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Götaingenjörer!

Sommarens ankomst till trots så är det full aktivitet 
på regementet ända in mot semesterperioden.  Våren har 
varit intensiv och för många stundar snart en välförtjänt 
sommarsemester. Jag har sagt det förut och jag säger det 
igen, regementet levererar. Många har visat sin uppskatt-
ning för våra insatser och det hedrar vårt regemente. Un-
der våren har ingenjörbataljonerna påbörjat återtagandet 
av förmåga att verka i bataljon. Särskilda övningar för be-
fäl har genomförts med bataljonsstaberna och med fokus 
på krigsuppgifterna, ��. ingenjörbataljon har genomfört 
stridsledningsövning vid ledningsträningsanläggningen 
på Markstridsskolan och betjäningsförbandet ur �1. in-
genjörbataljon har påbörjat sin funktionsutbildning samt 
genomfört grupperingsövningar. Regementschefens tak-
tikfältövning med fokus på fördröjande fältarbeten inom 
ramen för brigads fördröjningsstrid har genomförts i Fält-
arbetsskolans regi.  Därutöver har dels �14. ingenjörkom-

Tittar ut genom fönstret från greve Hamiltons rum och ser bort mot Soåsen. Morgon-
solen tittar över kaserntaket från öster, skuggan ligger ännu över valvet och rummet 
är fortfarande svalt och behagligt. Utanför grönskar träden, rosorna i rabatterna har 
slagit ut och gräset är nytrimmat. Några pansarterrängbilar passerar rondellen på 
väg ut på övningsfältet. Efter en stund passerar en grupp bromaterielbilar (KB 5) åt 
andra hållet, på väg hem efter övning i Skåne. Kort därpå springer en tropp tränande 
soldater genom valvet, genom grinden och bort mot Brännemo, kanske för ett lång-
pass på terrängspåret. En militärpolis vinkar in en militärtransport för trafik- och 
transportkontroll. 

paniet samtränat med mekaniserade bataljoner, dels �15. 
EOD-kompaniet deltagit i SWEDEC ammunitionsröj-
ningsövning. Allt med ett gott resultat. För mig är det sär-
skilt glädjande att vi i bataljonsstabsövningar och under 
Viking 14 har kunnat engagera ett antal reservofficerare 
i verksamheten. Det är viktigt och en förutsättning för att 
krigsförbanden ska kunna verka.

En annan faktor som starkt bidrar till återtagandet är 
den nyss avslutade fortsättningsutbildningen av soldater. 
Ytterligare ett sjuttiotal soldater är nu färdiga för insats-
verksamheten. Ett välkommet tillskott till krigsförbanden 
inte minst genom en utökning av broläggningsförmågan. 
Rekryteringen till regementet går bra och rekryteringsmå-
len är i allt väsentligt uppfyllda. Det är dels ett resultat 
av ett idogt och kvalitativt rekryteringsarbete som leds 
av rekryteringschefen, dels de ansträngningar som görs 
för att skapa goda förutsättningar för att kunna verka och 

Patrik Ahlgren, C Ing 2, tackar befäl och soldater för deras engagemang vid avslutningen av den fortsatta soldatutbildningen och 
påtalar att det är nu allvaret börjar.

Foto: Maddelena Lago
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bo i Eksjö med angränsande kommuner. Här vill jag sär-
skilt lyfta fram Försvars- och blåljusdagen i Jönköping i 
april, ett evenemang med omkring �0 000 besökare, och 
det arbete som utförs inom ramen för Försvarsmaktsråd 
Småland.

Afghanistaninsatsen går mot sitt slut
I sommar avslutas vårt mångåriga och ansträngande 
uppdrag att bidra med stridande trupp till Afghanistan. 
En uppgift som regementet, den personal som varit i in-
sats och den personal hemma som deltagit i förberedel-
serna för varje mission ska vara stolta över. En uppgift 
som deltagande personal har löst på ett mycket bra sätt, 
ibland under extrema förhållanden förenat med livsfara. 
Götaingenjörer har ett mycket gott rykte utanför Eksjö. 
Insatsen i Afghanistan ändrar nu karaktär där uppgifterna 
huvudsakligen består av rådgivning och utbildning. Sve-
rige kommer även fortsättningsvis att avdela ett bidrag om 
cirka 50 personer och regementet står på tur under hösten 
�016. Rekryteringen till missionen påbörjas under hösten. 
Överstelöjtnant Carl Axel Blomdahl är utsedd chef för 
styrkan som benämns FS �1. Nu väntar nya missionsom-
råden där Mali är beslutat och ligger närmast till hands i 
tiden. 

En annan viktig uppgift för regementet är hemvärnets 
verksamhet. Under våren har vår egen Norra Smålands 
hemvärnsbataljon bland annat deltagit i flygvapenöv-
ningen med tre insatskompanier. Det har dels ökat förmå-
gan att samverka med flygbasförband och flygbasjägare, 
dels ökat kunskapen om skarpa krigsuppgifter. Förutom 
uppgifterna att vidmakthålla vår egen hemvärnsbataljon 
så stödjer vi också Kalmar- och Kronobergsbataljonerna 
med instruktörer. Ett stöd som är mycket uppskattat vil-
ket också har framförts till mig från bataljoncheferna per 
brev. Stort tack till alla som deltagit.

Under våren har Försvarsmaktens logistikchef och För-
svarsmaktens säkerhetsinspektör genomför inspektioner i 
garnisonen. Resultaten visar att regementet har bra rutiner 
och i huvudsak lever upp till ansatta krav. Det finns dock 
några förbättringsområden. Inom materieltjänsten måste 
dokumentationen av genomförda tillsyner och vårdpunk-
ter bli bättre. Vi har en bra grund i de bestämmelser vi 
utfärdat och med den utbildning vi genomfört under våren 
och efter de inspektioner jag genomfört vid �11.- och �15. 
kompanierna så är vi på väg i rätt riktning. Inom övnings-
verksamheten måste vi dels bli noggrannare i riskanaly-
serna, dels systematiskt dokumentera riskanalyserna i öv-
ningsplanerna. Allt för att undvika onödiga olyckor och 
olyckstillbud.

Den parlamentariskt sammansatta Försvarsberedningen 
lämnade den 15 maj sin rapport ”Försvaret av Sverige 
– starkare försvar för en osäker tid” till försvarsministern. 
Rapporten utgör en del av det underlag som kommer att 
ligga till grund för det kommande försvarsbeslutet vilket 
kommer att inrikta perioden �016 – �0�0. För arméns 
del finns en del nyheter, bland annat att krigsförbanden 

återigen ska organiseras i brigadstrukturer och att funk-
tionsförbanden, däribland Ing �, ska ha heltidsanställda 
soldater motsvarande en reducerad ingenjörbataljon med 
bibehållen förmågebredd. Nu återstår det att se om det 
kommer att avdelas tillräckligt med ekonomiska resurser i 
riksdagens beslut, som kommer att fattas våren �015, för 
att fullfölja reformen.

Det leder mig till arbetet med det som benämns För-
varsmaktsorganisation 18 (FM Org 18). Ett arbete som 
syftar till att sänka lönekostnaderna inom Försvarsmakten 
med 500 miljoner kronor fram till �019. Jag har tidigare 
i handbrev och på personaIsamlingar informerat om vårt 
underlag och konsekvenserna av detsamma varför jag 
inte går in närmare på detaljer. Men i korthet innebär FM 
Org 18 dels att arméns förband på ett tydligt sätt foku-
serar på strid i brigad, dels på bibehållen förmågebredd, 
dels att andelen heltidstjänstgörande i bas- och insatsor-
ganisationen reduceras, nivåförskjuts eller förskjuts till 
deltidstjänstgörande. Alla enheter i Försvarsmakten har 
ålagts ett ”sparbeting” och ingen förbandschef, däribland 
C Ing �, är nöjd med utfallet. Detta trots att regementet i 
den senaste planeringsinriktningen fått ytterligare cirka �0 
heltidstjänster att fördela på tre grupper avancerat sök och 
ytterligaer en IEDD-grupp. Överbefälhavaren bedöms 
fastställa organisationen efter sommaren och därpå startar 
införandeplaneringen. Mer än så kan jag för närvarande 
inte säga om det fortsatta arbetet, men jag har fortfarande 
förhoppningen att vi kan gå in i en mindre personalram 
genom naturliga avgångar, ändrade arbetsuppgifter och 
fokuserad rekrytering under perioden fram till och med 
den �1 december �017.

Förbandets prioriterade uppgifter
I höst fortsätter vi mot vårt mål att leverera till insatser och 
att organisera krigsförbanden. Det innebär att våra resur-
ser kommer att prioriteras till pågående insatser, stöd till 
andra förbands förberedelser för Mali01, förberedelser för 
Nordic Battlegroup �015, genomförande av ��. ingenjör-
bataljons krigsförbandsövning (KFÖ) och till Norra Små-
lands hemvärns bataljons KFÖ. Det saknas sannerligen 
inte arbetsuppgifter.

Jag vill avslutningsvis rikta ett varmt tack till alla de 
som deltagit i insatser och på olika sätt bidragit till att öka 
effekten i våra krigsförband samt tillönska er en riktigt 
skön semester. Till er som på grund av högvakt får vänta 
med sommarledigheten önskar jag god vakt.

Patrik Ahlgren
Regementschef
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Övningsverksamheten började med två tillfällen under 
�01� med delar ur �1. ingenjörbataljonens deltagande vid 
ledningsträningsövning med �. brigadstaben. Under våren 
har ��. ingenjörbataljon genomfört bataljonsstridskurs och 
ledningsträningsövning med bataljonstaben, detta som ett 
steg i att återta förmågan att leda bataljon.

���. och ��4. ingenjörkompanierna med deltidssoldater 
har under våren genomfört SÖB (särskild övning befäl) 
och utbildningstillfällen med bra resultat. ���. maskin- 
och brokompaniet genomför under våren en övning med 
den reducerade däcksbro �00 (DB�00)-pluton som finns 
rekryterad vid förbandet. Den övningen genomförs på vår 
gamla övningsplats i Knäred. ��. ingenjörbataljon genom-
för sedan krigsförbandsövning (KFÖ) med ovan nämnda 
enheter under tre veckor i augusti. Detta blir då första 
gången på flera år som vi övar med en reducerad batal-
jon. Under övningen kommer dessutom heltidsanställda 
soldater från �11. lednings- och trosskompaniet, ur �1. 
ingenjörbataljon, delta i övningen. 

I början på juni genomförs slutövning med krigsbro 5 
-pluton ur ���. maskin- och brokompaniet. Personalen 

Ing 2 deltagande i  
övningsserien 2014

Årets övningsserie för de båda ingenjörbataljonerna vid Ing � är i full gång. Det 
övas på flera täter mot den av arméchefen utpekade målbilden, brigadförmåga med 
en brigad �016. Man kan säga att övningsserien denna gång löper över två år och 
kommer att avslutas med deltagande på Arméövning �015 (AÖ15). Här är målsätt-
ningen att Ing � ska delta med en reducerad ingenjörbataljon.

Text Carl-Axel Blomdahl
Foto Ur Ing 2

i plutonen är deltidssoldater som ryckte in i höstas. Det 
är den första pluton som tillsammans utbildats från den 
grundlägganda militära utbildningen (GMU) till färdig 
pluton, sedan vi började med det nuvarande personalför-
sörjningssystemet. Plutonen rycker ut till midsommar och 
planeras sedan för deltagande på AÖ15. Samtidigt avslu-
tas utbildningen för de soldater som genomfört fortsatt 
soldatutbildning (FSU) under våren. De kommer därefter 
placeras på kompanier på respektive bataljon.

Under maj månad har huvuddelen av grupperna vid 
�15. och ��5. ammunitionsröjningskompanierna deltagit 
vid C SWEDEC EOD-övning. Övningen genomfördes i 
Eksjö och på Kvarn. I denna övning deltog även grupper 
från CBRN. kompaniet och 44. röjdykardivisionen. Fokus 
under övningen var självklart ammunitionsröjning. Grup-
perna roterade runt på ett antal olika moment inom ramen 
för ett scenario med nationellt försvar och samverkan med 
andra aktörer i samhället.
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Nordic Battlegroup 2015, NBG 15
Parallellt med verksamheten ovan genomförs en övnings-
serie med de delar som ska ingå i EU stridsgrupp �015, 
NBG 15. Ing � och �1. ingenjörbataljonen deltar med 
reducerat ingenjörkompani som utgörs av delar ur �14. 
ingenjörkompaniet samt en geosupportgrupp ur �11. led-
ning- och trosskompaniet. 

Den �1-�7 maj deltog �14. ingenjörkompaniet på öv-
ning Sydstorm tillsammans med cirka � 500 övningsdel-
tagare ur P 7, K �, TrängR, LedR och Hkpflj. Förutom 
svenska förband deltog även ett danskt spaningskompani 
och finska helikoptrar. Detta var den första av två batal-
jonsövningar som genomförs före stridsgruppens slutöv-
ning Joint Action 14 (JA14) som genomförs i november.
Under övningen har ingenjörkompaniet övat understöd av 
skyttebataljons strid, vilket omfattat bland annat minbryt-
ning, nedgrävning av skyttekompani och fördröjande fält-
arbeten. Under övningen var ingenjörkompaniet förstärkt 
med två ammunitionsröjningsgrupper. 

Övningen avslutades med en evalueringsdel där syftet 
var att, som första steg, genomföra en nationell evaluering 
mot att kunna anmäla förbandet till NATO styrkeregister. 
Under evalueringen genomfördes bland annat upprättande 
av broförbindelse krigsbro 4, blockering av flygbas samt 
understöd av skyttekompani med ammunitionsröjning.

NBG 15 övningsserie fortsätter under hösten med en 
bataljonsövning i Skillingaryd och Eksjö under vecka 41, 
där �1. ingenjörbataljon deltar med motsvarande enheter, 
och avslutas sedan med  JA 14 i november. Från 1 januari 
och sex månader framåt kommer sedan insatsstyrkan att 
stå i beredskap. 

Funktions- och ledningsträningsövningar
Övningsserien omfattar utöver bataljonsövningar även 
ett antal funktionsövningar och ledningsträningsövningar 
som genomförs från sommaren fram till genomförandet 
av JA 14.

I september deltar delar ur bataljonstaben på �1. ingen-
jörbataljon i övningen Brigstri 14, som drivs av Mark-
stridsskolan. Denna övning är ett led i att bygga lednings-
förmåga till arméövningen nästa år och deltagarna är 
övriga insatsbataljoner avdelade till brigaden. Övningen 
är en ledningsträningsövning med fokus på bataljonsta-
berna. Bataljonen kommer under hösten även att genom-
föra en egen funktionsövning, som ett led i att utveckla 
förmåga att samordna verksamheten inom bataljon.

Under våren �015 fortsätter sedan resan mot arméöv-
ningen med ytterligare ledningsträningsövningar och 
Brigstri 15. Den reducerade ingenjörbataljon, som vi pla-
nerar att delta med under AÖ 15, kommer således att be-
stå av kompanier ur båda ingenjörbataljonerna, syftande 
till att försöka uppträda med ett förband som innehåller 
huvudelen av de funktioner som finns i systemet ingen-
jörbataljon. Att under övningar involvera delar ur båda 
bataljonerna är en förutsättning för att återta förmåga att 
genomföra verksamhet i bataljons ram, men också ett sätt 
att ”varmhålla” den i bataljonerna ingående deltidperso-
nalen. Deltagande kompanier under �015 innehåller så-
ledes både bandgående och hjulgående ingenjörkompani, 
flyt- och fastbrosystem, ammunitionsröjningsgrupper och 
lednings- och trossdelar.
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Under flera år har utbildning och planering 
genomförts på och i anslutning till Hagshults-
basen, men detta var första gången som våra in-
satskompanier fick möjligheten att öva ”skarpt” 
tillsammans med flygvapnet. Samtidigt som fF-
lygvapnet genomförde årets största övning stod 
NSB för skydd och bevakning av Hagshultsba-
sen tillsammans med flygbasjägarna och flyg-
bassäkplutonen.

De tre insatskompanierna understödde 1�. 
flygbaskompaniet från F 17 i Ronneby och ba-
taljonchefen och bataljonkvartermästaren age-
rade samverkansofficerare hos ”baschefen” som 
var chef för 1�. flygbaskompaniet som ingår i 1. 
flygbasbataljonen vid F 17 i Ronneby. Flygbas-
bataljonen hade ansvar för inte mindre än fyra flygbaser 
samtidigt.

Även för flygvapnets personal var kontakten med hem-
värnet ovan. Med stort intresse och stor ödmjukhet från 
ömse sidor växte det snabbt fram en mycket positiv öv-
ningsmiljö, där alla kunde göra nya erfarenheter och växa 
med uppgiften. Soldater inom bataljonen uppskattade öv-
ningen och tyckte att detta skulle göras igen.

Erfarenheter vi drog
I allra högsta grad motiverade soldater. – ”Vill göra 
detta igen!”
Samövningen med 1. flygbasbataljonen har varit 
mycket positiv.
Sammanhållning, kamratskap och stor tillit till varan-
dra växte fram.
Hemvärnet har en närmast oöverträffad förmåga att 
nå snabb försvarseffekt på Hagshultsbasen.
Hemvärnets uppgifter är tydliga, men en specialise-
ring för bataljonsstaben kan krävas för exempelvis 
Hagshultsbasen. 

•

•

•

•

•

Hemvärnets deltagande i Flygvapenövningen 2014
Hemvärnet med ��. Norra Smålands bataljon (NSB) blev inbjuden till 
Flygvapenövningen �014. Närmare bestämt deltog bataljonens tre insats-
kompanier samt bataljonchef och bataljonkvartermästare. Övningen, som 
genomfördes för bataljonens del inom ramen för en så kallad särskild öv-
ning förband (SÖF), är en av de övningar som bataljonsledningen och in-
satskompanierna ska genomföra under fyra dygn varje år.

Understöd med tre insatskompanier kräver lednings-
stöd från en hemvärnsbataljonsledning med minst en 
ledningsomgång.
Viktigt att kunna leda markstrid för att ge insatskom-
panierna rätt ledning och samordning. 
Kommunikation och informationstillgänglighet var 
svårt.  Ledningssystemen är viktiga, men inte bara 
teknik. Termer, nomenklatur och informationstill-
gänglighet påverkar.
Informationsutbyte med övriga samhället hade varit 
svårt.
Informationsperspektivet upplevs som ett stort pro-
blem i tid och rum.

Hagshult fick under övningen besök av inte mindre än för-
svarsminister Karin Enström, brigadgeneral Gabor Nagy 
som är flygtaktisk chef, som tillsammans med flygdivi-
sionens chef såväl som chefen för 1. flygbasbataljonen 
alla framförde sin uppskattning till Norra Smålands hem-
värnssoldater, vilka de tyckte hade gjort ett mycket proff-
sigt intryck under övningen.

•

•

•

•

•

Text Anders Åhlgren
Foto Anderz Pettersson

Rassoika.
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Slutövningen kom att präglas av tekniska problem re-
dan vid avmarsch, då tre punkteringar under marschen 
mot Skåne kraftigt försenade plutonen. 

Byggnation genomfördes tidigt på tisdagsmorgonen, 
vars upprättande kan göras på under tre timmar. Enheter 
från 71�. motoriserade kompani trafikerade strax efter fär-
digställandet. Bron som uppfördes med ett spann på 40 
meter hanterade med lätthet Försvarsmaktens nya pansar-
terrängfordon �60, vars vikt på �6 ton inte är i närheten av 
brons maxbelastning på 106 ton. Efter trafikeringen mon-
terades bron ner igen och plutonen gick i vila i väntan på 
att upprepa proceduren under kvällen.

Efter middagen kom dock nästa motgång, då ett elek-
triskt fel i en lastbil ledde till en mindre brand i motor-
utrymmet. Trots ett snabbt släckningsarbete från föraren 

förstördes startmotorn, vilket omöjliggjorde fler uppfö-
randen av bron. 
– Det var ett stressigt ögonblick mellan det att jag kände 
lukten och kom ihåg på vilken sida av lastbilen brand-
släckaren sitter, berättade Rasmus Olander som satt i fö-
rarhytten när branden startade.

Nyttiga erfarenheter
Hemfärden på onsdagen bjöd även den på svårigheter. 
Denna gång drabbades dragbilen till lanseringsenheten av 
motorproblem och blev stillastående i utkanten av samhäl-
let Höör. Vägen var väl trafikerad och soldaterna upprät-
tade snabbt trafikledning. Den polispatrull som snabbt var 
på plats fann att soldaterna genomförde uppgiften så väl 

Nyutbildade brosoldater från Ing � genomförde under vecka �4 sin 
slutövning utanför Revingehed i Skåne. Förbandet har under våren 
utbildats för att tjäna Krigsbro 5 (KB 5), ett mobilt brosystem som 
möjliggör en broförbindelse stark nog att bära vikten av en stridsvagn. 
Hela systemet transporteras på terränggående lastbilar, därför har även 
en grundlig utbildning för lastbilskörkort ingått. 

Text & Foto Robin Krüger

Krigsbro 5...

...på slutövning!
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att de inte fann orsak att ingripa. Under tiden drog upp-
ståndelsen till sig uppmärksamhet från lokalbor och flera 
förbipasserande fotgängare stannade för att titta och ställa 
frågor. Bärgare tillkallades och den havererade lastbilen 
bogserades sedan tillbaka till P 7.
– Det blev bra, trots att det blev som det blev, samman-
fattar plutonchef Anders Norén övningen. Han anser att 
plutonen gjorde ett bra arbete under omständigheterna och 
ser motgångarna som nyttiga erfarenheter inför framtiden. 

Samarbetet med P 7 fungerade utmärkt och markerade 
första gången då de nya pansarterrängbilarna trafikerade 
en Krigsbro 5. Plutonen är den första som utbildats på 
Krigsbro 5 sedan värnplikten avskaffades och består av 
deltidssoldater. De kommer nu att ta steget tillbaka till det 
civila livet, men återkommer för plutonens krigsförbands-
övningen nästa sommar.
 

ING 2 KAMRATFÖRENING 
Grundad 1978-04-29

ING 2 
KAMRATFÖRENING

www.ing2k.se
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Ing 2 insatser i  
Afghanistan  

2005-2014

Många slutsatser har dragits från dessa erfarenheter 
och detta har lett till att ammunitionsröjningsfunktionen 
(amröjfunktionen) och övrig personal har utvecklats för 
att kunna möta framtidens hot från minor, oxa och im-
proviserade bomber (Improvised Explosive Device, IED), 
både nationellt och internationellt. En viktig slutsats för 
oss är, att erfarenheten från Afghanistan inte alltid är till-
lämpbar i andra operationsområden men samtidigt, med 
rätt inställning, kan dessa nyttjas i syfte att anpassa sig till 
nya uppgifter.

Amröjfunktionen är mycket uppskattad för deras arbete 
i Afghanistan. I Afghanistan är minor, oxa och IED ett di-
mensionerande hot. Om inte funktionen hade haft den till-
gänglighet som den haft, hade exempelvis operationer, pa-

truller, utbildningar och möten aldrig kunnat genomföras 
på ett säkert sätt. Detta har visats genom att många högre 
chefer redan tidigt i planeringen sett amröjfunktionen som 
en framgångsfaktor för verksamheten.

Ammunitionsröjningsgrupper ur Ing � tillsammans med 
ammunitionsröjningspersonal ur 4:e sjöstridsflottiljen och 
I 19 (numera SkyddC) har sedan �006 flertalet gånger va-
rit i strid med motståndsmän och sammanlagt röjt hund-
ratals IED. Enskilda individer har belönats med Försvars-
maktens förtjänstmedalj med svärd i guld eller i silver.

Insatsen har genomförts med stora individuella uppoff-
ringar, men när vi ser tillbaka på vad som åstadkommits 
så är det inte utan att vi ska känna stolthet. Nu väntar nya 
utmaningar!

ImprovisedExplosiveDeviceDisposal

Text Anders Södermyr
Foto Ur EOD-gruppen

Sedan �008 har EOD-kompaniet haft IEDD-personal i Afghanistan. Officerare och 
soldater har enskilt och tillsammans genomfört upp till sex missioner per person. 
Detta har lett till solid sammanhållning och gett både officerare och soldater en ovär-
derlig erfarenhet av tjänst under svåra och påfrestande förhållanden.

IEDD-grupp ur Ing 2 understödjer tyska enheter i KHOLM, Norra Afghanistan.
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Nu påbörjas ett ganska mödosamt arbete med att om-
händerta de erfarenheter som hundförare, gruppchefer, 
dressörer, instruktörer och chefer på olika nivåer dragit 
av insatsen. En hel del av erfarenheterna har inarbetats i 
utbildning och träning över tiden. 

Insatsen började i praktiken med att två officerare med 
endast två veckors förvarning roterade ner till Afghanis-
tan under FS18 och genomförde det som var planerat som 
ett försök under FS19. Efter att ha avrapporterat försöket 
bestämdes snabbt att vägsökande hundar skulle tillföras 
förbandet. Detta innebar att vi under FS�0 inledningsvis 
med fast anställd personal och därefter med anställda sol-
dater/ hundförare hela tiden haft två hundekipage insatta 
i Afghanistan.

Naturlig del på patruller och operationer
Hundekipagen har varit en naturlig enhet att ha med på 
de flesta patruller och operationer. Det har bland annat 

Fyra år av lyckad insats 
med hundekipage

Ing 2 insatser i Afghanistan 2005-2014

Vecka �1 kom de två sista hundförarna hem ifrån Afghanistan och både hundförare 
och hundar medaljerades tillsammans med övriga FS�6 på borggården utanför Ar-
mémuseum. Det avslutade fyra år av insats i Afghanistan med de vägsökande vapen- 
och amsökhundar som vi har på Ing � (även benämnda Improvised Explosive Device 
Detection Dog, IE�D).

inneburit att våra hundförare har genomfört patruller och 
löst uppgifter med svenska och utländska skytteförband, 
IEDD och CMD grupper, Route Clearance enheter och 
specialförband. Även om den mest efterfrågade förmågan 
har varit den vägsökförmåga våra hundekipage har, så har 
det även genomförts en hel del områdessök, byggnadssök, 
fordonssök och understöd vid evenemangssök. För hund-
förarens del har det ofta inneburit, att utöver det efterfrå-
gade arbetet med hunden, måste de även kunna verka som 
vilken soldat som helst i enheten.

Den enskilt största anledningen till att vi nu kan redo-
visa det som vi valt att kalla ”Fyra år av lyckad insats med 
hundekipage”, är hundförare, gruppchefer, hundinstruktö-
rer och dressörer vid Ing � hundavdelning och ingenjörba-
taljonerna. Det är deras engagemang och kunskaper som 
gjort det möjligt och att vi nu med massor av erfarenheter 
fortsätter träning och utveckling för att vara redo för nästa 
insats, nationellt såsom internationellt.

Text Sven Johansson
Foto Privat

Hunden Astro under spaning längs väg vid Afghanska by.
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Den första svenska geocellen kom till Afghanistan 
�008, då bestod den av två civilt utbildade och med be-
gränsad produktionsförmåga. Geocellen hade knappt nå-
gon arbetsyta och nästan ingen geografisk information 
att utgå ifrån, då personalen arbetade på ett helt separat 
nätverk från övriga i staben. Det ställde till med en hel del 
extra arbete och omvägar, när det gällde att föra över data 
till och från de olika nätverken.

År �009 började geocellen inhämta och bygga upp en 
någorlunda fungerande databas. Plötsligt kunde man börja 
göra precisionsprodukter, avancerade analyser och kartor 
med taktisk information. Till skillnad från övriga länders 
personal började svenskarna skräddarsy sina produkter 
mot varje uppdrag. Istället för att skapa stora kartserier i 
stora kvantiteter, kunde även enskilda grupper få ut pro-
dukter skapade just för deras ändamål. Svenskarna fick 
även alla kartor över Afghanistan, som lagrades och sorte-
rades i pärmar och fack. När tyskarna frågade hur många 
kartor svenskarna hade gett ut fick de ständigt svaret, 
”Ingen”.  Hur osannolikt detta än verkade vara, så var det 
faktiskt så. Det var ingen som ville bli delgiven ett kart-
blad från en massproducerad kartserie, när de kunde få en 
skräddarsydd produkt för det som hände just där och då.
Två år senare, alltså år �011, uppgraderades geocellen or-
dentligt, man började jobba mer integrerat med övriga i 

Geosupportarbetet i 
Afghanistan

staben och fick ett bra arbetsutrymme, som medgav en 
ordentlig geocell. Tack vare att man nu jobbade ihop med 
övriga delar ur staben kunde data delas både till och från 
geocellen med övriga funktioner i staben. Detta sparade 
geopersonalen och alla medarbetare en massa extra arbete 
och springande till stabsexpeditionen.

Militärpersonal
Ytterligare ett år senare, år �01�, intog personal från geo-
supportgrupperna Ing � geocellen. Militär personal har till 
skillnad från civil en bättre förståelse för kraven på mili-
tära kartor. Detta medförde att efterfrågan på geografiska 
produkter ökade till det dubbla och arbetstrycket i geocel-
len blev tyngre. Nu var man tvungen att förenkla vissa 
uppgifter på grund av det ökade arbetstrycket. Geocellen 
tog därför fram mallar för kartproduktionen. Detta ökade 
kapaciteten och man började därefter experimentera med 
skrivarna, för att få till ett mer effektivt tryckeri. De olika 
funktionerna i staben fick olika ansvarsområden i geoda-
tabasen, underrättelsesektionen fick bland annat ansvaret 
för alla incidenter. Detta bidrog inte bara till att geodata-
basen alltid var färsk, utan också till att de olika funktio-
nerna fick en effektiv uppföljning på vad som hade hänt. 
Som exempel kunde någon i ledningscentralen zooma in 
på ett område med hjälp av en digital karta, tända incident 

Under de första missionerna var arbetet 
med geografisk information en tillikaupp-
gift för staben. Uppgiften bestod huvud-
sakligen av att skriva ut färdiga kartprodukter. Kar-
torna var uppbyggda av inskannade turistkartor med 
data som var över �0 år, eller lågupplöst amerikansk 
kartdata som fungerade hyfsat i liten skala. Behovet 
av kompetens och materiel för mer taktiska ändamål 
på plats i Afghanistan ökade med tiden.

Ing 2 insatser i Afghanistan 2005-2014

Text Klas Karlsson
Foto Ur Geocellen
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lagret och se vilka incidenter som skett. Personen i fråga 
kunde också lägga på filter, så att exempelvis bara inci-
denter från de senaste �0 dagarna tändes.

I geocellen började man experimentera mycket med 
kameror och bilder, på test köptes det in allt från filmka-
meror till handburna kameror med GPS och kompass. De 
handburna tilldelades de som var ute och åkte, med syftet 
att fota allt som kunde vara geografiskt intressant. På så 
sätt hade man snart foton från flera intressanta platser i 
svenska operationsområdet, strukturerat i geodatabasen 
med riktning och position.  Man försökte även använda 
fordonsmonterade kameror som samlade in bilder auto-
matiskt.

Geocellen lämnar Afghanistan
År �01� var det klart att Sverige skulle lämna Afghanistan 
och därmed minskade personalstyrkan på plats, så även 
för geocellen. Under sommaren togs beslut att sänka am-
bitionen till endast en man, Försvarsmakten valde då att 
skicka en externt rekryterad geooperatör. Missionen som 
följde blev den sista och bemannades återigen av geosup-
portgruppernas personal. Geosupportgrupperna översåg 
hur avrustningen skulle ske, samt hur alla goda idéer och 
lärdomar från Afghanistan skulle dokumenteras, struktu-
reras och tillvaratas. Det märktes att den svenska tiden i 
Afghanistan snart var slut.

Alla lärdomar från Afghanistan har tagits hem till Sve-
rige, och bidrar till att förbättra kompetensen och förut-
sättningarna för all svensk geopersonal. Därmed kommer 
geosupportgrupperna att kunna bidra till inriktningen om 
ett nytt, effektivare och starkare svenskt försvar.

Fakta GEOSUPPORT
Geosupport är ett sätt att inhämta, bearbeta, lagra,
analysera och presentera geografisk information så
att våra förband kan använda denna kunskap som
stöd vid planering, genomförande och utvärdering av sin
verksamhet, och därmed få ut så stor effekt som möjligt.

Geosupportgrupperna (GEO SG) är utrustade och tränade 
för att lösa uppgifter som:

Inhämtning av geografiska data.
Bearbetning och lagring av geografiska data.
Analys av geografisk information.
Produktion av digitala kartor och datapaket för olika 
ledningssystem.
Produktion av papperskartor.
Stöd avseende geografiska informations och navige-
ringssystem.
Rådgivning i geosupportfrågor.

•
•
•
•

•
•

•
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Utbildningen vid ANA Engineer School genomförs 
idag vid samtliga kurser av afghanska instruktörer. Om 
vädret tillåter flyger mentorerna från Marmal till skolan 
på förmiddagarna.

Det är alltså inte varje dag som mentorerna finns på 
plats för att följa utbildningen vid skolan, men samtidigt 
är det ju det uppdraget, nämligen att de afghansaka office-
rarna och NCO ska klara av att driva utbildningen själva. 
Det är helt klart att de vet hur man kan göra för att uppnå 
bästa utbildningseffekt i olika situationer, men det är inte 
varje dag som man tar uppgiften på allvar. Kulturen har 
stor betydelse, för mycket beror på guds vilja (inshallah). 
Något som man hela tiden blir påmind om vid förberedel-
serna till utbildningspassen. Det har också stor betydelse 
vem som får uppgiften av officerarna eller den NCO som 
genomför praktisk utbildning. 

Stödja cheferna med att skicka rätt man på utbildning 
har varit en viktig del i mentorernas uppdrag, men heller 
inte problemfritt. Om chefen skickar en duktig instruktör 
på utbildning, så han lär sig mer, är risken stor att han får 
nya uppgifter eller gör karriär och hamnar på en annan 
avdelning. Någonting som vi ser som naturligt är för af-

ghanerna svårt att förstå, för då får ju chefen mer att göra 
och hela tiden lära upp nya.

Den nya skolan som har plats för 850 elever har ”nästan” 
varit klar ett år. Det saknas ”bara” en del viktiga detaljer 
som elledningar. Projektering för elledningar var en detalj 
som inte fanns med i upphandlingen, vilket inneburit att 
inflyttningen flyttas fram i tiden. Ett stort mål för den le-
dande nationen från Tyskland är, att skolan ska fungera i 
de nya lokalerna innan man lämnar över hela ansvaret för 
ANA Engineer School till afghanerna. 

Om skolan ska fungera i framtiden är det bra, om det 
finns mentorer kvar under en tid i de nya lokalerna. Den 
afghanska översten, som är chef på skolan, ser fram emot 
att få flytta in, men det kommer heller inte att bli problem-
fritt. Han tycker nämligen att det på logementen, som är 
dimensionerade för 50 man, lätt kan bo 100 man.

Att vi gjort skillnad, som man brukar utrycka det, är ju 
helt säkert. Frågan är vad som händer när verksamheten 
bedrivs helt genom afghansk ledning, men ibland kan man 
nöja sig med att det är tillräckligt bra. Resten är inshallah, 
på guds vilja.

ANA	Engineer	School	i	Afghanistan

Text Kenneth Hagström
Foto Ur ANA

I skrivande stund har Ing � endast 
en officer kvar i form av fanjun-
kare Markus Andersson vid den 
afghanska ingenjörskolan Camp 
Mike Spann, där mentorerna tidi-
gare bodde, är nu en del av �09. 
kåren i Afghan National Army på 
camp Shaheen några kilometer väster Masar-e–Sharif.

Ing 2 insatser i Afghanistan 2005-2014
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Vid personalavdelningen är vi tre personer som har till 
uppgift att leda och samordna rekryteringsarbetet. Vi har 
mycket gott stöd av bataljonernas personal som yrkesin-
formatörer vid alla våra möten med målgruppen i skolor, 
på yrkesmässor och vid de olika event vi deltar i. Totalt 
har drygt sjuttio soldater och befäl ur de tre bataljonerna 
genomgått en yrkesinformatörsutbildning. En bra nume-
rär som gör att arbetsinsatsen kan spridas på många. Yr-
kesinformatörsutbildningen i kombination med sin egen 

erfarenhet av yrket ger informatörerna god kompetens, att 
informera om yrkesvalet att jobba i Försvarsmakten och 
på Ing �.

Under första halvåret �014 har vi med yrkesinformation 
nått väldigt många människor, enligt våra resultatunder-
sökningar minst 5 000 ur målgruppen och upp emot 15 
000 i sekundära målgrupper (anhöriga, studie- och yrkes-
vägledare, arbetsförmedlare och allmänhet). Ett ganska 

Hur fungerar Ing 2  
rekrytering?

Text Peter Gustafsson

Den huvudsakliga rekryteringen inriktar vi mot vår målgrupp, ungdomar 18-
�5 år, som inte tidigare varit i kontakt med Försvarsmakten. Det så kallade 
”magasinet”, tidigare värnpliktiga som utan grundutbildning kan direktanstäl-
las som hel- eller deltidssoldater, är numera i stort sett tomt. Viss rekrytering 
till ��. hemvärnsbataljon sker dock fortfarande ur ”magasinet”. De två ingen-
jörbataljonernas och hemvärnsbataljonens personaltillväxt gör rekrytering av 
soldater och befäl till en angelägenhet för oss alla. 

Foto: Charlott Lindholm
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bra resultat.  Vi har haft som huvudsyfte att nå ut till samt-
liga avgångselever på gymnasiet i höglandskommunerna 
och norra Jönköpings län, vilket vi lyckats med. Vi har 
dessutom vid några tillfällen mött gymnasieelever från 
södra länshalvan. 

Behov av mekaniker och tekniker
Den enskilda funktion, där vi är i störst behov av rekryte-
ring, dels med hänsyn till vakanser men också med hänsyn 
till tillväxt av förbanden, är av mekaniker och tekniker. 
På detta område måste vi alla hjälpas åt att identifiera och 
motivera lämpliga kandidater. Därför har vi i år riktat in 
oss på information till motor- fordons- och teknikintres-
serade ungdomar. 

Förutom skolinformation på plats i skolorna eller genom 
att bjuda in till studiebesök hos oss har vi också medver-
kat vid olika större event. För att nämna de största fanns 
vi på plats på Elmia i Jönköping under Custom Show i 
påskhelgen och inte minst genomförde vi Försvars- och 
Blåljusdagen i Jönköping i år med bedömt 10-15 000 be-
sökare.

Nå ut med information om yrkesmöjligheter vid Ing � 
är en sak, att en framtida medarbetare sedan ska ta steget 
vidare och därifrån ansöka, klara antagningskraven och 
välja utbildning och anställning hos oss är en annan. Vid 
våra informationstillfällen bedömer vi, att vi haft över 500 
”seriösa samtal”, det vill säga samtal med individer som 
är seriöst intresserade av en framtid i Försvarsmakten. I 
skrivande stund, precis före midsommar, är 1�5 rekryter 
antagna mot de 1�0 utbildningsplatser, som är sökbara 
på den grundläggande utbildningen till deltidssoldat som 
startar i mitten av september vid Ing �. Ett resultat som 
visar på att rekryteringen har varit lyckosam.

Rekrytering av officerare
Vad gäller rekrytering av befäl går det på den taktiska offi-
cerssidan och på reservofficersfronten lite trögare. Intres-
set för att lägga ner tre års högskolestudier innan man kan 
jobba i rollen som officer verkar vara svalt. Det som bör-
jar som en inriktning mot en officersutbildning kan under 
studieåren lätt förändras till att bli en inriktning mot något 
annat. Här vore en möjlig lösning att Försvarsmakten ser 
över den grundläggande officersutbildningen och erbjuda 
alternativa, tidsmässigt kortare, alternativ.

Rekryteringen av specialistofficerare ser mycket ljusare 
ut än rekryteringen av taktiskt operativa officerare. Här 
finns egentligen två vägar in, direkt utifrån eller intern-
rekrytering ur vår egen organisation. På Ing � jobbar vi 
aktivt med internrekrytering, det vill säga genom utveck-
lingssamtal och dialog med lämpliga medarbetare moti-
vera till en specialistofficersutveckling.

Försvarsmaktsråd Småland
Generellt vågar jag påstå att personalförsörjning av  
Ing � organisation kräver en fungerande lokal/regional 
rekrytering.  Visst är vi i behov av medarbetare som kom-

mer från hela landet, men för att stanna kvar längre i yrket 
och verka i Eksjö är en bra förutsättning sociala band till 
vår region. Detta är något som också stärks av det arbete 
Ing � gör i samarbete med det civila samhället i Försvars-
maktsråd Småland, vilket beskrivs i en annan artikel i 
denna tidning.

Grundrekrytering till hemvärnet
Efter sommaren kommer vårt rekryteringsfokus att skifta 
från att rekrytera hel- och deltidssoldater mot att mera tyd-
ligt grundrekrytera till hemvärnet. Efter den utbildnings-
omgång som rycker in till Ing � i september i år, kommer 
nästa utbildning vara direktutbildning till ��. och �5. hem-
värnsbataljon, vilken startar i februari �015.

Foto: Louise Sparr

Foto: Robin Krüger
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Under hösten 2014 är det återigen dags för en omgång 
specialistofficerare att utbildas till 1:e sergeanter och 
gruppchefer. Utbildning till specialistofficerare i det nya 
flerbefälssystemet i Försvarsmakten går till på följande 
sätt:

Specialistofficersutbildning (SOU) omfattande två 
terminer vid Markstridsskolan (MSS) Kvarn samt 
en termin vid Fältarbetsskolan (FarbS). Elevernas 
bakgrund är ofta Grundläggande Militär Utbildning 
(GMU) och Fortsatt Soldat Utbildning (FSU). 
Anpassad Specialistofficersutbildning (ASOU) 
omfattande en termin vid MSS Kvarn samt en ter-
min vid FarbS. Elevernas bakgrund är att de redan har 
en anställning i bataljonen. Eleverna rekryteras från 
gruppbefälsleden i ingenjörbataljonerna och därmed 
skiljer sig deras bakgrund.
Specialistofficersutbildning för reservofficer 
(SOU/R), utbildningen för denna kategori är den-
samma som för SOU-eleverna, men med en annan 
anställningsform efter utbildningen. De har dessutom 
tolv månaders obligatorisk tjänstgöring vid någon av 
ingenjörbataljonerna efter examen.

Utbildningen för specialistofficerarna under hösten vid 
skolan omfattar bland annat utbildning i:

Strid
Ledarskapsutbildning
Funktionstaktik med orderträning
Marklära
Fackverksbro och Krigsbro 4 

•

•

•

•
•
•
•
•

Fördröjande fältarbeten
Lätta befästningar
Fältarbeten vid strid i bebyggelse (Farb SIB)
Sprängutbildning
Ammunition och minröjning
Truppföring och trupputbildning

Truppföring som gruppchef är en del som skolan värde-
rar som mycket viktigt. Tack vare det goda samarbetet 
med ingenjörbataljonerna erbjuds skolans elever relativt 
många dygn i befattning, vilket i utvärderingar med mera 
visat sig väldigt uppskattat och positivt.

Begreppet ”Specialist” innebär att personen i fråga ska 
bli väldigt djup inom ett specifikt område (taktisk opera-
tiv officer får istället bredd före djup). Med erfarenhet av 
tidigare genomförda specialistkurser och utvärderingar, 
har skolan inte valt att specialisera individen inom till ex-
empel maskinarbeten, förbindelser, ammunitionsröjning 
med mera under kursens gång. De får istället en begränsad 
bredd för att efter programmet söka specifika kurser inom 
valt område.

I den omstrukturering som Försvarsmakten befinner sig 
i just nu är målbilden att ingenjörbataljonerna ska vara 
fullt bemannade år �019. Behovet av specialistofficerare 
är cirka 15 per år för att fylla upp enligt planen. Behovet 
som reservofficer/specialist officer är lika stort, men re-
kryteringen går för närvarande mycket trögt på reservof-
ficerssidan. Vid FarbS ser vi en stor ökning av elever i 
närtid (vilket är positivt) och skolan är enligt plan under 
�015 beredd att ta emot 15 nya ASOU/SOU-elever.      

•
•
•
•
•
•

Utbildning vid Fältarbetsskolan 
hösten 2014

Den viktigaste verksamheten som bedrivs vid Fältarbetsskolan är ut-
bildningen av Taktiskt Operativa officerare samt Specialistofficerare 
för att fylla upp Ing � krigsförband.

Från vänster: Martin Svens-
son, Ola Nilsson, Pontus Gus-
tafsson, Christopher Sand-
gren, Jonas Gunnarsson.

Text Lars Nilsson
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Försvarsmaktråd Småland är ett av tre organiserade 
försvarsmaktsråd i landet. De olika råden har olika organi-
sation och arbetssätt utifrån egna regionala förutsättning-
ar. Försvarsmaktsråd Småland verkar inom fyra huvud-
områden. Heltidsanställda soldater ska få möjlighet till 
meriterande utbildning och deltidssoldater ska kunna hitta 
sin andra arbetsgivare. Näringsliv och samhälle ska kunna 
vinna på samarbetet och soldater ska finna en fungerande 
social miljö i regionen.

”Heltidssoldater ska välja Försvarmakten som arbets-
givare varje dag och hela tiden i sex till åtta år. De ska 

också känna att de inte förlorat meriter jämfört med 
kamrater som inte valt soldatjobbet.”

Under slutet av �01� svarade heltidssoldater vid Ing � på 
en enkät gällande meritvärde och utbildningsmöjligheter 
under sin anställning vid förbandet. Resultaten visade 
bland annat att många heltidssoldater ser en framtid som 
polis, tekniker eller sjuksköterska efter sin anställning på 
Ing �. 86 % av de som svarade vill att Ing � ger stöd till 
vidareutbildning i någon form och �7 % vill läsa upp sina 

Utveckling för soldater 
vid Ing 2 

I förra numret av Götaingenjören beskrevs samarbetet i Försvarsmaktsråd Små-
land. Hur Ing � tillsammans med myndigheter, organisationer och näringsliv driver  
utvecklingsfrågor och hittar samverkansformer för att stärka regementets fortsatta 
tillväxt och samtidigt bidra till en positiv samhälls- och näringslivs-utveckling i vår 
region. Under första halvåret �014 har vi tagit det arbetet ett steg vidare i det vi kallar 
Ing � soldatutveckling. 

Text Peter Gustafsson

gymnasiebetyg på Komvux. �8 % kan tänka sig att på-
börja högskole- eller yrkeshögskolestudier under sin an-
ställningstid på Ing �.

Svaren ligger till grund för en stabsarbetsplan som  
Ing � nu jobbar efter. Vi arbetar med högskole- och yr-
keshögskoleutbildningar vid Högskolan i Jönköping och 
Campus i1� i syfte att få fram en eller flera utbildningar 
med anpassad studiegång till hösten �015. Utbildningarna 
inriktar sig mot högskoleingenjör, sjuksköterska och en 
praktisk inriktning mot transport och logistik. Ett samar-
bete med Komvux i Eksjö har också startat och där kan 
soldaterna inte bara studera utan också få studievägled-
ning.

Livs och karriärutveckling
Vi jobbar också som första förband i Försvarsmakten med 
Livs- och karriärutveckling (LoK) för soldater. LoK är en 
metod som ger individen möjlighet att tillsammans med 
en certifierad handledare analysera sin nuvarande situa-
tion och arbeta mot framtida mål. Målet med LoK är att 
stödja soldaten att utvecklas både i sin tjänst vid Ing � och 
som människa.
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”Deltidssoldater ska kunna förena ett civilt yrkesliv med 
en militär anställning.”

I ett samarbete med branschorganisationerna Företagarna 
i Jönköpings län och Handelskammaren i Jönköping ska 
deltidssoldater kunna hitta sin andra arbetsgivare.

Alla deltidssoldater som genomför sin befattningsut-
bildning vid regementet har gått en jobbsökarkurs i Fö-
retagarnas regi. De får också möjlighet att frivilligt skriva 
en kompetensbeskrivning av sig själva. Kompetensbe-
skrivningen kan jämföras med ett CV. I denna beskriver 
soldaten bland annat sina civila och militära utbildningar 
och tidigare eller nuvarande anställningar. Det finns också 
möjlighet att beskriva sina personliga egenskaper och in-
tressen. 

Kompetensbeskrivningen är en öppen jobbansökan, 
som kommer att gå ut till Ing � samarbetspartners i För-
svarsmaktsråd Småland i form av näringslivföreträdare 
och företag i regionen. Syftet är att kunna matcha en ar-
betssökande soldat med en arbetsgivare som är positiv till 
att anställa deltidssoldater.

”Företag och näringsliv ska kunna anställa kvalitets-
stämplad personal med meritvärde.”

Information till näringsliv och företag om varumärke Sol-
dat är högt prioriterat. En soldat är en pålitlig individ som 
är ansvarstagande och lojal, stresstålig och ordningssam, 
säkerhetsmedveten och har en sund syn på sina medmän-
niskor. En soldat är en individ med utvecklad specifik yr-
keskompetens, vilken är användbar civilt.

”Soldater och deras familjer ska vilja bo och rota sig i 
regionen oavsett var man har sitt ursprung.”

Vi jobbar aktivt med frågor rörande boende, social miljö 
och fritid ihop med vår värdkommun Eksjö och kringlig-
gande kommuner. Soldathemmet i Eksjö utgör ett nav för 
att sprida information. Där anslås information om ledigt 
boende, fritidsaktiviteter och föreningsliv och information 
om olika studieförbunds utbildningsutbud. Soldathem-
mets lokaler kan också användas till kursverksamhet.

Under hösten kommer för andra gången en bomässa att 
arrangeras, där soldater kan hitta ett boende hos de fastig-
hetsbolag från regionen som finns på plats som utställare.

Månadsbrev
Ing � soldatutveckling skickar varje månad ut ett informa-
tionsbrev till de som anmält intresse.

Är du som läser detta intresserad av att få månadsbre-
vet, anmäl din e-post adress till ing�-soldatutveckling@
mil.se.

214. ingenjörkompaniet under Joint Challenge.

Foto: Maddelena Lago
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FÖRSVARS- OCH BLÅLJUSDAG 
I JÖNKÖPING 2014

Foto: Robin Krüger/Försvarsmakten
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I underlaget som de övade fick i sin hand gick att läsa, 
att det råder en ökad terrorverksamhet i smålandsregio-
nen. Främmande makt har infiltrerat lokala, radikala or-
ganisationer. Försvarsmakten stödjer samhället med att 
omhänderta oexploderad ammunition och improviserade 
sprängladdningar. Under hela övningen, som var indelad 
i ett stort antal moment, fick de övade underrättelser som 
förstärkte det påhittade scenariot. 

− I SWEDEC EOD Exercise 2014 övade vi troliga sce-
narion i ett nationellt försvarsperspektiv både vad det gäl-
ler konventionell ammunition och improviserade bomber. 
Det övades på moment som liknar inträffade händelser i 
Europa säger major Mikael Engdahl, ställföreträdande ut-
bildningschef vid SWEDEC.

SWEDEC EOD 
Exercise 2014

Under en vecka i maj genomförde SWEDEC för första gången en renodlad övning 
av större slag inom ammunitions- och minröjning. Övningen avses bli årligen åter-
kommande, där även andra nationella myndigheter och organisationer på sikt ska 
erbjudas att delta. 

Text & Foto Sandra Ekman

Fokus på momenten
Momenten under övningen fokuserade mot EOD-enheter 
(Explosive Ordnance Disposal) och de specifika arbets-
moment de utförde, men även sök, ledning, rapportering 
och exploatering övades.

Ett moment som IEDD-grupperna (Improvised Explo-
sive Device Disposal) övade på genomfördes på Materi-
almännen i Eksjö. Självmordsbombare hade sprängt sig 
själva i luften och två grupper fick arbeta tillsammans för 
att lösa uppgiften. 

Det här är värsta tänkbara scenariot och det prövade 
EOD-operatörernas stresstålighet, förmåga att leda och 
tekniska kunnande. Några av övningsdeltagarna förkla-
rade att denna typ av händelser blir vanligare och vanli-
gare även i vår del av världen och då måste de vara för-
beredda. 
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Under det här momentet fick övningsdeltagarna möjlig-
heten att öva tillsammans med polis och ambulans och det 
gav många nyttiga erfarenheter. Övningen genomfördes 
utifrån ett realistiskt scenario med över �0 personer, som 
spelade skadade och döda och som gjorde att gruppen 
kunde utvärdera hur sättet att arbeta fungerade. Även am-
bulanspersonalen tyckte det var lärorikt, att få samarbeta 
under lite ovanliga former. 

Nya erfarenheter
Två av Ing �:s CMD-grupper (Conventional Munitions 
Disposal) fick lösa en lite klurig uppgift ute vid Åsa gård, 

vid Solgen. När respektive grupp kom till gården talade 
ingen svenska, så man var tvungen att använda sig av tolk. 
Fabian Lindberg, som till vardags är ställföreträdande plu-
tonchef på EOD-kompaniet, fick agera tolk. 

Pernilla Karleson och Hampus Brünteson fick för första 
gången testa på att använda sig av tolk under övningsmo-
mentet på hästgården.

− Jag tyckte det var svårt i början men man kommer in i 
det rätt snabbt. Sen var det som att prata med henne direkt, 
säger Pernilla.

− Jag samverkade med tolken innan om hur vi ska ar-
beta tillsammans, berättar Hampus.

Båda tyckte att det underlättade, att tolken hade militär 
bakgrund och var insatt i vad arbetet innebar. Att han dess-
utom hade svenska som modersmål gjorde också saken 
lättare.

− Det blir ändå en miss i informationen man får. Kan 
man språket hör man intonationer och röstläge. En stor del 
av språket är ju icke-verbal fortsätter Hampus.
Att jobba med tolk gav ammunitionsröjarna en ny erfaren-
het att stoppa i ryggsäcken.

− Nu kan jag förbereda mig mentalt på hur jag ska göra 
nästa gång. Jag får inte förstahandsinformationen, konsta-
terar Pernilla.
− Jag lärde mig att kommunicera med personen inte med 
tolken och att använda kortare meningar,  förklarar Ham-
pus.

Övningen avslutades med middag på Mäss Trianon där 
SWEDEC tog chansen att tacka alla för en fantastiskt väl 
genomförd vecka och några fick också med sig lite skämt-
samma minnen från roliga händelser under dagarna som 
gått. 

Övningen genomfördes i centrala delar av Eksjö, i Kvarn 
och Norrköping. Deltagande förband var SWEDEC, Ing 
2, I 19, Skyddscentrum och Fjärde sjöstridsflottiljen.
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Exakt sex månader före tävlingen började vi vår gemen-
samma löpträning. Vi mätte upp fyra olika distansbanor, 
med varierad längd, runt regementsområdet. Dessa blev 
totalt exakt �1 kilometer tillsammans. Vi skapade ett 
excel-dokument, där vi skrev in våra tider på varje del-
sträcka, vilka vi sedan strävade efter att förbättra. Sträck-
tiderna adderades för att få en totaltid på �1 kilometer, för 
att sedan kunna lägga upp ett rimligt personligt mål att 
sträva efter inför ”det stora loppet”, som sakta men säkert 
närmade sig. I stort sett varje vaktdygn vi gått sedan dess, 
har vi tränat tillsammans för att stärka vår kondition. Det 
har varit löprundor och även gemensamma intervallpass 
för att få lite omväxling i träningen. I både vått och torrt 
har vi kämpat oss igenom träningspass efter träningspass 
för att klara av vårt mål.

Det stora loppet
Den stora dagen var här och vi gav oss tidigt på morgo-
nen av ifrån Eksjö för att slippa stressa. Varje person hade 

eget ansvar över sin egen mat och tid när man skulle äta 
i hänsyn till sin egen starttid. Vi hade hört att det skulle 
vara mycket folk på detta lopp, men ingen av oss tidigare 
varit på ett sådant här stort lopp. Bara det skulle bli en 
upplevelse i sig.

Väl framme i Göteborg hittade vi en parkering några 
kilometer ifrån tävlingsplatsen. Vi fortsatte till fots upp 
till avenyn, där vi skulle ta spårvagnen vidare till tävlings-
centret och hämta ut våra nummerlappar. Spårvagnarna 
var proppfulla, så vi fick trycka ihop oss så gott vi kunde 
för att alla skulle få plats. Dagen till ära åker man gratis 
om man visar upp sitt startbevis. Väl framme vid tävlings-
området gick vi och hämtade ut våra nummerlappar. Det 
gick snabbt och smidigt, trots den enorma mängd folk 
som gjorde samma sak. Vi vart väldigt imponerade över 
hur strukturerade alla förberedelser var. Det märktes att 
de har haft loppet igång i några år. När alla fått ut sina 
nummerlappar och chip gick vi till en plats, som vi hade 
som samlingsplats. Där lämnade vi våra ombyten, för att 
sedan återsamlas efter loppet på samma plats. Väl på plats 
i startledet mitt ibland tusentals människor var det nu dags 
att ge sig iväg. Folk hejade och skrek längs med hela lop-
pet och musik i form av orkestrar, dansband, rockband och 
allt man kan tänka sig dånade när vi sprang förbi. Det var 
en härlig stämning och en riktig folkfest. 

Alla tog sig runt och är mycket nöjda med sina indivi-
duella tider. Lite småskavanker som skavsår och lite smått 
överansträngda muskler blev det efteråt. Vi tog oss ige-
nom och det var det som var målet genom hela denna resa. 
Vi rekommenderar fler grupper att göra samma sak, då det 
stärker både gruppsammanhållningen och träningsmoti-
vationen enormt att sträva efter ett gemensamt mål.

IBSS grupp-B mot Göteborgsvarvet 2014

Bakre rad: Kent Wisén (coach), Mikael Johansson (1,57), Philip Dahl (1,51), Marcus Erlandsson (1,56), 
Främre rad: Andreas Gylling (1,45), Claes Eriksson (2,13), Sara Lehtonen (2,13), Jan Rudolfsson (Coach)

Allt började med att vår gruppchef Jan 
Rudolfsson tog upp idén, att vi skulle 
sätta ett gemensamt långsiktigt mål att 
sträva efter. Hans förslag var då, precis 
som rubriken säger, att sikta mot Göte-
borgsvarvet. Vi köpte idén och började 
lägga upp en träningsplan för att nå vårt 
mål.
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På Gång...
Vaktparad 20 juni-23 augusti
Hemvärnets Musikkår Eksjö genomför vaktparad 
med start på midsommarafton och därefter 
lördagar fram till och med den 23 augusti. Den 16 
augusti är det Ing 2 profileringsdag.

Högvakt Kungliga slottet 16-21 juli

Eksjö Tattoo 7-9 augusti

Krigsförbandsövning 22. ingenjörbataljon,
11-29 augusti

Regementets dag 6 september 
Regementets dag samt Ing 2 högtidsdag. På 
kvällen genonförs Garden Party för Ing 2 personal.

Krigsförbandsövning 33. hemvärns- 
bataljon, 15-21 september

Beridna högvakten med Dragontrumpetar-
kåren genomför konsert på Eksjö torg och i 
Eksjö kyrka den 20 september

Krigsförbandsövning 35. hemvärns- 
bataljon, 29 september - 5 oktober

Bataljonsövning med Core Battalion Nordic 
Battlegroup, där 214. ingenjörkompaniet 
ingår, 6-10 oktober

Krigsförbandsövning 34. hemvärns- 
bataljon, 20-26 oktober

Högvakt Kungliga slottet 22-29 oktober

Garnisonens kyrksöndag 26 oktober

Joint Action slutövning med Nordic  
Battlegroup, 3-13 november

Ing 2 höstmiddag 15 november

Julkonsert
Marinens musikkår julkonsert december i Eksjö 
kyrka.

Ing 2 jullunch onsdagen den 17 december

Examen SOU
Examen för Fältarbetsskolans elever vid speciali-
stofficersutbildning den 18 december.

Ing 2 personalsamlingar 
Planerade datum är 29 augusti, 10 oktober och 12 
december.

Idrottstävlingar vid Ing 2
14-15 augusti FMM Löpning (Lv 6)
19-21 augusti FMM Orientering (OL) (F 21)
4 september GarnM Orientering (OL)
30 oktober GarnM Nattorientering
11 december Julsalut och Julskjutning

Trevlig sommar!
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Tidning för Kungl. Norra Smålands regementes kamratförening

ÅRGÅNG 72RÄNNESLÄTT 2014:1

Ordföranden	har	ordet
När jag skriver dessa rader har vi kommit långt in i maj 
månad och det är tre månader sedan jag fick förtroendet 
att ta över ordförandeposten efter Kenneth Jägsander som 
hann med �� år på posten, ett helt oslagbart rekord i för-
eningens historia.

Min ambition har varit och är, att fortsätta med det kon-
cept jag fått vara med om att utveckla som vice ordfö-
rande. En liten förändring har jag dock initierat och fått 
styrelsen att acceptera, nämligen klarare ansvarsförhållan-
den inom styrelsen, som innebär att alla har minst ett eget 
ansvarsområde. 

Vi har ”avverkat” en del av verksamhetsplanen sedan 
årsmötet, bland annat två veteranluncher, i mars med in-
formation av Thore Bäckman om tiomilaorienteringen och 
i april fick vi lyssna till chefen för tillväxt- och utveck-
lingssektorn i Eksjö kommun, Marcus Axelsson och hans 
syn på att utveckla Eksjö. Vidare har vi haft ett särskilt 
styrelsemöte med medverkan av nye chefen Ing �, överste 
Patrik Ahlgren, där vi fick möjlighet att presentera styrel-
sen, föreningens verksamhet och ta upp aktuella frågor, 
bland annat vår syn på tillträde till garnisonsområde och 
övningsfält.  Vi har varit representerade vid Försvars- och 
Blåljusdagen i Jönköping, där Kenneth Wennblom före-
trätt oss på ett förtjänstfullt sätt. 
Vi har också hunnit med resan på Göta kanal som blev 
fulltecknad direkt, blev uppskattad och för Duste och mig 
som reseansvariga var det särskilt glädjande med så stort 
kvinnligt deltagande.
Utöver detta har vi under Astor Engkvists ledning gått 
igenom, sorterat och strukturerat  SON Svenssons omfat-
tande material av bilder och annan dokumentation. Flera 
medlemmar har visat stort intresse och fått möjlighet att 
botanisera i materialet. Alla bilder är nu digitaliserade och 
vår förhoppning är, att till årsmötet kunna visa ett urval av 
bilderna i ett bildspel. Vi har fått fantastisk hjälp av Lars 
Jansson, som helt ideellt har digitaliserat och förtecknat  
1 400 diabilder och � 000 foton. Ett stort tack till Lars!

Nu återstår nationaldagen och vaktparaden ”I 1�-dagen” 
den �8 juni. Då kommer 1964/65 års plutonchefsskola att 
fira sitt 50-årsjubileum genom att delta i vaktparaden. Vi 
avslutar sommarprogrammet med Eksjö Tattoo den 8 au-
gusti, till vilket inte mindre än 5� medlemmar anmält sitt 
deltagande! Under hösten fortsätter Veteranluncherna i 
Ing � kamratförenings regi.

Som jag nämnde vid årsmötet är det med stor ödmjuk-
het jag har tagit mig an uppgiften som ordförande. Min 

största drivkraft är den djupa känsla jag har för vårt rege-
mente, den respekt jag känner för alla de människor som 
verkat vid regementet och all den glädje och kamratskap 
jag själv fått uppleva under mina 40 år vid regementet. Till 
detta glädjen att få leda en mycket engagerad styrelse, där 
alla ställer upp och tar sin del av ansvaret. 

Men ytterst är styrelsen och föreningen till för er med-
lemmar. Så därför är var och ens  deltagande i våra ak-
tiviteter viktiga och att ni för fram tankar och idéer om 
aktiviteter och förändringar i takt med tiden. Samtidigt ber 
jag er alla att hjälpa till med att värva nya medlemmar!

Med tillönskan om en härlig och fin sommar!
Kurt-Lennart Larsson
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Juli   
3 Per Ekman Eksjö 70 år
12 Thomas Bergström Stocksund 60 år
18 Allan Svensson Gränna 80 år
26 Bertil Sturesson Helsingborg 70 år

Augusti   
10 Birgitta Larsson Eksjö 70 år
11 Paul Josefsson Eksjö 80 år
14 Louise Lindholm Eksjö 70 år
22 Conny Josefsson Eksjö 70 år
22 Willy Josefsson Eksjö 70 år
22 Hans-Inge Lindulf Hässleholm 70 år

September   
2 Rune Rydén Lund 75 år
10 Lennart Fransson Oskarshamn 85 år
11 Lennart Ring Tranås 70 år
14 Karl-Åke Palm Gislaved 70 år
17 Kenneth Trägårdh Nässjö 70 år
24 Lars-Erik Lindahl Målilla 80 år
26 Johan Ragnarsson Eksjö 50 år
28 Lars O Almqvist Malmö 60 år

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

Oktober   
8 Bengt-Olof Svensson Nässjö 60 år
16 Ulla Brüggemann Eksjö 70 år
21 Dan Fogby Kalmar 50 år
21 Karl-Erik Söderberg Strängnäs 80 år
27 Olof Walfridsson Tranås 85 år
28 Ulla Johansson Eksjö 85 år
29 Ingegerd Lago Lengqvist Ulricehamn 95 år

November   
2 Margareta Lock Eksjö 95 år
13 Stina Ekeroth Eksjö 70 år
15 Tomas Lago Eksjö 50 år
18 Inger Runesson Burseryd 80 år
25 Inger Josefsson Eksjö 75 år
29 Tommy Jonsson Reftele 60 år

December   
4 Ryno Runesson Burseryd 80 år
4 Björn Rudqvist Eksjö 75 år
8 Jan-Olof Liljedahl Eksjö 70 år

Verksamhetsplan
Juni
�8 juni lördag klockan 1�.00. 
Deltagande i Eksjö vaktparad och hedrande av 
regementet (I 1� dagen). Efter vaktparaden samvaro 
och fika på Café I 1� (f.d. putsrummet i Sevede Härads 
kasern).

Augusti
8 augusti fredag klockan �0.00, Eksjö Tattoo.
Samling i mäss Trianon klockan 18.00, där föreningen 
bjuder på enklare förtäring.
Klockan 18.�0 busstransport till arenan.

September
�5 september torsdag styrelsemöte
�5 september veteranlunch, värdskap Ing � KF
Föredrag av C-P Cederlöf (vice president vid SAAB 
training system).

Oktober
�0 oktober torsdag styrelsemöte
�0 oktober veteranlunch, värdskap Ing � KF
Föredrag av brigadgeneral Roland Ekenberg, 
”Försvarsmakten och nationella skyddsstyrkor”.

November
�7 november torsdag styrelsemöte
�7 november veteranlunch, värdskap Ing � KF
Föredrag av chefen Ing �, Patrik Ahlgren,  
”Fältarbetsfunktionens utveckling”.

December
17 december onsdag styrelsemöte
17 december Ing � jullunch klockan 1�.00.

Februari 2015
�7 februari fredag, årsmöte klockan 16.00 med samling, 
fika och föredrag klockan 15.00.
Middag i mäss Trianon klockan 19.00. (gemensamt med 
Ing �:s kamratförening).

Styrelsemötena äger rum klockan 09.00 och 
Veteranluncherna klockan 1�.00.
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KAMRATFÖRENINGEN SÄLJER

DEL 1 och 2  
AV KUNGLIGA NORRA SMÅLANDS REGEMENTES HISTORIA 

Pris 50 kr. Vid leverans utanför Eksjö tillkommer porto (65 kr). 

Kontaktperson: 
Torbjörn Titus 0381-141 19, kassoren@brudbadet.eksjo.com.

KAMRATFÖRENINGEN SÄLJER

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. Kamratföreningen erbjuder medlemmar 
dokumentationen till ett pris av 50 kronor.

Kontaktperson: 
Torbjörn Titus 0381-141 19, kassoren@brudbadet.eksjo.com.

Värva medlemmar!
Du som redan är medlem i Norra Smålands regementes 
kamratförening hjälp styrelsen att öka medlemsantalet.

Årsavgiften är 100:-
Ständigt medlemskap 1 000:-

Avgiften betalas till bankgiro 801-5224

RÄNNESLÄTT

Bernt Pettersson Hyltebruk
Ewa Hall  Eksjö
Ulla Brüggemann Eksjö

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

Åke Piel Eksjö
Per-Olof Bjarnbäck Eksjö                     
Richard Rosvall Eksjö

KAMRATFÖRENINGEN SÄLJER

KNEKTAR I KONGA KOMPANI
Av Carl Gustav Collin

Boken kan användas vid släktforskning.

Kontaktperson: 
Torbjörn Titus 0381-141 19, kassoren@brudbadet.eksjo.com.
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Under de följande årsmötesförhandlingarna, som led-
des av Wilhelm af Donner, konstaterades att föreningen 
under det år som gått haft en omfattande verksamhet med 
utflykter och lunchträffar. 

Till ny ordförande valdes Kurt-Lennart Larsson. Kurt-
Lennart framförde sitt och föreningens tack till avgående 
ordföranden Kenneth Jägsander och utnämnde samtidigt 
Kenneth till hedersordförande, som ett bevis på förening-
ens uppskattning för de tjugotre år som Kenneth innehaft 
ordförandeposten, en imponerande gärning. Övriga i sty-
relsen är Duste Petersson vice ordförande, Morgan All-
gurin sekreterare, Torbjörn Titus kassör samt ledamöterna 
Astor Engquist, Jan Ekwall, Jan Hall och Mats Einars-
son.

Under kvällen samlades deltagarna för gemensam mid-
dag på mäss Trianon, tillsammans med kamraterna från 
Ing � kamratförening. 

Årsmötet

Text & Foto Mats Einarsson

RÄNNESLÄTT

Karsten Offenbartl berättade om sin tjänstgöring på M/S Carls-
krona.

Ett femtiotal av föreningens cirka femhundra medlemmar mötte upp till årsmötet på 
mäss Trianon. Mötet inleddes med gemensam fika följt av ett intressant föredrag av 
förre chefskirurgen vid Höglandssjukhuset, Eksjö, Carsten Offenbartl som i ord och 
bild berättade om sin tjänstgöring på HMS Carlskrona utanför Somalias kust.

Kenneth Jägsander överlämnar klubban till 
Kurt-Lennart Larsson.
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Undertecknad och Carl-Gustav ”Duste” Petersson hade 
förmånen att deltaga i SMKR representantskapsmöte, 
som ägde rum under en kryssning till Åbo. Incheckning 
i Siljaterminalen ägde rum dag ett klockan 18.00 under 
fast ledning av vice ordföranden, tillika gammal I 1�:are, 
Steve Gunnarsson. Under kvällen serverades ett smörgås-
bord, som avnjöts under trevlig samvaro med andra kam-
ratföreningars deltagare. En som deltog var Alf Eckerhall, 
ordförande i vår broderförening i Stockholm. Dag två 
ägde representantskapsmötet rum under resan tillbaka till 
Stockholm. Representantskapsmöte äger rum vartannat år 
med sedvanliga val och agenda som vid ett vanligt års-
möte. Till ny ordförande valdes överste Anders ”Emma” 
Emanuelsson för en tid av två år. Årsavgiften sänktes från 
två kronor till en krona per medlem från och med �015. 
Genom SMKR försorg håller man centralt på att ta fram 
ett veterankort. Det är dock fortfarande respektive för-
bandschef som beslutar om regler för inpassering.

SMKR har för närvarande 86 anslutna föreningar i lan-
det. Verksamheten präglas av stöd till kamratföreningar 
för att genomföra veteranverksamhet. En plan för upp-
byggnad av nätverk för stöd till veteraner och anhöriga 
har tagits fram med uppgift att stötta veteraner och an-
höriga. SMKR har delat in landet i regioner motsvarande 
Försvarsmaktens indelning. Vi tillhör region syd med 
Sven Scheidenbauer som regional veteran- och anhörig-
samordnare. Varje kamratförening har en utsedd kontakt-
person, som är Jan Ekwall i vår kamratförening. Under 
�01� har information om SMKR:s överenskommelse med 
Försvarsmakten om stöd till utlandsveteraner och dess an-
höriga genomförts bland annat vid ett centralt möte där 
kamratföreningar deltog. Spindeln i nätverket bör, enligt 
SMKR, vara Försvarsmaktens veteran- och anhörigsam-
ordnare både på central och framförallt på lokal nivå.  Det 
ankommer nu på SMKR, genom de regionansvariga, att 
knyta ihop detta nät med Försvarsmakten och kamratför-
eningarna, så att de förväntade effekterna enligt överens-
kommelsen uppnås. 

Sveriges	Militära	Kamratföreningars	(SMKR)	
representantskapsmöte	2014-04-01--02

Text Morgan Allgurin
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Efter samling vid Trianon, denna lite gråmulna och 
kyliga morgon, gav Kurt-Lennart Larsson och Duste Pe-
tersson en kort information till de femtio deltagarna om 
dagens program. Vad vädret anbelangar vid dessa resor 
så brukar vi ha tur och minsann, när vi närmar oss Tranås 
möts vi av blå himmel och solsken.

Väl framme i Berg passade de flesta på att njuta av 
medhavd förmiddagsfika innan det var dags att gå om-
bord på M/S Wasa Lejon. Så startade båtfär-
den genom det vårfagra östgötalandskapet 
med ett flertal passager genom slussar och 
akvedukter. Under färden gavs information 
om kanalens tillkomst och om den enorma 
arbetsinsats som uträttades av soldater ur 
den svenska krigsmakten bland annat från 
Jönköpings- och Kalmar regementen, under 
ledning av Balzar von Platen, tidigt arton-
hundratal.

Efter ankomsten till Borensberg var det 
dukat för lunch på Gästgivaregården. Även 
om menyn ändrades i sista stund var det nog 
ingen som blev besviken, det smakade näm-
ligen utmärkt gott. Efter lunchen följde en 
kort bussfärd till Brunneby musteri, där det 
gavs möjlighet att handla i den välsorterade 
gårdsbutiken.
Efter förra årets resa till Öland var det någon 
som yttrade ”bättre kan det inte bli”, men 

I	12-kamrater	på	utflykt
Målet för vårens utflykt var Göta kanal och resmålet torde ha varit mycket 
populärt, eftersom resan på bara några dagar var fullbokad.

vi som var med i år kan nog konstatera att årets resa var 
minst lika bra och om någon mot förmodan tycker annor-
lunda, så hade vi i alla fall tur med vädret!

Varmt tack till Kurt-Lennart Larsson, Duste Petersson 
och Torbjörn Titus som ordnat med denna lyckade dag.

Text & Foto Mats Einarsson

Framme i Borensberg.

Ann-Charlotte och Duste shoppar i Brunneby.
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RÄNNESLÄTT

Årsmöte med föredrag och efterföljande buffé arrang-
erades gemensamt med kronobergarna på Militärsällska-
pet. Vid årsmötet spelades traditionsenligt vår regements-
marsch Kaiser Friedrich-marsch av Carl Friedemann. 
Verksamheten för �01� redovisades med åtta föredrag och 
luncher samt försommarutflykt till Karlbergs slott. Upp-
slutningen vid aktiviteterna hade varit god. Vid årsmötet 
omvaldes styrelseledamöterna Alf Eckerhall, ordförande, 
Lars Lundehed, Krister Carlsson och Lars Krönmark samt 
nyvaldes Lars-Olof Svensson. Efter årsmötet talade för-
eningens hedersledamot Jan von Konow över ämnet: De 
puniska krigen och något om dessas efterföljare. De pu-
niska krigen är samlingsnamn på tre krig mellan Kartago 
och Rom, som slutade med att Kartago förstördes. Puner 
var romarnas namn på fenicier och kartagerna var fenicier. 
Det första puniska kriget utkämpades mestadels till havs 
mellan �64 och �41 f.Kr. Då erövrades Sicilien, Sardinien 
och Korsika av Rom. Romarna använde för första gången 
en stor flotta. Det andra puniska kriget var den mest kända 
genom Hannibals tåg genom Spanien, Gallien och Alper-
na. Kriget varade från �18 till �01 f.Kr. Det tredje puniska 
kriget avslutades med total förstörelse av Karthago. Kri-
get utkämpades mellan 149 och 146 f.Kr. 

Lunchmöten 
Under vårterminen �014 har föreningen arrangerat fyra 
luncher med föredrag på Militärsällskapet. Talarlistan 
har upptagit generalmajor Karlis Neretnieks med rubrik: 
Säkerhet i Östersjöområdet - möjligheterna att försvara 
Sverige i framtiden, Sveriges tidigare försvarsattaché i 
Israel, Jonas Fröberg, med rubriken Israel, ledamoten i 
Krigsvetenskapsakademien Bo Richard Lundgren om To-
talförsvaret – finns det? och fil dr Elin Malmer, under rub-
riken: Att uppfostra beväringen – Soldathemmen och de 
väckelsekristna 1900–19�0. Elin Malmer är verksam vid 
Historiska institutionen vid Stockholms universitet. Hon 
har nyligen disputerat på avhandlingen Hemmet vid natio-
nens skola: väckelsekristendom, värnplikt och soldatmis-
sion, cirka 1900-19�0.

Vårutflykt till Täby kyrkby 
När detta skrivs planeras en vårutflykten till Täby kyrk-
by med Jarlabankes tusenåriga bro och ett båtsmanstorp 
från 1700-talet samt Albertus Pictors 1400-talsmålningar 
i Täby gamla kyrka. I kyrkan finns målningen av männis-

Rapport	från	Norra	Smålands	regementes	
kamratförening	i	Stockholm	årsmöte	den	
26	mars	2014	

kan och djävulen som spelar schack och som inspirerade 
Ingmar Bergman till filmen Sjunde inseglet. 
Jarlabanke var en stor man, som på 1000-talet ägde stora 
jordegendomar i Täby och Vallentuna. Han kan också ha 
spelat en viktig roll för den lokala sjökrigsorganisationen, 
ledungen; han lär ha varit hövitsman för en flotta med 96 
män och på sin ålders höst anvarig för hela Attundalands 
ledungsskepp. Jarlabanke satsade på hundarets vägnät ge-
nom att bana väg och bygga broar, dels åt väster mot Sol-
lentuna hundare, dels åt öster mot roslagen. Vid broarna 
finns runstenar om Jarlabanke och hans släkt. Jarlabankes 
egen gård, Hagby, låg troligen vid nuvarande Täby präst-
gård.

Höstens verksamhet
För hösten planeras fyra nya lunchmöten med intressanta 
föredrag samt ett höstmöte tillsammans med Kronober-
garna.

Text Alf Eckerhall
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Vi ska inte blunda för att det i den 
mycket stora organisation som utgjor-
de vårt invasionsförsvar fanns brister. 
Den tekniska utvecklingen sprang 
ifatt och till slut förbi oss. Vi sökte i 
det längsta kompensera detta genom 
att vi i utbildningen inriktade vi oss 
på att utnyttja den svenska terrängen 
och att kombinera direkt eld, indirekt 
eld och fältarbeten. Vi noterar tack-
samt att vi inte ställdes inför det av-
görande provet. Den tänkbare fienden 
gick hem. Tyvärr utsattes sedan för-
svarsorganisationen för exempellös 
skövling. Fungerande vapensystem 
och befästningar raserades. Ingen 
frågade längre efter den kunskap och 
erfarenhet som fanns i det försvar vi 
en gång hade. Nu – efter alla dessa 
år – påbörjas en del mer eller mindre 
tafatta försök att finna former för led-
ning och samverkan, förbandsanknu-
ten underhållstjänst med mera.

Det verkar som om slutsatserna står sig från förra årets 
vintersymposium vid Kungliga Krigsvetenskapsakade-
mien: 

Om vi har några markstridsförband �019, kan deras 
stridsuthållighet räknas i dagar eftersom de saknar 
luftvärn, fältarbetsresurser och förbandsanknuten un-
derhållstjänst.
Våra dyrbara JAS-plan är lätt bekämpade i avsaknad 
av luftvärn och fältmässig basering.

Men möjligen finns i Sverige åter en nödvändig och fung-
erande försvarsdebatt. Vår förenings medlemmar uppma-
nas att följa och så långt möjligt delta i debatten. 

I god ordning och i god stämning genomförde vi fören-
ingens årsmöte den 6 april �014. Denna gång samlades vi 
på Scandic Kalmar Väst, Dragonvägen 7 i Kalmar. Efter 
årsmötet berättade Birger och Kerstin Jägtoft om några 
intryck från en resa i Stillahavsområdet med tonvikt på 
andra världskriget i detta område.

•

•

Vi veteraner i Kalmar regementes kamratförening försöker hålla ihop och försöker 
envetet följa med i det som kallas utveckling. Med viss nostalgi blickar vi bakåt och 
minns den tid då vi verkligen övade för att bereda oss för det stora provet, att värna 
fred och frihet.

RAPPORT FRÅN KALMAR

Utöver verksamheten i föreningens regi träffas vi också 
höst och vår vid våra ”veteranträffar”. Där skiftar ansvaret 
för att ordna ett intressant program mellan Kalmar, Växjö, 
Nybro, Oskarshamn och Västervik. Till hösten träffas vi i 
Kalmar den 10 september.

Text Birger Jägtoft

Monument med Mac Arthurs återkomst till Filippinerna.
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Arne Sjölander
En nära vän och en god kamrat har lämnat oss. Efter officersexamen 1957 vid dåvarande Krigsskolan Karlberg blev han 
officer vid Norra Smålands regemente i Eksjö. Han var i sju år en mycket omtyckt lärare på Infanteriets Stridsskola i 
Kvarn norr om Borensberg. Därefter tjänstgjorde han i olika befattningar vid Kronobergs regemente i Växjö. När Kalmar 
Försvarsområde den 1 juli 1990 organiserades som en egen myndighet och en del av Försvarsmaktens grundorganisation 
blev Arne Sjölander dess förste stabschef.

/Birger Jägtoft

In	memoriam


