counter, första gång-
en deltog fem nationer. 
   Nu var alla länder som Sverige 

haft samarbete med inom European 
Defence Agency Project Team Coun-
tering Improvised Explosive Devices 
(PT C-IED) inbjudna.

POSITIVA OMDÖMEN
 – Intresset för samarbetet bara ökar 
och vi har fått mycket positiva omdö-
men om vår övning från andra delta-
gande länder, säger Jonas Frohland.
   Nu väntar han besked om vem som 
står för värdskapet nästa gång, år 
2018. 
   Ing 2 planerar att då att delta igen.

Jonas Frohlund ansvarade för plane-
ring av Bison Counter 2016.

Ett kriminaltekniskt laboratorium bestående av 14 hopmonterade containrar 
byggdes upp på Skillingaryds skjut- och övningsfält.

BISON COUNTER 2016

Övningen arrangerades 
av Ing 2 med stöd av 
Swedec, med flera.

Bakom det internatio-
nella samarbetet står 
den europeiska för-
svarsbyrån EDA, Euro-
pean Defence Agency.
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grundutbildningen –
frivillig eller plikt?

- Vi ska fortsätta att rekrytera och attrahera frivilliga till grundutbildningen, särskilt de med intres-
se  för befattningar där vi behöver anställa fler, säger Kajsa Bonta i väntan på beslut om Personal-
försörjningsutredningens pliktsystem.
Mekaniker, fältarbetsdykare  och officerare hör till dem som prioriteras. 

TEXT: PETER FEURST
FOTO: PETER FEURST & ROBIN KRÜGER

Plikt eller inte, frivillig utbildning 
kommer oavsett att vara grunden för 
personalbehovet på Göta ingenjörre-
gemente, Ing 2, inom överskådlig tid. 
   – Grundutbildningen ska först och 
främst bygga på frivilliga, säger Kajsa 
Bonta, rekryteringskoordinator på 
Ing 2. 
   Regementets rekryterare jobbar 
med riktade kampanjer för att fylla 
utbildningar till specifika yrken. I 
den nya militära grundutbildningen, 
MGU, utbildas du mot en befatt-
ning med fortsatt tjänstgöring som 
anställd. Redan vid antagningspröv-
ningen kan du välja om du vill fort-
sätta tjänstgöra på heltid eller deltid 
efter genomförd utbildning.

VÄGVAL FRÅN START
Förr i tiden handlade grundutbild-
ningen bara om att göra lumpen. 
Så sent som för par år sedan kunde 
man göra tre månaders grundutbild-

ning och sedan bestämma hur, eller 
om, man ville fortsätta. Men inte nu 
längre. I förra utgåvan av Götaingen-
jören beskrev vi hur den inledande 
grundutbildningen och följande 
befattnings- och förbandsutbildning 
blivit sammanslagna till nio eller elva 
månader i MGU. 
   – Nu måste du från början veta vad 
du vill göra. Därför behövs mycket 
information för att ungdomarna ska 
göra rätt val, säger Kajsa.
   En bra vägledning ges i ”Mitt 
Försvarsmakten”, en webbsida där du 
bygger en profil efter intresse och får 
försvarsupplysning om olika utbild-
ningsvägar anpassad utifrån profilen. 

KONKURRENS OM UNGDOMAR
Konkurrensen från andra utbildning-
ar och arbetsmarknad är nämligen 
hård.
   – 2016 lyckades  Ing 2 och Försvars-
makten som helhet att fylla hälften av 

planerade utbildningsplatser, säger 
Christer Reimertz, regementsförval-
tare vid Ing 2.
   De utbildningar som fylldes snab-
bast på Ing 2 var platserna för sjuk-
vårdare och gruppbefäl. Svårare är 
det att rekrytera maskinförare, meka-
niker och dykare. Christers slutsats är 
att rekryteringen ska ha fortsatt fokus 
på de yrkeskunskaper som utbild-
ningarna ger.
   – Statusen på Försvarsmaktens 
chefs- och ledarutbildning står sig 
bra, säger Christer.

TJEJER AVVAKTANDE
De flesta som rycker in frivilligt idag 
genomför hela grundutbildningen. 
Det största tappet sker efter de första 
stegen mot en karriär i Försvarsmak-
ten, det vill säga, från att 18-åringar-
na fyllt i Rekryteringsmyndighetens 
beredskapsunderlag på webben och 
eventuellt genomför  antagnings- >>

Christer Reimertz drar upp 
scenarion för ingenjörregemen-

tets grundutbildning 2017.
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>> prövning. Tjejer har visat sig vara 
betydligt mer avvaktande än killar, 
med sitt beslut om att gå vidare till 
grundutbildning.
   –Medan de väntar har de mest att-
raktiva platserna ofta fyllts av killar. 
Därför tappar vi många tjejer före 
inryckning, säger Christer.
   Men det leder till ännu större 
ansträngningar för att locka kvinnor, 
enligt Kajsa Bonta. Först och främst 
gäller det att få kvinnor att genomföra 
grundutbildning, sedan att behålla 
dem som befäl:
   – Vi jobbar jättehårt med att få in 
fler kvinnor och det ska vi fortsätta 
med. Vi behöver fler kvinnor som 
gruppchefer och befäl. När en tjej gör 
grundutbildning är det viktigt att hon 
möter kvinnliga befäl och ser möjlig-
heten att stanna i Försvarsmakten. 

BESLUT OM  VÄRNPLIKT
En alternativ väg för att fylla grund-
utbildningen och behovet av soldater 
är att återinföra värnplikt. Pliktlagen 
är som bekant bara vilande och under 
våren väntas ett politiskt beslut om 
personalförsörjningsutredningens 
förslag att införa värnplikt igen.
   Försvarsmaktens plan är att även 
2017 utbilda 4000 soldater, men 2016 
saknades ca 1500. Enligt utredning-

ens förslag ska den differensen kallas 
in via plikt.
– Det skulle innebära att ca 1500 per-
soner pliktinkallas Målet är ändå att 
öka andelen frivilliga, så att de blir så 
många som möjligt, säger Christer.

På sikt ska grundutbildningen för-
dubblas och omfatta 8000 personer 
om några år. De flesta i armén. 
   – Idag har vi en mindre kostym i ar-
mén och befälen måste få fokusera på 
utbildningen. Får vi in 8000 personer 

att utbilda om några år så behövs 
fler officerare. Bra utbildning förut-
sätter nämligen tre saker: utbildan-
de befäl, rekryter och materiel. 

KONSEKVENSER ING 2
Ing 2 är redo om värnplikt blir 
aktuell och fler ska utbildas på 
regementet.
   – Idag har vi 600 sängplatser på 
Ing 2 och kan ordna fler vid behov. 
För tio år sedan utbildade vi upp 
till 550 värnpliktiga om året, säger 
Christer.
   Om värnplikten återinförs kom-
mer grundutbildningen att bestå 
av en blandad grupp individer: De 
som kallats till mönstring med plikt 
och de som frivilligt sökt sig till 
Försvarsmakten. 
   Mot den bakgrunden är det 
långsiktiga perspektivet, att lyckas 
behålla soldaterna efter grundut-
bildningen, något som alla behöver 
tänka på.
   - Vi vill att soldaterna ska välja 
att utvecklas vidare hos oss, säger 
Kajsa Bonta.
   - Därför måste vi fortsätta att att-
rahera och rekrytera. Även om du 
blivit pliktad in så vill vi att du så 
småningom ska bli lika motiverade 
som frivilliga soldater.

Kajsa Bontas mål är att fler ska stanna 
hos Försvarsmakten efter grundutbild-
ningen.

Befälen spelar en viktig roll om fler rekryter ska genomföra grundutbildningen.
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däcksbro 300
BROPONTONER VÄXER MED UPPGIFTEN

Den nya bropontonen klarar större belastning. 
Utprovningen leds av Peder Andersson.
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”Vi testar om bron håller måttet.”

Peder Andersson är försöksledaren 
som ska utvärdera uppgraderingen 
av bropontoner och om förbanden är 
redo att växla från Däcksbrosystem 
200 till 300.
   – Vi testar om den håller måttet, 
förklarar han.

UPPGRADERING
Internt heter projektet ”Vidmakthålla 

flytbrosystemet” och det är precis vad 
det handlar om. Däcksbrosystemets 
huvudkomponenter är broterräng-
bilar, bogserbåtar och bropontoner. 
Delar som förbättrats under flera år.
   – Vi gör inte en helt ny bro. Syste-
met uppgraderas efter hand, säger 
Peder.

BÄTTRE FORDON
Under 2016 har broterrängbilarna, 
som transporterar och sjösätter de 
hopfällda brodelarna, renoverats med 
bland annat ny lyftarm och förbättrad 
manövrering. Nu står bropontonerna 
på tur.
   När pontonen lagts ut i vattnet 
vecklas den automatiskt ut till en 
flytande körbana för tunga fordon.

– Problemet är att de befintliga pon-
tonerna inte kommer att ha tillräck-
lig bärförmåga för nästa generation 
stridsfordon. Det mesta som ska kö-
ras på bron blir hela tiden lite tyngre.

BÄRIGHET MLC 80
Den nya pontonen i Däcksbrosystem 
300 tillverkas i Tyskland och kallas 
internationellt för Improved Ribbon 

Försvarsmaktens utrustning och fordon blir allt mer avancerad och, över tid, också tyngre. Ingen-
jörförbandens däcksbrosystem behöver anpassas för större belastning. Därför testar Ing 2 en ny 
typ av bropontoner, som är bredare och framför allt har bättre bärighet.

TEXT: PETER FEURST
FOTO: PETER FEURST & ROBIN KRÜGER

Bridge, IRB. Första intrycket är att 
körbanan blir tvåfilig, men det gäller 
bara lättare fordon.
   – Största skillnaden är att pontonen 
har större deplacement, den innehåll-
er helt enkelt mera luft, förklarar 
Peder.
   Med den nya bropontonen höjs 
brons Military Load Class från 
MLC70 till MLC80.
   – En stridsvagn ligger idag på 
MCL70, men vi räknar med att de 
också kommer att bli tyngre.

BYGGS SNABBARE
De nya bropontonerna ska testas 
under två år och försöken är nu halv-
vägs. Projektet avslutas nästa höst.
– Det är viktigt att utvärdera om de 

fungerar fullt ut med övriga delar i 
däcksbrosystemet, säger Peder.
   Så här långt har han konstaterat 
några fördelar, som större tolerans 
vid branta stränder.
   På grund av en smartare konstruk-
tion verkar man också vinna lite 
tid på några moment när förbandet 
bygger flytbro i fält. 
   Dessutom ökar lastkapaciteten på 

färjor, byggda med pontoner, med 
30-70 procent beroende på konstruk-
tionen.

VINTERTEST
Försöksledarna har just avslutat 
höstens tester på strömmande vatten 
i Lagan och Dalälven. I januari-febru-
ari ska de testa bropontonerna under 
vinterförhållanden i Boden.
   – När det är riktigt kallt blir det 
isbildning och nu ska vi pröva hur 
systemets utrustning för avisning 
fungerar med de nya pontonerna, 
avslutar Peder:
   – Vi ska ju kunna bygga bro i hela 
landet oavsett årstid.

Däcksbro 300 vecklas ut automatiskt, precis som föregångaren, men har mera bredd och bärighet.
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växelvis för att öka livslängden på 
systemet.

TRANSPORTSYSTEM
Under hösten startade även ett un-
derprojekt som ska utveckla trans-
portsystem för landsväg till de nya 
brobandvagnarna. 
   En längre text om Brobandvagn 120 
publicerades i Götaingenjören nr 98.

lägga antingen två korta eller en lång 
anfallsbro. 

BEKANT TEKNIK
De är byggda på Leopard 2-chassin, 
samma som de ingenjörsbandvagnar 
Ing 2 redan använder, och därmed 
blir kostnaden lägre för utbildning 
och underhåll. 
   Planen är att använda vagnarna 

Brobandvagn 120

De första brobandvagnarna levereras 
till Försvarets Materielverk och ham-
nar hos försöksavdelningen i Eksjö, 
som ska prova utrustningen och 
verifiera systemkraven under ca ett år. 
I praktiken ska vagnarna hanteras av 
det bandgående ingenjörkompaniet 
hos Göta ingenjörregemente, Ing 2.

UTBILDNINGSSTART
– I mars kommer ytterligare några 
vagnar, sedan startar leveransutbild-
ningen i april. Till hösten genomförs 
en teknisk utbildning av vår personal. 
Men de har redan en hel del kom-
petens för den här typen av vagnar, 
säger Claes Wetterström.

DUBBLA BROAR
Med de nya brobandvagnarna kom-
mer Ing 2 att få ett mer komplett 
system för att understödja anfalls-
strid. Varje vagn kan transportera och 

Nu landar Den nya Brobandvagnen
Försvarsmaktens första brobandvagn för anfallsstrid levereras 
till Göta ingenjörregemente i januari. 
Projektledare Claes Wetterström är mycket nöjd:
– Äntligen. Vi kommer att få ett komplett och bra system.

TEXT: PETER FEURST
BILD: KMV
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Leveransen omfattar bro-
läggare med två 14 meters 
broar och en 26 meters bro 
till varje vagn. I kontraktet 
ingår även ett simulatorsys-
tem Table Top Trainer (TTT).



musikkåren tillbaka på slottet

Hemvärnets Musikkår i Eksjö hittade toppformen genom att målmedvetet rekrytera fler unga 
musiker. Vid högvaktsavlösningen med Ing 2 på Stockholms slott blev musikkåren åter, och med 
beröm, godkänd för statsceremoniell verksamhet.

TEXT: PETER FEURST  |  FOTO: ROBIN KRÜGER & PETER FEURST

De Eksjöbor som troget följt stadens 
vaktparad på somrarna har också 
kunnat följa föryngringen i Hemvär-
nets musikkår. 
   Varje sommar har 6-7 nya ungdo-
mar från Kulturskolan anställts av 
Studieförbundet Vuxenskolan för att 
spela i musikkåren. 

GENERATIONSSKIFTE
Ett mycket lyckat projekt enligt kår-
chefen Thomas Samuelsson:
   –  I snitt har vi varje sommar fått 
fyra nya ungdomar som stannat kvar 
och fortsatt spela med musikkåren, 
trots att en del av dem studerar på 
annan ort under veckorna. Det måste 
man ju tolka som att de trivs och har 
roligt med oss.

STENHÅRD SATSNING
Det var när musikkåren för några år 
sedan underkändes för statsceremo-

niell verksamhet som ett generations-
skifte påbörjades. Idag har antalet 
medlemmar fördubblats och musiker-
na drillats varje vecka.
   – Bara det här året har vi sänkt 
medelåldern med sju år, berättar Tho-
mas Samuelsson:

– Hela 2016 satsade vi stenhårt för 
att bedömas vid en högvaktsspelning 
igen.
   Musikkåren lät ett proffs arrangera 
musiken, marscherade med vaktstyr-
kan vid Ing 2 och kraftsamlade med 
en kick-off inför bedömningen vid 
högvaktens avlösning på Stockholms 
slott.

MUSIKINSPEKTÖR
På slottet gav musikinspektören bety-
get med beröm godkänt. 
   En liten anmärkning i marginalen 
var att bastrumman emellanåt slogs 
olika hårt med höger respektive 
vänster hand. Så noggrann är bedöm-
ningen.
   – Men eftersom det är jag själv som 
spelar bastrumman så bjuder jag 
på det, skrattar kårchefen Thomas 
Samuelsson.
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FS 31 Hemma från Afghanistan

Personalen i FS 31 kan nu räkna sig 
bland de över 9 000 soldater som haft 
uppdrag i Afghanistan. Kontingen-
tens uppgift har varit samordnande 
rådgivning till landets polis, armé 
och säkerhetstjänst.

STÖDET HEMIFRÅN
Armétaktisk chef, Stefan Andersson, 
hälsade dem välkomna hem vid en 

ceremoni på Göta ingenjörre-
gemente.
   –  Ni har utfört en viktig insats 
för fred, stabilitet och säkerhet 
i Afghanistan, sade han och 
tackade även soldaternas famil-
jer. Deras stöd är nämligen helt 
avgörande för att insatser som 
denna ska kunna genomföras på 
ett säkert sätt, konstaterade han.

MEDALJER FÖR INSATSEN
Vid ceremonin delades Försvarsmak-
tens förtjänstmedalj för internationel-
la insatser ut till samtliga. 
   Major Claes Schlyter tilldelades 
Göta ingenjörregementes förtjänst-
medalj i silver för sitt utökade an-
svarstagande som säkerhetschef, 
Chief J2 Current.
   Genom föreningen InvidZonen fick 
även soldaternas yngre familjemed-
lemmar medalj för sitt tålamod under 
tiden som en förälder tjänstgjort i 
Afghanistan.

En mörk decemberkväll landade insatsstyrkan FS 31 åter 
i Sverige efter sju månaders tjänstgöring i Masar-e-Sharif 
och Kabul – sju lugna månader utan strider eller skador.

TEXT: PETER FEURST
FOTO: PETER FEURST & CHRISTER REIMERTZ

Hela insatstyrkan FS 31 tilldelades medaljer vid en ceremoni på Ing 2.

22



nationella insatser av ing 2

Säkerhetssök av kärnkraftverk

ammunitionsröjning i bostadshus

Specialister från Göta ingenjörregemente genomför varje år ett antal nationella insatser, först och 
främst som stöd till Polisen. Här är några nationella insatser som personal från Ing 2 genomfört.

Landets kärnkraftverk genomsöks regel-
bundet. Polismyndigheten har tagit hjälp av 
en avancerad sökpluton från Ing för säker-
hetssök av kärnkraftverken i Ringhals och 
Oskarshamn.

Specialister från ingenjörregementet samt Swedec 
bistod i höstas poilisen vid en villa mitt i Falun. Huset 
var fullt med vapen, ammunition och spängämnen, 
som gruppen omhänderstog eller oskadliggorde på 
plats.

säkerhet vid statsbesök

Vid officiella statsbesök får polisen vid be-
hov stöd av specialister på säkerhetssök.
Bilden är från president Obamas statsbesök 
för något år sedan.
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januari
19  RO/Löjtnant  Carl Löf 50 År
19 RO/Kapten Lars Nilsson 60 År

februari
01 Kapten Ola Lindblad 50 År
20 RO/Fänrik Patrik Svensson 50 År
25 RO/Kapten Lars Kronquist 50 År

mars
01 Major Peder Andersson 50 År
03 RO/Kapten Joakim Staffas 50 År
06 Major Ola Lindelöf 50 År
14 RO/Kapten Johan Friberg 50 År
19 Kapten Dan Ahlström  60 År
28 RO/Löjtnant Fredrik Goldkuhl 50 År

april
02 RO/Major Anders Nyberg 50 År 
04 Kapten Lars Lovén 60 År
12 RO/Löjtnant Paul Boncz 50 År
18 Kapten Jan Engblom 60 År
21 RO/Major Mats Johansson 50 År
25 RO/Kapten Mats Hörnfeldt 50 År
30 RO/Kapten Johnny Kjellström 50 År

maj
08 Löjtnant Mats Slesgård 60 År

juni
09 Major Tomas Lägermo 60 År
10 RO/Kapten Krister Rydholm 60 År
26 RO/Kapten Håkan Hansson 50 År

juli
01 Fanjunkare Tore Rodewald 60 År
17 Major Christian Waldmann  50 År
23 Major Johan Lindqvist 50 År
23 RO/Kapten Pär Lantz 50 År
26 Överstelöjtnant Torbjörn Persson 60 År
31 RO/Kapten Richard Lundqvist 50 År

augusti
10 RO/Kapten Lars Peterson 50 År
12 RO/Kapten      J Bäck Jigerström  50 År
13 Major Jonny Nilsson 50 År
15 Major Roland Gustafsson 60 År
16 Överstelöjtnant Kristian Bouveng 60 År
17 Kapten Sven Rylander 60 År
25 Kapten Kenneth Merbach 60 År

september
06 Kapten Mikael Johansson 50 År

oktober
05 Kapten Dan Johansson 50 År
30 RO/Kapten Thomas Bengtsson 50 År

november 
16 Löjtnant Mats Larsson 60 År
21 Kapten Peter Djerf 50 År

december
09 Kapten Peter Ernfridsson 50 År
16 RO/Löjtnant Hans Einarsson 50 År

www.ing2k.se

ING 2 KAMRATFÖRENING 
Grundad 1978-04-29

GÖTA INGENJÖRREGEMENTES  
KAMRAT- OCH VETERANFÖRENING

götaingenjören 
gratulerar:
Ing 2 har som policy att enbart gratulera yrkesofficerare, 
reservofficerare och civila medarbetare.
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RÄNNESLÄTT

När jag skriver dessa rader andra 
veckan i november har hösten med 
alla sina färgsprakande naturupp-
levelser lämnat plats för den kom-
mande vintern med lite lagom snö 
och kyla. Jag avslutade min förra 
spalt med  att tillönska er alla en fin 
sommar. Hoppas att min önskan har 
infriats så långt det varit möjligt. Själv 
har jag haft en alldeles perfekt som-
mar blandad med sol, bad, utflykter, 
friluftsliv och husmålning. Jag har 
också regelbundet tagit del av vad 
som hänt i omvärlden, både genom 
att följa traditionella men också s.k. 
alternativa media för att få en balan-
serad bild. 

Både elände och ljusglimtar
Tyvärr har jag då kunnat konstatera 
att sommaren inte varit så trevlig i 
vårt land men med mord, skarpskjut-
ningar och kast med skarpa hand-
granater på allmänna platser, ett otal 
bilbränder och stenkastningar mot 
polis och räddningstjänst. Till detta 
flera fall av sexuella ofredanden och 
gruppvåldtäkter. Sammantaget, bete-
enden som drabbat många oskyldiga 
och gjort att de inte fått uppleva en 
särskilt fin eller trevlig svensk som-
mar.
  Det har dock inte bara elände i 
medias rapportering, en positiv 
nyhet har varit att värnplikten, om 
än i mycket begränsad form, åter kan  
komma att införas med start 2018 om 
utredarens förslag blir verklighet. Vi-
dare har det framgått klart att numera 
ska försvarets huvuduppgift vara att 
försvara Sverige och att ett led i den 
nya inriktningen verkar vara att åter 
gruppera stationär trupp på Gotland. 
Personligen har jag aldrig förstått att 
värnplikten blev vilande, att Sverige 
skulle försvaras utomlands och att 
ett väl befäst Gotland, ”hangarfarty-
get Gotland” lämnades. Och i vanlig 
ordning kommer ingen att ställas till 
svars för de här märkliga besluten. 

sjö Tattoo blev ”en blöt tillställning” 
men ändå uppskattad av sextiotalet 
deltagande medlemmar. Inte minst 
verkar samlingen och samvaron med 
fika i mäss Trianon  ha varit en bra 
start på kvällen. Själv fick jag lämna 
”walk over” på grund av en kraftig 
förkylning med helt oanvändbara 
stämband. Men allt fungerade väl 
utan en närvarande ordförande, inte 
minst tack vare ett gediget förbere-
delsearbete av kassören Torbjörn med 
medhjälpare. Sedvanligt har vi ställt 
vi upp bakom Astor och vår vackra 
I 12-fana vid invigningsceremonin 
av Regementets Dag för att sedan 
samlas till en stunds trevlig samvaro 
med fika på Fritidsgården. För vårt 
deltagande har vi fått ett skriftligt 
tack av chefen Ing 2, överste Patrik 
Ahlgren som för övrigt kommer att 
överlämna chefskapet vid en cere-
moni på regementet den 2 december 
till sin efterträdare överste Michael 
Ginér, välkänd som tidigare batal-
jonschef vid regementet. Ett stort 
TACK till Patrik för det intresse du 
visat vår förening och LYCKA TILL i 
din framtida gärning! 
   Garnisonens kyrksöndag den 22 
oktober kl 1100 var en stämningsfull 
högtidlighet där vi deltog med fana.
Ett stort åtagande för föreningen är 
vården och tillsynen av alla min-
nesmärken knutna till regementet. 
Där har arbetsgruppen under vice 
ordförande Dustes ledning gjort 
och gör en omfattande insats. SON 
Svensson efterlämnade bildsamlingar 
har fortsatt bearbetats av Astor med 
medhjälpare. Ett resultat kommer vi 
att få del av vid årsmötet då bilder 
från Jönköpings regemente kommer 
att visas men förhoppningsvis även 
några bilder från vår egen tid vid 
regementet.

Veteranluncher med föredrag
Under våren 2017 planerar vi vete-
ranluncher i januari, mars, april >>

Ny president mot alla odds
Samma dag som jag slutför denna 
spalt har USA valt ny president. Det 
blev mot alla odds, entreprenören 
och affärsmannen Donald Trump. Jag 
lyssnade på hans tacktal som gav mig 
en bild av en  delvis annan person 
än den som framträtt under valkam-
panjen. Han gav en ganska ödmjukt, 
försonande och statsmannamässigt 
intryck. Så jag tror att framtiden inte 
alls blir så mörk som traditionella 
medier och ”vårt eget etablissemang” 
utmålar den. 

Mycket har hänt och kommer att hända
Från detta till en del information 
om vad som hänt och kommer att 
hända  inom ”vår förenings revir”. Ek-

”Snart är det jul, ett nytt år med en ny president i Vita huset!”

Tidning för Kungl. Norra Smålands regementes kamratförening

Nr 2016:1 Årgång 74

Ordföranden har ordet
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>> och  maj. Vi inleder i januari med 
att nye Ing 2 chefen, överste  Michael 
Ginér presenterar sig tillsammans 
med pågående ställföreträdaren, 
överstelöjtnant Tommy Gustavsson 
och att vi då också får en aktuell lä-
gesinformation. I mars får vi besök av 
tidigare I 12 majoren, numera klubb-
direktören i HV 71, Agne Bengtsson 
som kommer att ge oss en bild av 
både företaget, klubben och hockey-
laget HV 71. Höglandets polischef 
Christian Winkler kommer till oss i 
april och informerar om den i media 
så omdiskuterade nya polisorgani-
sationen, andra aktuella polisfrågor 
och samverkan med Försvarsmakten. 
Vi avslutar ”vårterminen” i maj med 
en allsidig kommuninformation av 
kommunalrådet i Eksjö, Anneli Hägg. 
Under året som gått har det varit högt 
deltagande i veteranluncherna av 
”trogna veteraner”. Det vore trevligt 
om du som sällan eller aldrig deltagit 
skulle vilja ingå i ”den trogna ska-
ran” och avnjuta den goda ärt- och 
pannkakelunchen och lyssna till in-
tressanta föredrag. Vidare är ju även 
du som är i aktiv tjänst alltid väl-
kommen. Även du som tidigare varit 
civilanställd vid garnisonen är mycket 
välkommen. Annons kommer i Små-
lands-Tidningen torsdagen veckan 
före aktuell veteranlunch. Påannonse-
ring sker även på vår hemsida.
   Årets resa kommer att ske i Kalmar 
regementes spår tisdagen den 12 maj 
med bl.a. uppehåll i Hultsfred och 
Kalmar.
   Detaljerad information om aktivite-
terna kommer som vanligt att skickas 
ut per post och läggas ut på vår hem-
sida i god tid.
   Glöm inte att boka in årsmötet fre-
dagen den 24 februari i mäss Trianon.

Avslutningsvis tillönskar jag er alla en 
fin avslutning på senhösten och en
GOD JUL och GOTT NYTT 2017!

Kurt-Lennart Larsson

Januari
1 januari, söndag. 
Nyårsmottagning. Ing 2, Husar-
mässen.

26 januari, torsdag. 
09.00 Styrelsemöte.
12.00 Veteranlunch. Nye chefen Ing 
2, öv Michael Ginér tillsammans 
med pågående ställföreträdaren övlt 
Tommy Gustavsson presenterar sig 
och informerar om läget i FM och 
vid Ing 2.

Februari
24 februari, fredag. 
Årsmöte.
14.15 Samling i mäss Trianon där 
föreningen bjuder på kaffe
15.00 Föreläsning/Bildspel ur SON 
Svenssons bildarkiv med tema Jön-
köpings regemente
16.00 Årsmötesförhandlingar
19.00 Middag (gemensam med Ing 
2 kamratförening).

Mars
30 mars, torsdag. 
09.00 Styrelsemöte.
12.00 Veteranlunch. Föredrag av f.d. 
majoren vid I 12, numera HV 71:s 
klubbdirektör, Agne Bengtsson om 
företaget, klubben och hockeylaget 
HV 71.

April
27 april, torsdag. 
09.00 Styrelsemöte.
12.00 Veteranlunch. Föredrag av po-
lisområdeschefen Christian Winkler 
om den nya polisorganisationen 
centralt, regionalt och lokalt, andra 
aktuella polisfrågor och samverkan 
med Försvarsmakten.

29 april, lördag. 
Försvars- och Blåljusdag.

Maj
16 maj, tisdag. Resa i Kalmar re-
gementes spår med uppehåll bl.a. 
Hultsfred och Kalmar.

18 maj, torsdag. 
09.00 Styrelsemöte.
12.00 Veteranlunch. Föredrag av 
kommunalrådet Annelie Hägg om 
läget mm inom Eksjö kommun.

29 maj, måndag. 
Sveriges Veterandag i Stockholm. 
 
Juni
6 juni, tisdag. 
Deltagande i Eksjö stads firande av 
Nationaldagen.

September
9 september. lördag. 
Medverkan i regementets Dag Ing 2.

28 september, torsdag. 
09. 00 Styrelsemöte.
12.00 Veteranlunch i regi av Ing 2 
kamratförening.

Oktober
22 oktober, söndag. 
Garnisonens kyrksöndag.

26 oktober, torsdag. 
09.00 Styrelsemöte.
12.00 Veteranlunch i regi av Ing 2 
kamratförening.

November
23 november, torsdag. 
09.00 Styrelsemöte.
12.00 Veteranlunch i regi av Ing 2 
kamratförening.

December 
14 december, torsdag. 
09.00 Styrelsemöte .
12.00 Ing 2 jullunch.

Verksamhetsplan 2017

RÄNNESLÄTT
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Regementets dag vid Ing 2

Bataljonen stod prydligt uppställd 
och flankerades av kamratföreningar 
från Ing 2, I 12 och A6 m fl. Husarer-
na uppsuttna på sina vackra hästar 
gav glans åt ceremonin och likaså 
gjorde Smålands Karoliner med sin 
färgsprakande fanborg. 
   Regementschefen Patrik Ahlgren 
invigningstalade och som en heders-

betygelse beordrades Hemvärnets 
musikkår i Eksjö att spela marschen 
Regementskamrat, för de närvarande, 
icke närvarande samt för de kamrater 
som inte längre finns i livet. 
   Programmet bjöd även på ”parad 
för fanan” samt fanmarsch till to-
nerna av Göta ingenjörregementes 
marsch. Regementspastor Igge Alle-

nius förrättade korum. I 12 kamrat-
förening ställde upp med en tio man 
stark trupp bakom fanan, som fördes 
av vår rutinerade fanförare Astor 
Engqvist. Överste Ahlgren tackade 
kamratföreningarna för medverka
   Efter invigningsceremonin kun-
de den tillströmmande publiken ta 
del av olika förevisningar av vapen, 
materiel och fordon och det gavs även 
tillfälle att prova på minröjning.
   Efter ceremonin samlades I 12 kam-
raterna på soldathemmet.

Vid garnisonens kyrksöndag medver-
kade Kamratföreningen med fana. Ett 
flertal medlemmar återfanns bland 
kyrkobesökarna. Regementspastor 
Igge Allenius ledde gudstjänsten med 
följande nattvardsgång. Efter mässan 
inbjöd garnisonen till kyrkkaffe och 
en stunds gemenskap i kyrkan.

Kyrksöndagen 
en tradition
TEXT OCH BILD: MATS EINARSSON

Regementets dag vid Göta ingenjörregemente inleddes med en 
invigningsparad i strålande sol denna vackra sensommardag. 

TEXT OCH BILD: MATS EINARSSON
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Nationaldagen firades i Eksjö

Kamratföreningens ordförande, 
Kurt-Lennart Larsson gav nödvändi-
ga instruktioner till organisationernas 
fanförare inför avmarschen genom 
staden. 
   Med kamratföreningens fana i täten 
marscherade så organisationerna 
längs  Storgatan, till tonerna från 

Resan till Kvarn och Vadstena

Fyrtiotalet medlemmar mötte upp 
och redan i bussen började gamla 
minnen från I 12- tiden dryftas.
   Väl framme i Kvarn och efter en ef-
terlängtad kaffestund på mässen fick 
vi en trevlig och utförlig presentation 
om verksamheten vid stridsskolan av 

platschefen, övlt Tony Gartram. Vi 
fick även se den unika och högtek-
nologiska anläggningen för träning 
av strid i bebyggelse samt en liten 
rundtur på övningsfältet. 
   Flera av resenärerna som tjänstgjort 
på stridsskolan kunde konstatera att 

mycket har förändrats och moderni-
serats sedan dess.
   Efter lunch i militärrestaurangen 
ställdes så färden vidare mot Vadste-
na, där den förre I 12 officeren, Bengt 
Wigbrandt tog emot oss. Bengt som 
numera bor och verkar som guide i 
Vadstena gav oss en historielektion 
som vi sent skall glömma. 
   I anslutning till Vadstena kloster 
berättade Bengt med inlevelse och 
humor om den heliga Birgitta och 
hur hon skapade Birgittaorden med 
dess kolossala förmögenheter. 
   Ett kortare besök på Vadstena slott 
ingick också i guidningen och där 
berättade Bengt om slottet som be-
fästning och illustrerade hur service-
personalen arbetade i kanontornen 
under stora vedermödor.
   Hemresan gick sedan genom det 
fagra östgötalandskapet på mindre 
vägar via Väderstad.
   Sven Eldeland framförde delta-
garnas tack till Duste Petersson och 
Kurt-Lennart Larsson för en väl pla-
nerad och trevligt genomförd resa.

Hemvärnets Musikkår i Eksjö och 
Kulturskolans blåsorkester. Utefter 
marschvägen hade en hel del natio-
naldagsfirare samlats. 
   Själva ceremonin ägde sedan rum 
på museigården där Thore Bäck-
man ledde firandet från scenen. Ett 
firande som innehöll de traditionella 

programpunkterna: flagghissning, 
nationalsång, musik, folkdans, ut-
delning av priser inom miljö, kultur 
och byggnadsvård samt ungdoms-
ledarpris, vidare högtidstal som i 
år framfördes av två personer med 
flyktingbakgrund.
   Kamratföreningen avslutade firan-
det med en stunds samvaro på Krusa-
gården där Maj-Britt Öster dukat upp 
med gott kaffe och härliga smörgåsar.

Vårens resa med I 12:s Kamratförening gick i år till Markstridsskolan i 
Kvarn, strax utanför Borensberg, samt till Vadstena. 

TEXT OCH BILD: MATS EINARSSON

I strålande sol samlades organisationerna med sina fanor i Järnvägs-
parken denna härliga junidag för att fira nationaldagen.

TEXt: MATS EINARSSON
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Kalmar regemente på Hultsfreds Slätt
Utan Gustav IV Adolf inget Hultsfred! Hans beslut att förlägga Kungl. 
Kalmar regementes övningsplats till Hulingsryd var förutsättningen för 
Hultsfreds framväxt. Utan regementet är det knappast troligt att järnvä-
garna dragits just här. Utan järnväg hade inte Hultsfred blivit en expan-
derande industriort. Den historien vill Hultsfreds hembygdsförening 
levandegöra.

TEXT: KATARINA GENBERG
FOTO: ARKIV

Hultsfreds Slätt är landets mest kända 
övningsplats. Det var här Vilhelm 
Mobergs Rasken excerserade och 
det var här Astrid Lindgrens Emil i 
Lönneberga levde loppan och tittade 
på skäggiga damen. Albert Engströms 
officerskarikatyrer är inspirerade från 
hans tid på Slätten. 

Regementets mötespla 
Regementet grundades 1623 i Kal-
mar. Karl XI påbjöd 1680 att varje 
överste skulle hålla kompanimöten 
minst en gång i månaden. En gång 

om året skulle hela regementet dras 
samman på en ”slät och tjänlig plats 
och kampera där i 14 dagar”. 

Karl XI
Första gången Kalmar regemente 
övade på Hultsfreds Slätt var 1685 
men då var Staby vid Högsby den 
fasta övningsplatsen.Tre år senare 
den 22 augusti 1688 tog Karl XI in 
på Hulingsryds gästgivargård för att 
dagen därpå inspektera regementet 
på Slätten. Han lär då ha anbefallt att 
en stjärnskans skulle uppföras.

Under Karl XII (1697-1718) fanns 
det inte mycket tid att öva trupp vare 
sig i Staby eller i Hultsfred eftersom 
kungen ständigt låg i fält med sin här. 
Det berättas dock att han en gång åt 
middag i en lövad berså på Hultsfreds 
Slätt.
   När Staby i Högsby blev för trångt 
och utskänkningsställena inte räckte 
till flyttade regementet till Marian-
nelund. Där var klimatet inte bra så 
det blev bara en kort sejour. Så blev 
Hultsfreds Slätt ordinarie mötesplats 
för Kungl. Kalmar regemente 1796-
1918. 
   När första världskriget just var slut 
var också regementseran i Hultsfred 
över. Då det var dags för nästa flytt-
ning, denna gång till Eksjö. >>

RÄNNESLÄTT
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Åtta kompanier
>> Vad var då Hultsfreds Slätt? Först 
och främst var det den stora öppna 
platta ljungheden på ca 80 hektar, väl 
lämpad för tidens militärövningar.
   Där tränades knektarna och deras 
befäl under några sommarveckor 
varje år. Från början fanns bara några 
få byggnader och knektarna inkvar-
terades i tält. Med tiden blev det fler 
och fler byggnader, som mest var de 
över 60.
   Regementet bestod av åtta kom-
panier: Livkompaniet, Vedbo kom-
pani, Aspelands kompani, Sevede 
kompani, Östra härads kompani, 
Uppvidinge kompani, Västra härads 
kompani och Konga kompani.

Dans på bal
Musik och fest inget nytt i Hultsfred
Redan 1798 anställdes de första mu-
sikerna och musikåren utvecklades 
snabbt. En av Europas mest kända 
klarinettister Franz Preumayr från 
Tyskland, blev musikdirektör i början 
av 1800-talet. Hjalmar Meissner, med 
en imponerande musikalisk karriär, 
ledde musikkåren från 1887 – 1917. 
Under hans tid gav kåren bejublade 

konserter runt om i landet.
   Midsommarfesten var den all-
ra största och kanske mest festliga 
tillställningen på Hultsfreds Slätt och 
lockade många besökare inte bara 
från den närliggande trakten. Då fick 
de flesta, inte bara officerare, besök av 
sina anhöriga. Dans, karnevalsupptåg, 
parader, tävlingar, lekar och andra 
upptåg uppskattades av många, med-
an somliga föredrog ölhallen. Men 
först skulle alla kompanier defilera 
förbi regementschefen. 1 700 man var 
det 1882! På kvällen höll officerarna 
traditionsenligt bal i officersmässen. 
   När Hultsfred fått järnvägsförbin-
delse med andra orter anordnades 
lustfärder till Slätten. Midsommar-
firandet 1882 besöktes av minst 5 
000 personer. Extratåg sattes in för 
att transportera alla som ville delta i 
festligheterna. 

Livet på 1940-talet
I en tidningsartikel från slutet av 
1940-talet kan man läsa en intervju 
med Klara Andersson och få en liten 
inblick i livet på Slätten. Hon föddes 
1876 på Hultsfreds Slätt där hon växte 
upp med sin mor Johanna Lovisa 

Blomberg som sålde mjölk och bröd 
till beväringarna. Redan som 10-åring 
hjälpte Klara sin mor med arbetet på 
Slätten och det dröjde inte länge för-
rän hon serverade på Nässjökällaren. 
Där langade hon ut stora ölsejdlar för 
10 öre styck till beväringarna.  

Omskrivna soldater
Klara jobbade och drev kafé på 
Slätten fram till nedläggningen 1918 
och var mycket omtyckt och respek-
terad. Till Klara-dagen i augusti 1912 
fick hon en gratulationsdikt skriven 
av ingen mindre än distinktionskor-
pralen J. E. A. Högstedt, Pälle Nävers 
pappa. 
   ”Det var roligt på Hultsfreds Slätt, 
det kan fler än jag intyga”, säger hon 
i artikeln. Man dansade mycket 
om kvällarna och i regel dansade 
beväringarna väldigt bra men hon 
minns att Göth (sedermera känd 
folklivsskildrare och författare) inte 
kunde konsten så värst. 
   ”Jag minns att när jag dansade med 
honom första gångerna så trampade 
han mig på tårna alldeles förskräck-
ligt.” 
   Ända till mitten av 1940-talet >> 

RÄNNESLÄTT
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>>hade hon brevkontakt med den 
kanske mest kände av alla indelta sol-
dater, Vilhelm Mobergs far, Rasken. 
   ”Själv kan gubben inte skriva”, be-
rättar Klara i artikeln och visar brev 
från Moshultsmåla, Moshult. ”Det 
är mor Ida, författarens mor som 
skrivit breven. Klara berättar att Carl 
Moberg var snäll och hjälpte till vid 
söndagsrusningen på kaféet. I breven 
påminde han henne om det glada 
livet på Slätten.  

Minnen på slätten
I dag är ljungheden bebyggd med vil-
lor. Många av byggnaderna är flytta-
de. Officersmässen finns i Eksjö, Stora 
förrådet står i Ankarsrum, en mathall 
har hittat till Målilla hembygdspark... 
   Men det finns en hel del kvar. I den 
höga tallskogen kan vi se ett fantas-
tiskt skyttegravssystem. Stensatta 
hålor i marken minner om kok-
groparna. Grundstenarna visar var 
lägerhyddorna stod. Officersdasset, 
en förläggningsbarack, musikpavil-
jongen, gevärssmedjan, officerska-
sernerna Skedala och Backamo finns 
fortfarande kvar. 
   I proviantförrådet – av knektar-

na kallat Fläskförrådet – finns idag 
Rätt & Slätt, en utställning om livet 
på Slätten, skapad i samarbete med 
Virserums Konsthall. 
   Utanför står den åtta ton tunga 
minnessten som restes 1927 över 

regementets 122 år i Hultsfred. 

Fornlämning
Kalmar läns museum med Hella 
Schultze genomförde år 2000 en in-
mätning av de mest centrala delarna 
av Slätten. I dag är den delen av det 
forna regementsområdet som inte är 
bebyggt med villor förklarat som fast 
fornlämning. (RAÄ 174 m fl).
   En stig på ca 2 km med 23 infor-
mativa skyltar leder dig runt området 
och ger dig en uppfattning om livet, 
platsen och byggnaderna.  

Utställningar
Den sista kvarvarande förläggnings-
baracken är numera ett föreningshus 
och där ligger Hultsfreds forskar-
stuga, ett informationscentrum om 
gångna tiders Hultsfred med omnejd. 
   Tre utställningar som speglar 
Hultsfred på 1950-talet finns också 
där: Den unga familjens hem, Eric 
Lundbergs affär och Rune Frodes 
frisérsalong.
   Det är öppet tisdag-fredag 11-14, 
tfn 0495-104 20, 070-584 65 91 
   Infarten till Slätten är samma som 
till Knektagårdens serviceboende, Ö. 
Långgatan, Hultsfred.

RÄNNESLÄTT
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Ankarstocken på väg från fläskförrådet till mathallarna.
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Kamratföreningen på Eksjö Tattoo
En sen fredagseftermiddag i 
augusti drar tjocka grå skyar över 
Eksjöbygden.

TEXT:TORBJÖRN TITUS

BILD: ROBIN KRÜGER

Parkeringen vid mäss Trianon fylls 
med bilar. Förväntansfulla medlem-
mar och även några icke medlemmar 
går upp mot mässens huvudingång. I 
mässens foajé möts de av  Astor Eng-
qvist och Jan Ekwall som är laddade 
med sextio biljetter till kvällens
tattooföreställning. I god ordning 
delas biljetterna ut till berörda. 

I köket och matsalen lägger Jenny 
sista handen vid  förberedelserna 
inför kvällens enkla måltid. I vän-
tan på att förtäringen skall serveras, 
sitter de anlända ner i kungarum och 
klubbrum. Det dröjer inte länge för-
rän samtalen är igång. Att det finns 
en gemenskap inom kamratförening-
en går inteatt ta miste på. 
   Kamratföreningens vice ordförande 
”Duste” Petersson hälsar välkommen 
och bjuder till bords.
   Med god aptit konsumeras räk-
mackan och bordsvattnet. ”Duste” 
konstaterar att det saknas kaffe. He-
der åt dig Jenny som inom fem minu-
ter fixar uppskattat kaffe till gästerna.

Med buss och egna bilar går färden 
till Stora torget i Eksjö där kvällens 
tattoföreställning skall genomföras.
   När åskådarna går över torgets 
stenläggning för att inta sina platser 
börjar regnet strila ner från en blågrå 
himmel. Riv och slit efter nerpackade 
regnkläder. Det regnar och regnar.
Trots det eviga regnandet genomförs 
föreställningen på ett sätt som upp-
skattades av åskådarna.
   Trots vädret hoppas styrelsen att 
föreningens arrangemang uppskatta-
des.

RÄNNESLÄTT
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När detta skrivs den 13 november 
2016 har det per definition varit vin-
ter i Kalmar cirka en vecka. Senaste 
dygnen har medeltemperaturen varit 
under noll grader. Tidigare detta år 
har vi haft en lång och fin sommar. 
Nu ser vi fram mot en lång och fin 
vinter med lagom mycket snö. 
   Det är en stor glädje att få lämna en 
rapport från Kalmar i Götaingenjö-
ren/Ränneslätt. Det kändes snopet att 
det under våren 2016 inte kom ut ens 
en digital upplaga av tidskriften. Är 
det så illa att Försvarsmakten inte har 
vare sig förmågan eller viljan att ta 
vara på sina vänner? (Det beslutet togs 
i samråd med I12:s kamratförening, 
reds anm.) I så fall är det fara å färde. 
Och detta i en snabbt föränderlig 
värld, där allt fler röster höjs för att 
det som rivits ner nu behöver byggas 
upp.  

Fler medlemmar
Vi i Kalmar med omnejd försöker 
hålla oss orienterade om det som 
händer, både i den stora och i den 
lilla världen. Kalmar regementes 
kamratförening försöker i sin litenhet 
hålla ihop. I mars och i september 
skickade vi med vanlig brevpost ut en 
del information, som vi kallar MED-

LEMSKONTAKT. Den 21 maj hade 
vi planerat för årsmöte kombinerat 
med ett besök vid Kustartillerimuseet 
i Karlskrona. Men det blev för stor 
konkurrens med våra medlemmars 
övriga aktiviteter. Mötet flyttades 
fram till den 12 november och ge-
nomfördes då med 17 anmälda delta-
gare på Hotel Scandic Väst i Kalmar. 
   Vid mötet konstaterades att vi 
faktiskt har ökat antalet medlem-
mar något. Utöver årsmötet och en 
gemensam måltid berättade vår egen 
medlem, örlogskaptenen Per Gun-
narsson, om sin tjänstgöring under 
ett år i Pakistan och Indien på temat 
Brännpunkt Kashmir. Hans föreläs-
ning blev mycket uppskattad.

Resa till glashytta
Vår lilla skara av veteraner från 
Kalmar regemente var den 18 maj 
samlade i Hältekärrstugan vid 
hembygdsparken i Älghults samhäl-
le. Birgitta Arbin hade ordnat med 
dagens program. Efter välkomstkaffe 
for vi djupt in i de mörka skogarna 
till Hauges Hantverksglas. 
   Det är en liten glashytta, där tre 
personer arbetar med att omvandla 
förbrukade glasförpackningar till 
olika konst- och bruksföremål. Efter 

lunch vid Vidinge gård besökte vi 
Uppvidinge biodlarmuseum. 
   Den 21 september var det dags för 
en höstträff i Alvesta. Med start i 
Hembygdsgården fick vi en genom-
gång om Alvesta och dess historia. 
   Efter lunch besökte vi Engaholm 
fideikommiss. Där berättade baron 
Anders Koskull om godsets historia 
och hur man med moderna metoder 
förvaltar och utvecklar gamla kultur-
miljöer. Det blev en trivsam avslut-
ning hos Ingemar och Ingegerd Leek.

Föreläsningar
Den 25 februari arrangerade AFF 
Kalmar län en föreläsning på temat 
”Sverige och NATO” med docenten 
Ann-Sofie Dahl från Köpenhamns 
universitet. Den 20 oktober föreläste 
författaren Vera Efron över ämnet ”I 
huvudet på Putin – Vart är Ryssland 
på väg?” Den 30 mars föreläser förfat-
taren och forskaren Stefan Olsson om 
sin bok ”Vilseledning”. Efter presi-
dentvalet i USA har svårigheten att 
bedöma fortsatt utveckling ökat. 
   Vi som inte längre är i aktiv ålder 
tror att vi kan medverka på något sätt, 
inte minst med ett öppet sinne. Vi gör 
vad vi kan och tillönskar varandra 
EN GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR!

Rapport från Kalmar
Veteraner från Kalmar regemente på 
besök hos Anders Koskull på Engaholms 
fideikomiss i Alvesta.

TEXT OCH BILD: BIRGER JÄGTOFT
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Planeringsuppstart i Borås hösten 
2015 och sedan ytterligare två pla-
neringsmöten våren 2016. De flesta 
mötena hölls på I 15:s mäss i Borås. 
Befälselev 51 Wennblom utsågs till 
övningsledare och biträdande öv-
ningsledare befälseleverna Kisell, 
Björck (transport) Björklund, Allvin 
och Rundqvist (IT ansvarig). Ge-
neralen bestämde datum, lovade en 
intressant eftermiddag och att bjuda 
på en överraskning.  Inkallelseorder 
sändes ut i början av juni.

Torsdag 2016-09-01
Buss avgick från Värnamo med 4 
resenärer kl. 06.30. I Jönköping steg 
ytterligare 8 på. Efter fikarast utanför 
Norrköping gick färden vidare mot 
Stockholm. Ankomst FHS kl. 12.30. 
Ytterligare 6 deltagare anslöt på FHS. 
Bland dem mycket glädjande befälse-
lev Bennet, som en del av oss inte sett 
sedan muck 1965. Generalen välkom-
nade oss till FHS med fika i cafeteri-
an. Kl. 13.05 lämnade Kommendan-
ten av till generalen 13 befälselever, 
4 civilbefälhavare och FN-veteran 
Spencer. Generalen presenterade sig 
själv och Dr. Peter A. Mattsson. Varje 
deltagare fick sedan presentera sig 

och kort berätta om sig själva sedan 
muck augusti 1965.
   Vicerektor, brigadgeneral Bengt 
Axelsson gav oss en mycket intres-
sant och uppskattad information om 
FHS:s verksamhet och organisation. 
Befälselev 50 Hallberg, professor i 
läkemedelskemi och f.d. rektor på 
Uppsala universitet hade lovord över 
det sätt FHS arbetar och imponerades 
av att både militär och civil ledning 
och studier bedrivs. Deltagarna hade 
många frågor och det blev en bra 
diskussion.
   Dr. Peter Mattson senior Lecturer, 
Department of war Studies and Pro-
jekt Leader; ”Russian Arned Forces 
2020/2030 gav oss en mycket intres-
sant och bra information om den 
Ryska Krigsmakten. Det var mycket 
som var nytt för oss och gav verkli-
gen en tankeställare. Det blev många 
frågor och en givande diskussion. En 
liten parallell är att när FPCS övades 
i invasionsförsvar 1964/65 kom alltid 
den ”lede fi” från öst.
   Generalen beordrade kl. 15.00 
uppsittning i bussen och nu kom 
överraskningen. Vi åkte till Kungliga 
kavalleriregementet K 1. Major Peter 
Rosén välkomnade oss till mässen, 

där fralla och kaffe smakade bra. 
Efter fikat höll befälselev 51 Wenn-
blom parentatorn över bortgångna 
befälselever och befäl. Dessa hedra-
des under givakt med en tyst minut 
och minnesstunden avslutades med 
Kunglig Norra Smålands regementes 
I 12 marsch i originalinspelning från 
1964 framförd av I 12:s musikkår 
under ledning av musikdirektör Sven 
Samuelsson.
   Major Rosén visade oss den fantas-
tiska mässen med tavlor och minnes-
tecken. På kaserngården med valvet 
som bakgrund togs den ”officiella 
bilden”. Majoren tog oss med till den 
Beridna Högvaktens stallar och loka-
ler. Många fina hästar och fin utrust-
ning förevisades.  Som avslutning såg 
vi den stora ridbanan inomhus.
   Tillbaka till FHS beordrade kom-
mendanten deltagarna uppställning 
på två led linje mot FHS och av-
tackade generalen med gåva, som 
har anknytning till Jönköping. Vi sa 
även farväl till 50 Hallberg, som hade 
andra uppdrag att ta hand om. 
Inkvartering på hotell Tapto, en 
stunds vila och sedan efter uppvärm-
ning i baren en välsmakande mid-
dagsbuffé. Många goda minnen >>

Från vänster: Hans Björck, 
Gullbritt Björck, Kerstin Björk-
lund, Gert Björklund, Birgitta 
Danielsson, Jonas Rundqvist, 
Nils-Åke Danielsson, Morten 
Spencer, Håkan Kisell, Peter 
Rosén, Tom Tomasson, Bengt 
Axelsson, Anders Hallberg, 
Kenneth Wennblom, Gunilla 
Lustig, Per Bennet, Torgny All-
vin, Lars Lustig, Matts Samu-
elsson, Lars-Göran Friberg.

RÄNNESLÄTT

KFÖ FHS FPCS 1964/65
Efter KFÖ Känsö år 2015 och efter att ha inhämtat befälselevernas önskemål om nästa KFÖ blev det stor majoritet om 
att få besöka Försvarshögskolan i Stockholm. Hemställan gjordes till vicerektor brigadgeneral Bengt Axelsson, som 
genast biföll hemställan. 

TEXT: KENNETH WENNBLOM  | FOTO: KENNETH BYSTRÖM
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Från Stockholms horisont 2016 
TEXT: ALF ECKERHALL

Kamratföreningen i Stockholm har 
haft ett fylligt program med intres-
santa presentationer. Vi har som tidi-
gare år genomfört årsmöte, höstmöte, 
åtta lunchmöten med föredrag samt 
en vårutflykt. Vi driver vår verksam-
het i samarbete med Kronobergarna. 
Deltagarantalet vid våra sammanträ-
den har varit gott, och ett nytt rekord 
sattes i februari med över 40 delta-
gare. Vi gästades då av vår förre ÖB, 
general Sverker Göranson, som talade 
om Reflektioner efter 6½ år som Sve-
riges Överbefälhavare. Han berättade 
att han hade blivit kallad till försvars-
ministern och fått frågan om att bli 
ÖB. Försvarsministern hade väntat 
sig ett omedelbart jakande svar, men 
Sverker Göranson begärde betänke-
tid; han ville först gå hem och över-
lägga med sin hustru om han skulle 
ta sig an jobbet. Göranson berättade 
öppenhjärtigt, intressant och under-
hållande om sin tid som ÖB och om 
förhållandet mellan Försvarsmakten 
och uppdragsgivaren regeringen. 
Göranson har efter pensioneringen 
tagit på sig nya uppgifter, men hinner 
vintertid ändå med att åka utför i 
Alperna.

Skymning över Europa
I mars fick vi lyssna till Alexander 
Koistinen som berättade om sin bok 
Skymning över Europa,som är en 
högaktuell politisk thriller om den 
militanta islamismen. Alexander är 
reservofficer vid Livgardet och har 

mångårig erfarenhet inom underrät-
telsetjänsten. Han har även arbetat 
som EU-tjänsteman vid Ministerrå-
det i Bryssel. Alexander debuterade 
som författare i oktober 2014 med 
den politiska thrillern Skymning över 
Europa. Intrigen belyser högaktuella 
frågor som radikalisering, terrorism, 
migration och europeiskt säkerhets-
samarbete. Boken klättrade snabbt 
upp bland topp tio i kategorin politis-
ka/juridiska spänningsromaner hos 
Adlibris. De hemska dåden i Bryssel 
var förutsagda i boken.
    I april kom 1:e intendenten och mi-
litärhistoriske experten Thomas Roth, 
Armémuseum, och berättade om 
Revolutionen i Kristianstad. De flesta 
av oss hade inte hört talas om att det 
skulle ha ägt rum en revolution där. 
Men vid närmare eftertanke var det ju 
så, att Gustav III hade varit missnöjd 
med mösspartiets utrikespolitik och 
därför hade beslutat sig för att göra en 
statskupp genom att först få med sig 
de stora garnisonerna på fästningarna 
Sveaborg och Kristianstad och sedan 
gå mot Stockholm. Statskuppen lyck-
ades och ny grundlag infördes 1772.
Vid årsmötet i april och vid majmötet 
fick vi rykande aktuell information av 
försvarsutskottets ordförande Allan 
Widman och av terrorforskaren Hans 
Brun. Brun talade om terrorism, 
terrorhot och sätt att förebygga och 
förhindra terrordåd.
   Vårutflykten gick i år till Almare 
Stäket och Görvälns slott väster om 

Stockholm. Vi fick närmare studera 
den viktiga ”porten” till de tidiga be-
tydande städerna Sigtuna och Östra 
Aros/Uppsala och vandra i spåren ef-
ter Olav den helige, Olof Skötkonung, 
Birger Jarl, Engelbrekt, ärkebiskop 
Johannes, Sten Sture d.ä., Sten Sture 
d.y., ärkebiskop och Gustav Trolle. 
Vädret var angenämt och passande 
för rundvandring och besiktning av 
de gamla borgresterna samt för smak-
lig måltid i Görvälns slott och på dess 
utomhusterrass.  

Vart går Turkiet?
Höstens program har upptagit före-
drag av ambassadör Michael Sahlin 
om Vart går Turkiet?, föredrag av 
Öv Bo Stennabb om sitt uppdrag 
som försvarsattaché i Finland och 
något om de bilaterala frågorna 
med Finland,  höstmöte med prof. 
Lars Ericson Wolke, som talade om 
Officersprofessionen, redovisning av 
regeringens utredare Annika Nord-
gren Christensen om sina utred-
ningsförslag om ett stabilt försvar 
som hon under hösten har lämnade 
till regeringen, samt föredrag av fil 
mag Marco Smedberg om fälttåget i 
Italien 1943/44 och slaget om Monte 
Cassino.

Vi hoppas på ett gott nytt verksam-
hetsår och önskar detsamma till vår 
kollegor i Eksjö och Kalmar och 
hoppas också att vid tillfälle få se någ-
ra av er vid våra möten i Stockholm.

RÄNNESLÄTT

forts. KFÖ FHS FPCS 1964/65 

>> dryftades, alla självklart helt 
sanna. God stämning och man slås 
av att vi efter 52 år fortfarande är 
befälselever i 20- årsåldern.

Fredag 2016-09-02
Efter revelj frukost kl. 08.00. Kl. 
10.00 sa vi adjö till paret Danielsson 

och bussen tog oss till Wasamuseet. 
Vi inledde med att gå till Estonia-
monumentet och läsa befälselev Rolf 
Sjöö:s namn. Rolf följde med MS 
Estonia i havsdjupet 1994.
   Därefter var det egen tid fram till 
kl. 14.00 då färden mot Småland 
påbörjades. Wasamuseet, Naturhisto-
riska museet och Sjöfartsmuseet, där 

FN-veteranmonumentet finns. Det 
var mycket att besöka på Djurgården. 
Efter rast i Stavsjö var det ankomst till 
Jönköping vid 19-tiden och Värnamo 
en timma senare. Innan vi skiljdes åt 
beordrade kommendanten deltagarna 
att via sms anmäla lycklig hemkomst. 
   Vid midnatt kom det sista sms:et 
och först då var KFÖ FHS avslutad. 
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Kamratföreningen gratulerar medlemmar som har högtidsdag under år 2017:

Januari   
2 Hans Arndt  Eksjö  85 år

8 Leif Karlsson  Eksjö  70 år

17 Christer Fransén  Frösön  70 år

20 B-G Clemborn  Mölltorp   80 år

21 Harald Johansson Ramkvilla 90 år

23 Evert Sandahl  Smålandsstenar 85 år

25 Bo Turesson  Virestad  70 år

29 Sven Toll   Vetlanda  85 år

Februari   
1 Gunnar Kratz  Uddevalla 90 år

3 Ulf Hellgren  Lidköping 80 år

6 Inge Lindenmo  Eksjö  85 år

10 Göran Eriksson  Gränna  75 år

13 Ulf Waltersson  Figeholm 70 år

18 Nils-Fredrik Haegerström  Lidingö  101 år

18 Sven Eldeland  Nässjö  80 år

19 Syrena Brusberg  Eksjö  70 år

20 Sven Olof Karlsson Värnamo 80 år

23 Lars-Göran Andersson Skillingaryd 60 år

26 Torgny Allvin  Kungälv  70 år

Mars   
7 Lennart Samuelsson Eksjö  80 år

7 Bernhard Issal  Hult  70 år

11 Birger Niklasson  Eksjö  85 år

13 Stig Samuelsson  Rörvik  75 år

14 Sture Bergdahl  Huskvarna 85 år

14 Lennart Jonasson Kiruna  60 år

16 Roland Sandberg  Vetlanda 8 0 år

18 Lennart Sturesson Västervik 75 år

20 Birgit Bengtsson  Nässjö  85 år

26 Jörgen Johansson Sturefors 50 år

30 Göran Thörnert  Eksjö  70 år

30 Jonny Adolfsson  Bodafors 50 år

31 Hilding Lindqvist  Linköping 103 år

April   
4 Lars Lovén  Eksjö  60 år

5 Inga-Britt af Donner Eksjö  70 år

12 Stefan Karlsson  Eksjö  50 år

27 Rolf Börjesson  Ljungby  85 år

Maj   
6 Torsten Blomqvist Värnamo 75 år

7 Börje Carlsson  Högsby  90 år

10 Gert Olsson  Tranås  70 år

19 Sven Erik Svenningsson Nässjö  75 år

Juni   
1 Ingvar Idén  Eksjö  75 år
2 Nils Holmqvist  Farsta  80 år
3 Karl Eklöf  Eksjö  85 år
9 Tomas Lägermo  Eksjö  60 år
10 Krister Rydholm  Tranås  60 år
12 Kennie Hansson  Burseryd 60 år
20 Lars Lundin  Eksjö  85 år
22 Rose-Marie Sjöbrink Eksjö  70 år
26 Bo Aspling  Träslövsläge 75 år

26 Claes Danielsson  Nyköping 50 år

Juli   
1 Tore Rodewald  Eksjö  60 år
6 Åke Edvarsson  Jönköping 80 år
21 Ivar Berg  Björkeby  90 år
21 Lilian Stedt  Eksjö  75 år

26 Göran Titus  Eksjö  80 år

Augusti   
1 Bernt Bernhardsson Vaggeryd 80 år
10 Lars Peterson  Mörlunda 50 år
12 Kerstin Askerhäll  Eksjö  70 år
15 Roland Gustafsson Eksjö  60 år
20 Bernt Fransson  Anderstorp 75 år
24 Iron Henriksson  Vetlanda  80 år

September   
3 Gunvor Andersson Eksjö  90 år
3 Bengt Swahn  Ljungby  80 år
8 Leif Dahlén  Eksjö  75 år
8 Eric Nicander  Lund  75 år
18 Getrud Ode  Mariannelund 75 år
23 Gunilla Engqvist  Eksjö  75 år
28 Lennart Andersson Lindås  90 år

Oktober   
1 Bengt Lagesson  Växjö  80 år
22 Hans Göransson  Tranås  70 år
22 Karl-Gunnar Magnusson  Stockholm 70 år
22 Stefan Larsson  Skillingaryd 50 år
27 Lars Göran Johansson Huskvarna 80 år

November   
5 Ulf Norgren  Göteborg 80 år
12 Barbro Stelpe  Eksjö  75 år
15 Ingemar Pilspets  Eksjö  85 år
23 Ulf Thiberg  Eksjö  80 år
23 Steve Gunnarsson Enköping 70 år
25 Bo Larsson  Gusum  75 år

December   
12 Anders Blomstrand Lund  85 år 

Bemärkelsedagar

RÄNNESLÄTT
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Kamratföreningen är en förening med öppet medlemskap, vilket innebär att Du som är intresserad av regementets his-
toria och dess traditioner är välkommen som medlem. Under rubriken Verksamhetsplan på sidan XX i denna tidning 
ser Du vilka aktiviteter föreningen genomför.
Medlemsavgiften är 100:- / år.  Eller ständigt medlemskap till en kostnad av 1 000:-.
För medlemskap kontakta föreningens kassör per e-post:  kassorenkf@gmail.com

Styrelsen hälsar följande personer 
välkomna som nya medlemmar i 
kamratföreningen:

Lars Lovén  Russnäs 

Per-Olof Askerhäll Eksjö 

Kerstin Askerhäll  Eksjö 

Ulf Sanell  Gislaved

Britt Axelsson  Eksjö 

Helena Svensson  Märsta 

Katarina Genberg  Hultsfred

Thorbjörn Svahn  Hultsfred

Anne Sundberg  Eksjö 

Jan Sundberg  Eksjö 

Anna Wilhelmsson Nässjö 

Thomas Bergström Stocksund

Lennart Ring  Tranås

Lennart Sturesson Västervik

Bengt Jägdahl  Märsta

Bernt Tillström  Göteborg

Kenneth Wennblom Jönköping

Bert & Teresa Fransson Anderstorp

K-E Söderberg  Strängnäs

Lennart Edström  Tumba

Astor Engqvist  Eksjö

Evert Sandahl  Österskär

Ulf Norgren  Göteborg

Arne Hedman  Getinge

Olof Engdahl  Jönköping

Sven Eldeland  Nässjö

Dag Fogby  Kalmar

Hans-Peter Waldener Eksjö

Per (Pelle) Petersson Älvängen

Kenneth Trägårdh  Nässjö

Håkan Friman  Ormaryd

Steve Gunnarsson Enköping

Magnus Bäckstrand Nynäshamn

K-G Edström  Tranås

Jan-Stefan Börjesson Täby

Göran Augustsson Eksjö

Lennart Jönsson  Eksjö

Kamratföreningen säljer

KUNGL. NORRA SMÅLANDS 
REGEMENTES HISTORIA del 2
Pris 50:-

RÄNNESLÄTT
En historisk dokumentation av 
nuvarande byggnade av förre 
stadsarkitekten Lennart Gran-
delius har på Fortifikationen. 
Liminbunden i A4 format med 
beskrivningar och bilder.
Pris 50:-

Kontaktperson:
Torbjörn Titus 

KNEKTAR I KONGA KOMPANI
Av Carl Gustav Collin, Boken kan 
användas som släktforskning.
Pris 50:-

MINNESBOK
SMÅLANDS REGEMENTE & 
SMÅLANDSBRIGADEN
Pris 75:-

RÄNNESLÄTT

Bli medlem i Kungl. Norra Smålands Regementes Kamratförening

Eidor Davidsson  Eksjö

Roland Sandberg  Vetlanda

Lennart Fransson  Oskarshamn

Herbert Hulteke  Mora

Bertil Gerhardsson Ullared

Carl-Gustav Petersson Eksjö

Mats Einarsson  Eksjö

Astor Engqvist  Eksjö

Hans Ståhlbrand  Hallsberg

Bo Liljeqvist  Värnamo

Eric Carlsson  Karlsborg

Rolf Otto   Helsingborg

Paul Engström  Huskvarna

Vid leverans utanför Eksjö 
tillkommer porto.

Skänkta gåvor till kamratföreningen

tfn 0381 14119
E-post: kassorenkf@gmail.com

Nya medlemmar
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Gott Nytt År önskar
Göta ingenjörregemente

BILD: ROBIN KRÜGER


