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Götaingenjörer!Götaingenjörer!

Nu när vi snart passerat det första halvåret av 2015 kan det konstateras, att det 
inte bara var våren och inledningen på sommaren som var kylig. Det har varit och 

är fortfarande kyligt i vår omvärld. Europa går just nu igenom sin allvarligaste 
säkerhetspolitiska kris på ett kvarts sekel. I Europa pågår ett krig. Ukraina är på väg 

att söndras och som en följd av detta försämras inte bara de politiska relationerna 
mellan Ryssland och ett stort antal länder i Väst, utan även de organisatoriska 

relationerna mellan Ryssland å ena sidan och EU och Nato på den andra. 

Kylan till trots så håller oss läget i Europa i allmänhet 
och östersjöområdet i synnerhet oss varma och sysselsatta. 
Grannen satsar stora pengar inom försvarssektorn och visar 
med ord och handling viljan att påverka sitt närområde. 
Det får naturligtvis också återverkningar i vårt närområde, 
även om det inte fi nns något direkt hot mot Sverige. Den 
av riksdagen beslutade inriktningen för försvaret tar 
hänsyn till detta och är förstås en avgörande händelse. 
Den representerar ett tydligt och nödvändigt trendbrott 
efter år av sänkta försvarsanslag. Nu gäller för alla oss 
på regementet att leverera, med andra ord fullt fokus på 
genomförande! På krigsförbandens krigsduglighet och 
operativa förmåga. Vi ska skapa ytspänning i det halvfulla 
glaset! Samtidigt är det uppenbart för oss, att uppgörelsen 
inte löser alla problem. Betydande utmaningar och 
grundläggande behov kvarstår, både på kort och på 
lång sikt, för att nå den ambitionsnivå som uttalades i 
försvarsberedningens rapport förra året. Det viktiga steg 
som uppgörelsen utgör, måste därför följas av fl er för att 
möta omvärldsutvecklingen. Det kräver fortsatt kontroll 
på ekonomin, leverans av resultat och saklig och snabb 
information till våra uppdragsgivare och allmänhet.

Beslutet innebär visserligen en utökad ekonomisk 
ram, men den ramen innebär också en reducering av 

cirka 1 000 befattningar för kontinuerligt tjänstgörande 
personal i Försvarsmaktens organisation. I verkligheten 
blir reduktionen mindre på grund av dagens vakansläge. 
Beslutet innebär också att Försvarsmakten intar en ny 
organisation från den 1 januari 2016, på Ing 2 påbörjas 
intagandet från hösten 2015. Regementets personella 
resurser under perioden 2015–2018 kommer i allt väsentligt 
att vara desamma som idag, dock krävs en förändrad syn 
på rollspelet och de arbetsuppgifter som kan utföras av 
vår anställda personal. Här fordras nytänkande och ett 
till del förändrat regelverk. NBO och värnpliktförsvaret 
är avskaffat och med det ett invant synsätt på kopplingen 
mellan grad och kompetens.

Jag har sagt det förut, med hänsyn till omvärldsläget är 
det angeläget, att allt som kan göras för att öka vår operativa 
förmåga blir gjort. Lätt att säga, men svårt att göra med 
hänsyn till avdelade ekonomiska resurser. Det är dock 
viktigt, att visa omvärlden, att vi skapar ett försvar med 
djup, ett försvar med operativ balans och med fl era linjer 
som kräver resurser och förberedelser för att bryta igenom. 
Vår del är att säkerställa att mobilisering kan genomföras, 
att viktiga objekt och funktioner skyddas och bevakas samt 
att skapa förutsättningar för våra stridskrafter, att dels ta 
sig till avdelade operationsområden och dels verka där.

Foto: Ann-Lie Sjögren



4

Vi ökar vår förmåga och fortsätter 
bemanningen av vår insatsorganisation
De övningar vi genomfört verksamhetsåret 2014/2015 
visar att vår förmåga ökar. Vårt deltagande i 
SWEDEC EOD Exercise 15 (SEE 15) med delar ur 
215. ammunitionsröjningskompaniet, i Våreld 15 med 
214. ingenjörkompaniet, i krigsförbandsövningarna med 
224. ingenjörkompaniet och 223. bro-/maskinkompaniet 
samt den samverkan som våra förband haft med andra 
myndigheter i skarpa insatser är bevis på det. Lägg därtill 
de beredskapskontroller som genomförts. Övningarna 
visar också, att det med knappa resurser går att genomföra 
förbandsövningar med kvalité. Vi ska fortsätta på den 
vägen och sträva efter att genomföra en bataljonsövning 
nästa år också. Jag vet att vi kan det.

Vi hälsar också en ny omgång om knappa sjuttio 
soldater välkomna till regementet. De kommer nu efter 
avslutad befattningsutbildning att utgöra ett viktigt 
tillskott till krigsförbanden. Ett tillskott som inte bara 
innebär, att vi kan fylla ut volymerna i våra kommande 
förbandsövningar. Vi kommer också att kunna påbörja 
materielförsök med dels ett nytt fl ytbrosystem, dels 
ett tungt bandgående broläggarsystem. Spännande och 
utmanande!

Internationella insatser och beredskap
Vi har sedan en tid trupp i det underrättelseförband 
som verkar i Mali, stabsoffi cer, geopersonal och 
ammunitionsröjare. Ett engagemang som ser ut att 
fortsätta under 2016 och kanske en tid därefter. Redan 
innan underrättelseförbandet kom på plats fanns 
götaingenjörer i Mali för att etablera Camp Nobel. 
Uppgiften i Timbuktu var en utmaning. Uppdraget 
gavs till Försvarets materielverk, men utfördes med vår 
personal som arbetsstyrka. Våra soldater och offi cerare ur 
ingenjörbataljonerna fi ck och tog ett mycket stort ansvar i 
fullföljandet av uppgiften. De har gjort en helt fantastisk 
insats, som måste betraktas som något som varit utöver 
vad tjänsten kräver.

Ing 2 delar även ansvaret för att bemanna en befattning i 
Somalia där uppgiften är rådgivning och mentorskap inom 

C-IED. Läs mer om insatsen i Harald Carlssons artikel 
”Analys och eftertanke - en nyckel i Somalia”.

I skrivandets stund avslutar vi också vår beredskap i 
den nordiska stridsgruppen (NBG 15). Tack till alla Er 
som bidrog! Precis som tidigare stridsgrupper, så blev det 
ingen insats denna gång heller. Jag kan förstå att det fi nns 
en viss besvikelse över detta, men man måste då hålla i 
minne varför man har stridskrafter i beredskap. Beredskap 
upprätthålls för att snabbt kunna möta det oväntade, det 
som inte får hända, men ändå händer. Det är det man har 
väpnade styrkor till.

Kommande verksamhet
Tittar vi framåt augusti och september så väntar 
Arméövning 15 (AÖ 15), där vi deltar med en reducerad 
ingenjörbataljon sammansatt av enheter ur våra båda 
bataljoner. Under övningen tar vi ytterligare ett steg för att 
samträna i bataljon och att samöva med andra truppslag. 
Övningen kommer att ske i brigads ram och omfatta allt 
ifrån taktisk övergång av vattendrag till understöd av 
mekaniserade och motoriserade bataljoners strid. För första 
gången på en tid kommer en funktionsövningsledning 
fältarbeten att verka. Syftet med detta är, att följa upp 
de andra truppslagens kunskaper och färdigheter i bland 
annat skydd och maskering. 

När väl arméövningen är avslutad rycker en ny 
omgång rekryter in för grundläggande militär utbildning, 
denna gång 110 unga män och kvinnor. Senare under 
hösten engageras också vårt tredje krigsförband, Norra 
Smålands hemvärnsbataljon, i krigsförbandsövningar 
och i rikshemvärnschefens övning. Tittar vi mot 2016, så 
ser vi fram emot att få delta i Cold Response i Tröndelag 
och att regementet sannolikt kommer att stå som värd 
för en multinationell övning (Bison Counter). Övningen 
sker inom ramen för det militära samarbetet i Europeiska 
unionen och med deltagare från andra svenska förband 
och fl era andra medlemsländer. 

”Det saknas sannerligen inte uppgifter och 
regementet kommer att fortsätta leverera.”

Avslutningsvis sänder jag en hälsning 
till Er som är i tjänst i främmande 
länder eller är i beredskap för nationella 
insatser. Till Er övriga önskar jag en 
skön sommar och väl mött efter en 
välbehövlig sommarledighet.

/Patrik Ahlgren
Regementschef

Foto: Lars ArltoftDäcksbro 200.
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Insats i Afrika, ett äventyr 
man bara upplever en gång!

Som jag beskrev i förra artikeln hade vi inledningsvis en 
del friktioner att övervinna för att få all materiel på plats. 
Detta innebar att delar av förbandet fi ck möjligheten att se 
och uppleva hur livet ter sig utanför Timbuktus omedelbara 
närhet.  Bland annat genomförde vi  i början på december 
en patrull cirka fyra mil söder om fl oden Niger, i syfte att 
bärga hem den betongbil som vi behövde för att kunna 
komma igång med tältbyggnationen på allvar.

Materieltransporterna drog ut på tiden och all materiel 
var på plats först i mitten på december och inte som utlovat 
senast 30 november. Förseningen berodde uteslutande 

I början på 2000-talet besökte jag Royal School of Military Engineering 
(RSME). I samband med detta besöktes RSME:s museum som beskrev alla de 
platser där brittisk ingenjörtrupp medverkat och påtagligt påverkat utgången. 

Det var inte utan att man slogs av beundran för några av de insatser där de 
deltagit. Efter vår insats med MALI 00 kan jag dock konstatera att även svensk 
ingenjörtrupp håller hög klass och kan genom sitt arbete nå ett avgörande för 

framgång. Jag vågar påstå att utan personalen i MALI 00:s ansträngningar hade 
etableringen av förbandsnärvaro i Mali och uppbyggnaden av camp NOBEL i 
Timbuktu, tagit avsevärt längre tid att genomföra. Tillsammans har förbandet 

MALI 00 tagit funktionen fältarbeten till en ny nivå.

Text Carl-Axel Blomdahl
Foto Ur MALI 00

på infrastrukturen i området. De sista 20 milen mellan 
Douenza och Timbuktu, framstår för oss som är vana vid 
bättre väga som rena mardrömmen. Att allt kom fram gör 
att man måste imponeras av de afrikanska chaufförerna, 
vilka inte kom från närområdet utan var rekryterade längre 
söder ut. Ett ytterligare problem som vi bland annat från 
svensk sida bortsett ifrån var terränghindret Niger. Under 
den aktuella perioden kunde endast en färjförbindelse 
nyttjas.

Färjeförbindelsen längre öster ut kontrollerades 
av rebellstyrkor och färjan väster ut var ur funktion. 
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Detta innebar att all trafi k till och från Timbuktu 
gick över en enda förbindelse, det var alltså inte 
enbart våra transporter som skulle över. Den aktuella 
färjförbindelsen bestod av i bästa fall två färjor med en 
omloppstid av cirka 1,5 timmar. Dessa två färjor kunde 
tillsammans som mest transportera fem lastbilar i varje 
riktning. Vid några tillfällen fi ck förbandet i princip 
uppbringa färjorna för att hålla transportfl ödet igång.
Att transporterna drog ut på tiden gjorde att det tämligen 
kärva livet på plats fortsatte, då tidsplanen för att kunna 
fl ytta in i camp NOBEL sköts framåt. Detta skulle över 
tid visa sig innebära vad jag skulle betrakta som svenskt 
rekord i rasion-ätning, 125 dagar. Likaså hade vi problem 
kopplat till avloppsfrågan där min uppfattning är att FN 
inte löste sitt åtagande, vilket innebar att vi i princip fyra 
månader fi ck nyttja ”ute dass”.

För att något så när följa den uppgjorda tidsplanen 
beslutade jag tillsammans med chefen för ingenjörkompaniet 
majoren Mattias Johnsson att ”byggstart” var fortsatt den 
första december. Arbetet fi ck således igångsättas utan del 
av utrustningen, vilket gjorde att vi fi ck justera ordningen 
på byggnationen. Avsaknaden av betongverket gjorde att 
vi inte kunde komma igång med gjutning av plattorna 
till tälten. Att Försvarets Materielverk under resans gång 
gjorde ändringar i ritningsunderlaget medförde att delar av 
campens kanalisation för vatten, avlopp och el med mera, 
fi ck justeras och göras om ett antal gånger. Detta bidrog 
sannolikt till en försening av etableringen med ett par veckor.

I slutet på december var så hälften av förläggningstälten 
och tre av de stora hallarna resta. Att resa de stora 30 meters 
hallarna är ett äventyr i sig, då det krävs att det i princip 
är vindstilla då tältdukarna blir stora vindfång och riskerar 
att välta mobilkranen som lyfter. Vid några tillfällen 
fi ck resningen avbrytas för att inte riskera någonting.

16 timmars arbetspass
Arbetet fortskred med oförminskad  intensitet, där 
personalen på 214. kompaniet arbetade runt 16 timmar per 
dygn. Det mesta av betongarbetena genomfördes nattetid 
då det är svalare och betongen brinner därför inte lika 
snabbt. Det största betongarbetet blev den generatorplatta 
som efter beredning på hemmaplan beslutats skulle 
byggas. Då de medförda 300 tonen cement inte var 
beräknade för detta fi ck ytterligare 200 ton inköpas på 
plats för ändamålet, delar av detta levererades dessutom 
i 50-kilosäck, vilket innebar en del extraarbete. Då inte 
heller fi berarmeringen räckte, fi ck vi köpa fem kilometer 
armeringsjärn och bygga egna armeringsmattor för 
gjutningen. Konstruktionen av generatorplattan blev 

således en kompaniuppgift under några dygn.
Parallellt med den fortsatta etableringen påbörjades 

en succesiv deployering av huvudförbandet MALI 
01. Beslutet att påbörja rotation med MALI 01 innan 
etableringen var slutförd påverkade sannolikt etableringen 
negativt. Detta kommer sig av att etableringsstyrkan 
tvingades underhålla och utveckla provisoriska faciliteter 
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för bland annat vatten och avlopp för att den mängd 
personal som nu befann sig på plats skulle kunna leva 
drägligt och inte utsättas för hälsorisker med mera. I 
mitten på mars var så alla de arbeten som kunde utföras 
avslutade och huvudstyrkan kunde rotera åter till Sverige. 
Lite arbete återstod men på grund av försenade eller 
uteblivna materielleveranser kunde dessa arbeten inte 
utföras. Den köstyrka som avdelades för lastning och 
hantering av materiel som skulle åter till Sverige roterade 
hem i slutet på mars och vi trodde då att vårt uppdrag i 
Mali var avslutat. Detta skulle inom kort visa sig inte vara 
på så vis.

Under april tog högkvarteret beslutet att delar ur MALI 
00 skulle återvända ner till Mali för att där avsluta camp 
byggnationen. Detta löstes genom rundringning till 
personal ur 214. kompaniet. Jag beslutade i samråd med 
högkvarteret att en styrka om 17 man under ledning av 
löjtnanterna Johan Hansson och Gunnar Gustavsson. 
Denna styrka avreste i slutet på april och tillbringade 
ytterligare fem veckor med byggnationsarbeten på camp 
NOBEL. I skrivande stund är all personal ur MALI 00 åter 
i Sverige. Arbetena är för vår del slutförda och det återstår 
nu endast lite efterarbete med att avsluta insatsen.

Sammantaget kan konstateras att det äventyr som vi 
upplevt i Mali är en möjlighet som man inte får så ofta. 
Den verksamhet som genomförts har inneburit att vi utfört 
fältarbeten för överlevnad i en omfattning som svenska 
fältarbetsförband inte gjort på många år, dessutom i en 

miljö och under en hotbild som är långt utöver vad som 
är normalfallet. Dessa erfarenheter måste nu tas om hand 
så att erfarenheterna inte går förlorade utan att vi kan 
vidmakthålla förmågan på en nivå som gör att startsträckan 
nästa gång det blir aktuellt kan kortas.

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla 
inblandade som på ett eller annat sätt varit delaktiga i 
genomförandet, men också till de delar av förbandet som 
hållit ställningarna på hemmaplan under tiden som vi varit 
på insats.  Utan alla enskildas olika ansträngningar hade 
resultatet inte blivit vad det har. 
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EUTM Somalia löser denna uppgift genom 
rådgivning och genom att utöva mentorskap vid det 
somaliska försvarsministeriet samt inom den somaliska 
generalstaben. Utöver rådgivning och mentorskap 
genomför också insatsen en rad specialistutbildningar 
och träningar för den somaliska försvarsmakten utifrån de 
behov som somalierna har. 

Som Counter Improvised Explosive Devices (C-IED) 
offi cer i EUTM Somalias stab fanns det egentligen inte så 
mycket detaljstyrningar. Väldigt mycket eget ansvar kring 
din vardag och prioriteringarna gjordes ihop med chefen J 
C-IED. EUTM Somalia jobbar direkt under den politiska 
ledningen vid EU:s högkvarter i Bryssel och därför är 
styrningarna och målsättningarna väldigt övergripande. 
Detta medför att det får brytas ner och anpassas utefter 

Analys och eftertanke – 
en nyckel i Somalia

European Union Training Mission in Somalias huvudsakliga uppgift är att 
bidra till kapacitetsbyggande inom försvars- och säkerhetsområdet både 
på regeringsnivån och då främst vid det somaliska försvarministeriet, 
samt inom den somaliska försvarsmakten.

rådande situation inom insatsen och i Mogadishu. Som 
ensam svensk vid den del av staben som jobbar med 
underrättelser, genomförande och C-IED (J2, J3 och J 
C-IED) gällde det att visa framfötterna redan från början 
och ta för sig.

Staben är liten och varje enskild individs insatser 
syns och synas. Alla har en nyckelroll för att få insatsen 
att rulla. Några av de huvudsakliga uppgifterna var att 
analysera och bearbeta alla IED-incidenter i Mogadishu 
för att se hur dessa kan påverka EU:s personal samt vilka 
åtgärder EUTM ska ta. Mycket av informationen kom 
genom samverkan med andra organisationer och aktörer 
som fanns i Mogadishu. En annan uppgift var att all 
inkommande personal (besökare som nya medlemmar i 
insatsen) får en grundläggande utbildning inom C-IED, 

Text Harald Carlsson

Harald tillsammans med hundförare från Uganda och Burundi i samband med att de söker basen som EUTM-S bor på.
Foto: SWECON EUTM-S
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som hålls av någon av de två offi cerarna på sektionen, 
där jag var en. Detta är ett krav för att få lämna basen 
överhuvudtaget, ett krav som är styrt från Bryssel.

Frågan dyker ofta upp vad man ska kunna för att jobba 
som C-IED-offi cer. Svaret är inte helt enkelt, då det inte 
fi nns någon utbildning som täcker en sådan befattning. Min 
egen uppfattning är att det är bra att kunna lite om allt inom 
C-IED, ha klart för sig hur underrättelseprocessen fungerar 
och allmänt hur en stab arbetar. Med mina år bakom mig 
som avancerad sökledare och tidigare erfarenheter från 
Afghanistan, känner jag så här i efterhand att det var en 
bra plattform att stå på för en sådan befattning.
Arvet från min företrädare (Sven Johansson), som också 
är min chef här hemma på Ing 2, blev bland annat att 
planera och genomföra en kurs för personal från den 
somaliska underrättelse- och säkerhetstjänsten, armén 
och polisen. Ämnet för kursen var planering och 
genomförande av ett evenemangssök med totalt 
16 elever, från sergeant till överste, som till vardags 
jobbar med underrättelse, operationsplanering 
eller Explosive Ordnance Disposal (EOD). 

Att planera och genomföra ett 
evenemangssök
Kursens övergripande syfte var att ge eleverna 
en förståelse varför man måste planera all 
sökverksamhet och hur man gör detta. Ett planerat 
evenemangssök kan skydda de potentiella mål 
som fi nns i samband med dessa, till exempel ett 
presidentbesök.

Kursen var uppdelad i tre skeden. Första skedet 
bestod av teori om bakgrunden till sök, varför 
det är ett bra verktyg och i vilka former detta kan 
användas. I nästa skede var det enbart fokus på 
evenemangssök med planering och genomförande. 

Slutskedet bestod av övningsscenarion, där 
eleverna var indelade i grupper om minst tre 
med en deltagare från varje enhet. Scenarierna 
byggde på verkliga händelser från Mogadishu 
där tidigare evenemang med VIP (Very 
Important Persons) blivit attackerade.

På Jazeera Training Camp, som ligger strax 
söder om Mogadishu, bedriver EUTM-S 
specialistutbildningarna och träningen för 
somaliska armén. Jag fi ck utbilda de blivande 
underoffi cerarna i grunder Improvised 
Explosive Device (IED) och spårmedvetenhet, 
så kallad Ground Sign Awarness. En uppgift 
som innebar att utbilda de som direkt efter 
examen skulle ut till sina respektive enheter.

Insatsen i Somalia erbjuder många 
utmaningar och möjligheter. Den stora delen 
ligger i den personliga utvecklingen med 

att jobba i internationell stab, samverkan med andra 
organisationer och arbetet tillsammans med somalierna. 
En viktig pusselbit för egen del var att genom eftertanke 
förstå i vilken situation somalierna befi nner sig i och vilket 
läget landet är. När man håller utbildning får man acceptera 
att några kommer sent, för att de jobbat hela natten eller 
måste lämna klassrummet under rådande genomgång. 
Allt för att det pågår ett ständigt krig i Mogadishu, där de 
måste lösa sin vardagliga arbetsuppgift.

Den stora viljan att utvecklas för att skapa ett säkrare 
Somalia är något som verkligen driver somalierna. 
EUTM-S är en av många aktörer i att få Somalia på bättre 
fötter.

Utbildning i planering och genomförande av ett evenemangssök. På 
bilden syns kursens enda kvinna i samband med att de planerar ett av 
övningsscenarierna. 

Foto: SWECON EUTM-S

Somaliska arméns blivande underoffi cerare utbildas i spårmedvetenhet 
(Ground Sign Awarness) på Jazeera Training Camp.

Foto: Simon Jonsson
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På detta sätt startar 333. insatskompaniets SÖF - 2015 
(SÖF - Särskild Övning Förband). Övningen hade som mål 
att öva förbandets förmåga avseende förläggningsarbete, 
förfl yttning av kompaniet med tillämpning av ny KompO 
eller som det heter i fulltext, stående Kompaniorder 
samt grupps och plutons strid med fokus på tagande av 
stridsställning samt lösande av stridsuppgift.

Då SÖF är en av de två årligen återkommande 
övningarna är ambitionsnivån hög både avseende 
innehåll och deltagande. Insatssoldaterna vid 
333.  insatskompaniet övade under fyra dygn och avslutade 

den tredje dagen med en större skarp stridsskjutning, 
som genomfördes i ett fl ertal olika moment eller 
stationer. Momentet provade soldatfärdigheter likväl 
som gruppchefers förmåga, att föra befäl, ge rätt order 
och rapportera uppåt i befälskedjan samt avslutningsvis 
plutonens förmåga att agera med alla grupper i syfte att 
agera mot en fi entlig styrka och sedan dra sig ur situationen. 
Trots att någon lämnat in en felaktig väderrekvisition 
- regn så genomfördes det avslutande momentet med 
bibehållet gott humör hos både soldater och befäl.
333. insatskompaniet har under de senaste året tagit 

333. insatskompaniet höjer 
kompetensnivån och utbildar 

nyrekryterade
”280730 - rycker vi gruppchefer in. Plutons- och kompaniledning 
har varit i gång någon timme redan. Runt åtta börjar våra 
soldater anlända och kompaniet börjar arbetet med att mönstra 
på och lasta PB8:or och bandvagnar. ”

Text & Foto Jyri Viuhko

En av insatsgrupperna gör sig stridsberedda, maskering av både gruppmateriell och soldat adresseras.
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emot ett fl ertal nya soldater och soldater har tillträtt nya 
befattningar vilket har inneburit att det fi nns utrymme att 
på olika sätt höja kompetensnivån. Samtliga deltagande 
soldater och befäl gjorde ett gott arbete, men kunde även 
konstatera att det fi nns saker att slipa på, vilket är syftet 
med övningarna.

Den fjärde övningsdagen kom att handla om viss 
återhämtning, särskild tillsyn på våra olika fordon, 
torkning av tält och camoufl agenät samt inlämning av 
all utrustning. Att soldater och befäl gick in för övningen 
blev särskilt påtagligt då 1:a plutonens ställföreträdande 
chef under fredagen löste besättandet av eldställningarna 
utan att lyfta sig från latrinen. Övningen upplevdes 
som mycket givande av både soldater och befäl vilket 
tydligast uttrycks med ett citat av en av soldaterna 
i 2:a pluton, "Nu är det typ 24 timmar sedan vår 
fyradygnsövning var slut.. o jag längtar redan tillbaka 
ut i skogen".

Papper och vapenolja, lika med mycket skitiga fi ngrar. Händerna 
behöver tvättas både en och två gånger efter vården.

Det fi nns olika sätt att inspirera. Kompanichefen 
besöker insatsplutonerna i samband med ”särskild 
tillsyn vapen”. 

333 Insatskompaniet, Semper Primi – Först på plats.

Ordergivningen är avklarad och en av insatsplutonerna framrycker 
framåt för att lösa nya uppgift.
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Detta är inte en artikel om ett reformerat 
personalförsörjningssystems realiserbarhet eller dess för- 
alternativt nackdelar. Dessa rader beskriver varför och 
hur vi kommer att inta den organisation som återfi nns 
kontinuerligt anställd vid ingenjörbataljonen på Ing 2. 

Varför ändrar vi?
Organisationsöversynen initierades egentligen 
av regeringsbeslut nr 5 (RB 5). I detta beslut 
angavs att Försvarsmakten ska spara 500 miljoner 
på personalkostnader till 2018, det vill säga 
personalreduktioner och förändrade nivåer/kategorier. 
Efterhand och med förnyade underlag har dock RB 5 
justerats. Det utvecklas dock inte här.

Till detta bör även noteras, att våra folkvalda har 
beslutat att Försvarsmakten återigen måste, på ett 
bättre sätt, kunna användas för nationellt försvar. Vad 
gäller armén ska detta ske i brigads ram. Översynen var 
således tudelad; 1. besparingar på personalkostnader, 
2. organisationsöversyn för att bättre hantera nationellt 
försvar.

Sedan den nu allmänt kända strategiska timeouten och 
de efterföljande åren är det ingen överdrift att säga, att 
det nationella försvaret fått stå tillbaka till förmån för ett 
försvar inriktat mot operationer utanför Sveriges gränser 
samt präglat av stridsgrupper på bataljonsnivå (EU BG 
och rotationsinsatser). För Ing 2 vidkommande har det 
inneburit att vi satt upp, vid sidan av bataljonsstab, ett EOD-
kompani, ett reducerat ingenjörkompani samt få delar 
ur stab- och trosskompani. Med åren har därmed andra 
delfunktioner nedgått drastiskt. Som väl alla vet, utbildar 
och övar vi inte tappas fort kompetens – oavsett funktion.

Ny organisation för ingenjörbataljon och sammansättning av 
kontinuerligt tjänstgörande delar, offi cerare, gruppchefer och soldater 
(OFF/K och GSS/K).

Vad ändrar vi?
Vi går nu mot en stående bataljonsstridsgrupp, som i princip 
innehåller hela ingenjörbataljonens förmågespektra. 
Denna bataljonstridsgrupp svarar bättre mot verksamhet 
i brigads ram och kan dagligen leverera efterfrågad 
fältarbetsförmåga samt möjliggör ett vidmakthållande av 
kompetenser. Totalt sett ingår, ur båda krigsförbanden, 300 
GSS/K, drygt 85 specialistoffi cerare respektive 30 taktiskt 
operativa offi cerare. I den stående bataljonsstridsgruppen 
ingår även ett grundutbildningskompani (GU-komp). Vare 
sig vi är tillväxta eller ej krävs fortlöpande produktion för 
vakansersättningar. Det är ju numera ett helt och hållet 
frivilligt försvar, man slutar när man fi nner det lämpligt.

För att i kommande organisation lösgöra offi cerare, så 
att dessa fi nns vid samtliga plutoner i båda bataljonerna, 
oavsett kontinuerligt (K) eller tidvis (T) tjänstgörande 
plutoner, blir huvudelen av gruppcheferna OR 5 . Dagens 
plutoner och kompanier kräver ett helt annat engagemang 
av offi cerarna gentemot sina enheter.

Ny organisation intas stegvis, både vad gäller K- och 
T-delar. Dessutom är beslutat att 21. ingenbjörbataljon 
ska tillväxa först, 22. ingenjörbataljon redan befi ntliga 
delar vidmakthålls till dess 21. ingenjörbataljon är 
tillväxt. På följande organisationsbilder framgår 
tidsförhållanden för tillväxt av bataljonerna 
samt intagande av stående bataljonstridsgrupp.

Stående 
ingenjörbataljon

Text Thommy Gustafsson

Stående kompanier vid ingbat de senaste åren.



13

21.ingbat tillväxt II kv 2018, 22.ingbat tillväxt II kv 2021.

Delar ur båda bataljonerna vilka är kontinuerligt tjänstgörande – stående bataljonstridsgrupp. Intas stegvis med 
början redan halvåret 2015; Ma/brokomp och 212.ingkomp band, årsskiftet 15/16; Stab- & trosskomp. Fullt intagen 
personellt bedöms stridgruppen vara under 2018.



14

Ett halvår 
senare...

"Kamratskapen var till stor hjälp när det 
var jobbigt, även i stunder då alla kläder 
var dyngblöta, man var hungrig och helst 
ville checka in på ett femstjärnigt hotell i 

Maldiverna"

Den fortsatta soldatutbildningen (FSU) startade i början 
av januari som en fortsättning på den grundläggande 
utbildningen (GMU). Befattningsutbildningen kom 
därnäst och gav soldaterna en klarare bild av hur en 
vanlig arbetsvecka kan se ut. De fi ck under den tiden 
också en mer djupgående förståelse för vad ett jobb 
inom Försvarsmakten verkligen innebär och fi ck en del 
att fundera på ifall livet som militär verkligen var något 
för dem. Citatet "Slow is smooth, smooth is fast" från 
fi lmen "Shooter" (2007) har initiellt använts av militärer 
för att sätta en god mentalitet hos de som hetsar mycket 
i stressade situationer; det menar på att genomföra saker 
så fort man kan med full kontroll. Det verkar fi nnas 
en tendens hos de allra fl esta människor - civila som 
militärer - att hetsa saker och ting för att man tror att 
man behärskar någonting man inte gör. Det fi nns en viss 
stolthet i det, men också lite högmodighet. Inom militären 
är detta sätt att tänka till stor vikt i situationer som kräver 
det, i situationer man behöver ha is i magen och fl inka 
fi ngrar.  Man kan vara hur stor och stark, hård och kall 
man vill som militär, men att veta vart man har sig själv 

Text Elia Flink
Foto Maddelena Lago

Antingen har tiden gått riktigt snabbt 
eller oerhört långsamt, men ingenting 
av det låter speciellt bra. Det som 
däremot låter bra är att befälen vid 
Göta ingenjörregemente har lyckats 
utföra sitt jobb professionellt och 
utbildat soldaterna på 222. kompaniet 
med god disciplin. Från små vilsna 
höns, till att snart kunna se sig själva 
som riktiga soldater med betydligt 
mer kött på benen. Man har lyckats knyta starka relationer under denna period och 
genom det lyckats upprätthålla en stark moral i både vått och torrt.

i alla lägen är den viktigaste egenskapen man kan ha. 
Ett halvår kan göra mycket hos en person, speciellt som 
militär. Dock är inte allt frid och fröjd, då militärer numera 
får mindre igenomtänkta motsägelser i form av "det enda 
ni gör är att springa runt i skogen, skjuter lite och förstör 
naturen". Det märks ganska tydligt att betydligt fl er borde 
söka in till försvaret och förstå innerbörden av ett försvar. 
Svårt att inte bli långrandig i detta, men huvudsaken är att 
militärer är mer än bara soldater som springer och skjuter 
- de är till för att skydda Sverige och vad de gör utöver 
det får inte plats i en artikel. 

Man börjar alltid på noll och efter ett tag blir det 
tvåsiffrigt. Soldaterna på Eksjö garnison har börjat på noll 
och är nu på väg uppåt. Efter sex månader med fortsatt 
ökad förståelse för det militära, en ökad utveckling hos 
sig själv samt en bättre uppfattning av gruppdynamik och 
dess innebörd har nu de fl esta soldater förstått, att det inte 
var ett dåligt val de tog för ett år sedan när de sökte in 
till den grundläggande militära utbildningen hösten 2014. 
De allra fl esta kan också intyga att utbildningarna på 
222. kompaniet har genomförts i god takt med lärdomar 
i stor omfattning och samtidigt klarat av att upprätthålla 
en brant utvecklingskurva hos soldaterna såväl som 
befälen. Ett halvår kan kännas som en vecka eller en 
livsstil beroende på vad man gör med det, på Göta 
ingenjörregemente kan det kännas både och.

Livet som militär har precis börjat.

Elia med kollegor under utbildning i brobyggnation.
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Rekrytering till Ing 2Rekrytering till Ing 2

Efter höstens GMU-omgång rekryterade Ing 2 
67 nyanställda soldater. 17 har fått en heltidstjänst och 
50 en deltidstjänst. De har nu avslutat sina fortsatta 
soldat- och befattningsutbildningar med bland annat 
inriktningarna fältarbete, ledning och mekanik.  Detta 
avslutar deras tid som provanställda, då de istället kommer 
börja tjänstgöra på sina plutoner. Till hösten får de också 
uppleva känslan av att bevittna ett inryck, istället för att 
vara en del av det. Detta eftersom att Ing 2, som tidigare 
år, kommer genomföra en GMU från och med mitten av 
september.  De cirka hundra platserna har varit öppna att 
söka sedan tidigt i år och majoriteten av dem kommer 
efter grundutbildningen att gå mot en deltidstjänst inom 
brobyggnation, men det fi nns även platser mot mekanik 
och fältarbeten. Målet är att nästa år ha ett till större delen 
uppfyllt brokompani.

Ing 2 rekryteringsorganisation
För att fylla soldatplatserna har vi på Ing 2 
rekryteringsorganisation jobbat fl itigt under våren. I 
skrivande stund är vi fyra, en rekryteringsoffi cer, en 

rekryteringskoordinator och två yrkesinformatörer. Vi har 
under våren arbetat med bland annat evenemang, skolor, 
besök och yrkesmässor. Till exempel var vi, tillsammans 
med anställda från förbandet, vid den stora bilmässan 
på Elmia och även på Försvars- och blåljusdagen i 
Jönköping. Yrkesinformatörerna har jobbat mycket 
med att besöka skolor i Småland för att informera om 
Försvarsmakten och Ing 2. Responsen har varit god i 
verksamheterna vi har varit delaktiga i. Många visar en 
god inställning till Försvarsmakten och bjuder in till att få 
mer information och kunskap kring GMU, anställning och 
utvecklingsmöjligheter. Vi hoppas på att kunna fortsätta 
ett liknande arbete framöver, för att bygga upp en god 
inställning till Försvarsmakten som arbetsgivare.

Rekrytering av offi  cerare
Det är sedan länge känt att utvecklingsmöjligheterna 
inom Försvarsmakten är många, att studera vidare till 
offi cer är en av dem. Just nu utbildas fem elever på 
offi cersprogrammet inom fältarbete. Fjärde terminen på 
utbildningen gjorde de denna vår och den spenderade de 

Det är rörelse på den soliga kaserngården. Så har det varit hela våren. Lastbilar 
har backat runt refl expinnar, taktiskt tält tio har rests och kulspruteutbildning har 
genomförts. Mycket av verksamheten har berott på utbildningen av de nyrekryterade 
soldaterna. För ungefär ett år sedan rekryterades de till att göra den grundläggande 
militära utbildningen, GMU, på Ing 2 och idag står de, nästan färdigutbildade och 
redo att börja tjänstgöra på sina plutoner. 

Text Saga Mårtensson
Foto Ur Ing 2
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på Fältarbetsskolan, där de också kommer göra den femte 
terminen i höst. Om ett år avslutar de sin utbildning och vi 
hoppas att då få välkomna våra nya medarbetare på Ing 2. 

Vi kommer förhoppningsvis även få välkomna 
nya medarbetare redan i jul 2015, då det fi nns sju 
specialistoffi cerskadetter som studerat på Markstridsskolan 
och har inriktning fältarbeten. De började studera sin 
inriktning på Fältarbetsskolan i vecka 25. 

Dessutom har ansökan till höstens 
specialistoffi cersutbildning avslutats. De sökande 
har testats och intervjuats och som det ser ut nu 
kommer Fältarbetsskolan ha fyra kadetter, som ska gå 
specialistoffi cersutbildningen, SOU, och två som ska gå 
anpassad specialistoffi cersutbildning, ASOU. De blivande 
kadetterna har inriktning fältarbeten. Förhoppningsvis 
kommer två ytterliggare kadetter söka anställning på 
Ing 2. En av dem kommer gå vid Försvarsmaktens logistik- 
och motorskola och den andra vid Försvarsmaktens 
tekniska skola med logistik, respektive mark mekanik som 
inriktning. Samtliga kadetter kommer vara färdigutbildade 
under andra halvan 2016.

Information om offi  cersyrket
Delar av rekryteringsorganisationen har även blivit del 
av en sammansatt arbetsgrupp, som har i uppgift att 
rekrytera soldater på Ing 2 till offi cersutbildningarna. 
Förhoppningarna är att i höst ha en utbildningsdag 
för de anställda soldaterna vid Ing 2, där de lär sig om 
de olika utbildningarna, förmånerna och kraven. De 
ska även bli informerade om ansökningsprocessen 
och vilka möjligheter ett sådant karriärsutvecklande 
val medför. Planen är att lärare och kadetter ska få 
informera om utbildningarnas upplägg, innehåll och 
följder för att våra soldater ska ha informationen om hur 
de kan utvecklas inom Försvarsmakten och på Ing 2.

Sommar och höst väntar runt hörnet
De anställda på regementet börjar förbereda sig 
för semester med sol, bad och kvalitetstid. Efter 
sommaruppehållet väntar arméövningen, då de nya 
soldaterna från vårens befattningsutbildning kommer 
att delta i sin första storövning. Dessutom förbereder 
vi oss för de nyrekryterade som ska göra sin GMU och 
förhoppningsvis bli nästa års nya medarbetare.

I Sävsjö instruerade yrkesinformatören Daniel Nyberg en 
intresserad högstadieelev i hur en stridsväst används och 
fungerar.

Yrkesinformatören Saga Mårtensson informerar om GMU på Försvars- och blåljusdagen i Jönköping
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Dags att välja förband!

Ja, bara för att Ing 2 upplåter fem platser för OP VFU 
Farb betyder det inte att eleven väljer att jobba på Ing 2, 
men det är naturligtvis Försvarsmaktens önskan. Någon 
kadett har Ing 2 som förstaval och någon annan som 
tredjeval. Eleverna söker en specifi k inriktning när de väl 
har kommit in på FHS OP. Kan man välja förband? Ja, om 
det fi nns plats dit man vill så är det på det viset i praktiken.

Årets studerande på Offi cersprogrammet (OP 13-
16) inriktning - fältarbeten, håller som bäst på med att 
förbereda för stridsutbildning med skarp ammunition. 
Utbildningen koordineras med trupp från 214. 
ingenjörkompaniet och genomförs från grupp till 
plutonsstridsskjutning. Innan dess åker vi till Uddevalla på 
fältövning, bygger däcksbro med 222. ingenjökompaniet 
över Lagan och ska snart påbörja utbildning i marklära. 
Studietakten upplevs som hög men stimulerande. 

Studerande vid Försvarshögskolans (FHS) offi cersprogram (OP) som har valt 
verksamhetsförlagd utbildning Fältarbeten (VFU Farb), gör det utifrån kommande 
inriktning/eller intresse det vill säga fältarbeten. Var dessa studerande kommer att 
jobba från 2016 kan variera mellan Ing 2, LG, P 4 och P 7. 

Scientia – Sollertia – Dilligentia
Försvarsmaktens påverkan på innehållet i OP görs genom 
att FM genomför del av utbildningstiden (två terminer) som 
VFU, det vill säga att offi cersyrket är en yrkesutbildning. 
Fältarbetsskolans ledord: Scientia – Sollertia – Dilligentia 
(kunskap – skaparförmåga – förståelse) ger uttryck för hur 
FarbS bedriver utbildningen och kan uppfattas tidslösa.

Våra fem studerande är vetgiriga och nyfi kna, tar vara 
på studietiden, lär av misstagen och är vana att jobba 
självständigt. På slutet av VFU Farb ansvarar kadetterna 
för att planera och genomföra utbildning med 100 soldater 
under en vecka. En riktig utmaning och de fi xar det! 
Dessa fänrikar är tränande att planera – leda – och följa 
upp verksamhet. Fältarbetsskolan önskar våra kadetter all 
lycka och välgång!

Text Peder Andersson
Foto Johan Lindqvist

Kadetter från vänster: Victor Fredriksson, Adam Holmström, Christian Rhodin, Jessika Liedberg, Joel Sandström. 
Stående framför: Peder Andersson, VFU-samordnare.
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GU-ny eller GU 
som förr?

Ett problem med detta system var 
att ”alla” gjorde elva månader där 
förstegsutbildning för KB/PB och GB 
(kompani- plutons- och gruppbefäl) 
försvann, men med längre tid för 
soldaterna som gick från 7,5 till 11 
månader.

Det sista värnpliktsåret som 
genomfördes var utbildningsåret 2010/11 
och då utbildade vi det som kom att bli 
stommen för ingenjörkompaniet ingående i 
NBG 11, vi hade då cirka 150 
värnpliktiga. Tidigare år hade vi 500-800 
fältvärnpliktiga och 2 x 45 insatssoldater 
med förskjuten inryckning, dessa soldater 
bestred efter grundlagd utbildning 
vakttjänsten vid garnisonen.

Vilande värnplikt
Från och med 2011 lades värnplikten vilande och 
vi påbörjade en frivillig utbildning. Tremånaders 
grundläggande militär utbildning (GMU) och den 
har därefter genomförts vid Ing 2. Utbildningen har 
genomförts en till två gånger per år, med både ”fält- och 
hemvärnsrekryter” (rekryt blev benämningen istället för 
värnpliktig eftersom utbildningen skedde på frivillig bas). 
Rekryter som vill fortsätta efter de första tre månaderna 
gör det som provanställda soldater och utbildningen 
innehåller en kompletterande soldatutbildning och 
en befattningsutbildning. Därefter ingår de i någon 
grupp eller pluton som redan har anställda soldater. 
Detta system var vi tidiga med inom EOD-funktionen.

2007 startade Försvarsmakten det som kom att kallas för ”tre-
terminssystemet”. Det innebar att de två första terminerna innehöll 
”vanlig” grundutbildning av värnpliktiga, och där den tredje terminen 
skulle nyttjas till att utbilda och samöva ett förband för internationell 
tjänst. För Ing 2 del var det ett ingenjörkompani inom ramen för Nordic 
Battlegroup, NBG (utöver de CMD- och IEDD-grupper som utbildades 
och roterade till Kosovo och Afganistan).

GU-ny
Nu är det på nytt dags för något nytt och det kallas i 
vardagligt tal för ”GU-ny”. De fl esta av oss kommer 
nog att känna igen sig med en längre sammanhängande 
utbildning. Varför ändra? Jo, enligt försvarsberedningens 
rapport 2014 var det bland annat följande skäl som låg till 
grund för en förändring;

• Operativa,
• Utbildningsrationella,
• Rekryteringsmässiga,
• Ekonomiska.

Dagens GMU-system medför att vi får ”börja om” 
många gånger och att det aldrig utbildas färdiga plutons- 
eller kompaniklossar som dessutom kan leverera effekt 

Text Christer Reimertz

Inryck för rekryterna till den grundläggande militära utbilningen vid Ing 2 2014.
Foto: Louise Sparr
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tillsammans. Vi hamnar i mångt och mycket kvar på 
gruppnivån eftersom soldater ständigt byts ut. Inte heller 
är det utbildningsrationellt då det är svårt att planera in 
långa och befälsskrävande centraliserade utbildningar som 
exempelvis för mekaniker och ledningssystemsoldater.

Rekryteringen till både förbandsklossarna och yrket 
som offi cer blir också lidande då soldaterna aldrig 
får uppleva övning i ett större sammanhang, likt 
arméövningar med system av system. Detta gäller i 
synnerhet funktionsförband eftersom dessa ligger ”sist” 
bland arméförbanden i tillförsel av ”anställnings- och 
soldatrader”. Rent ekonomiskt är det dyrare då all 
kompletterande utbildnig och befattningsutbildning sker 
på arbetstid, övningsdygn etc istället för rekrytförmåner 
då dessa dessutom inte är arbetstidsreglerade. 

I och med försvarsberedningens rapport startades ett 
arbete upp vid HKV PROD med att se över systemet. 
Syftet var att skapa en sammanhängande utbildning under 
rekrytförmåner för att nå en högre operativ effekt. Systemet 
skulle dessutom vara kostnadsneutralt mot dagens tre 
månaders GMU och sex månaders provanställning (med 
förmåner som anställd).

Utbildningsplan
Arbetet skedde som sagt på HKV PROD under hösten 2014 
och idén är att den nya utbildningen som Försvarsmakten 
ska genomföra omfattar upp till 12 månader.

Konceptet innefattar fyra skeden inklusive en 
förstegsutbildning av gruppchefer, kort sagt: 
1. GMU för OR4-5 (gruppchefer och ställföreträdande  
 gruppchefer), 13 veckor
2. GMU för OR1-3 (soldater) parallellt med   
 gruppchefsutbildningen, 13 veckor
3. Befattningsutbildning, 18 veckor
4. Förbandsutbildning, 6 veckor
5. GKÖ (grundläggande krigsförbandsövning), 2 veckor

Efter det sista skedet ska den ”utbildade klossen” ha uppnått 
KDU 3 (krigsduglighet) och genomförd utbildningen ska 
medge både individ- och förbandsomsättning. Utbildningen 
kommer att ske med rekrytförmåner under hela tiden 
och krigsplacering sker i anslutning till grundläggande 
krigsförbandsövning (GKÖ) vilken samordnas med en 
krigsförbandsövning (KFÖ). Härmed får vi ihop en större 
numerär varje år och kan öva system av system, både inom 
ingenjörbataljon och inom brigad. Provanställning sker 
antingen efter befattningsutbildningen eller efter GKÖ.

Det här nya systemet bedöms vara kostnadsneutralt, 
även om det blir längre utbildningstid, åtgår mer 
ammunition samt drivmedel och att hela utbildningen sker 
med rekrytförmåner. Den operativa effekten bedöms också 
öka eftersom vi utbildar och samövar i större förband 
med många fl er funktioner samtidigt. Målbilden är att 
brigadövning genomförs i slutskedet av utbildningen.

Rekrytering
Undersökningar gjorda av civila företag, ur ett 
rekryteringsperspektiv, visar dessutom att soldaterna ser 
det som positivt att få en längre utbildning, och därmed 
kan ingå i ett förband ”direkt”. Det fi nns en farhåga att 
Försvarsmakten ”tappar” de individer som bara vill ”prova 
på”, vilket är lättare med endast en tre-månadersutbildning.
Systemet bedöms vara bättre för rekrytering till 
offi cersyrket då alla presumtiva aspiranter har genomfört 
en längre utbildning och har fått truppföra på eget system, 
på grupp och ev plutonsnivå, tillsammans med andra 
förband. Vi kommer dessutom, i högre grad, att själv kunna 
rekrytera och nominera våra egna blivande kollegor.

Det kommer förmodligen fortsättningsvis att fi nnas 
behov av GMU och FOK (förberedande offi cersutbildning) 
istället för en lång grundutbildning men det gäller i 
huvudsak operatörer inom marinen och fl ygvapnet. 

Förordningar för vilka reglerar som kommer gälla 
för den längre utbildningen ska vara klart 1 januari 

2016 men målsättning är att ett 
”utbildningserbjudande” ska fi nnas 
klart för rekryter under våren 2015. 
Rekryteringen påbörjas hösten 2015 
så att inryckning kan ske i slutet 
av juli 2016, för Ing 2 och arméns 
huvuddel.

Arbetet fortsätter under hela 
2015 och 2016 med att nå en 
högre detaljeringsgrad och Ing 2 
representant i referensgruppen är 
undertecknad.

Soldater vid Ing 2 utbildas i att bygga bro.
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FÖRSVARS- OCH BLÅLJUSDAG I 
JÖNKÖPING 2015

Foto: Louise Sparr
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Solen sken på veterandagsdeltagarna men den mest 
påtagliga värmen var den som fanns i mötet mellan kamrater. 
Det fanns många härliga återseenden, många glada skratt 
och varma kramar bland alla besökare som minglade runt 
Sjöhistoriska muséet. Vid utställningsområdet medverkade 
de olika myndigheter som deltar i veterandagsfi rande samt 
många ideella organisationer med veterananknytning.  
Utställningsområdet var indelat i olika sektioner där 
insatser från olika områden presenterades, Balkan, Afrika, 
Asien, Cypern. 

Ing 2 och SWEDEC på plats
Eksjö var väl representerade genom personal från Ing 
2 o SWEDEC. EOD-funktionen medverkade med 
förevisning av minor och ammunition, hundekipage 
och robotar. Hundarna är alltid populära och robotarna 
väckte förtjusning när de rörde sig på området med godis 
i gripklon. 214 kompaniet och Fätarbetsskolan förevisade 
fordon, ett Fältarbetsfordon 16 T är en imponerande syn 
för den ovane och rönte intresse bland åskådarna. 

Kung Carl XVI Gustaf medaljerade i år tolv personer 
som hedrades för de insatser de gjort.  Försvarsmaktens 
medalj ”Sårad i strid” till fem personer för skador under 
strid i insats i Kongo, Suez, Bosninen och Afghanistan. 
”Försvarsmaktens förtjänstmedalj” för förtjänstfulla 
insatser till sju personer för att på olika sätt och inom 
olika funktioner bidragit med hedervärda insatser. Fyra av 
dessa medaljerades för sitt arbete under skogsbranden i 
Västmanland där de räddade civila liv. 

Efter ceremoni och medaljutdelning väntade 
mässtältet med måltid och efterföljande konsert. 
Därefter äntrades bussen för hemresa till Småland. Det 
var 25 glada veteraner som medföljde i den buss som 
Ing 2 ställt till förfogande. En heldag i veteranfi randets 
tecken var till ända och resenärerna rullade nöjda hemåt. 

Veterandagen fi rades traditionsenligt 
i Stockholm den 29 maj. Solen 
lyste på medverkande och besökare 
och fanorna stod vackert i vinden.  
Veteraner hedrades för sina insatser 
med en högtidlig inramning av 
fanborgen, Arméns musikkår samt 
med tal av Försvarsministern och 
Överbefälhavaren.

29 maj Sveriges veterandag 
Enligt regeringsbeslut från 2010 är den 29 maj instiftad som Sveriges Veterandag och den har sedan 2012 
statsceremoniell status. Denna dag är även International Day of United Nations Peacekeepers.

Sveriges veterandag 

Text Maria Hedbrant
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Presentation av Ing 2 elitidrottare
Vid Ing 2 har vi sedan januari i år två elitidrottare, Christian 

Ericsson multisportare och Emma Andersson, kanotist. Dessa två 
är några av de som är uttagna att representera Försvarsmakten i 

olika nationella och internationella tävlingar.

Christian Ericsson
Till vardags jobbar jag både i fält och i stab på 
kasernområdet. Mina arbetsuppgifter består i planering, 
utbildning och övning av soldater och offi cerare. Både för 
fredsmässiga förhållanden och strid. 

En annan av mina arbetsuppgifter är att hålla en god 
allmän fysisk status för att kunna lösa de arbetsuppgifter 
som min arbetsgivare vill att jag ska vara beredd att lösa. 
Det kan vara att förfl ytta mig till fots med packning fl era 
mil längs väg och i skog till olika punkter med hjälp 
av karta och kompass. Eller snabba ”rusher” i en farlig 
situation med min stridsutrustning. Och även kunna få 
med min närmsta kamrat ut ur en farlig situation.

Befattning vid Ing 2:
Teknisk Offi cer EOD-kompaniet
Idrottsgren: 
Multisport/Adventure Racing
Klubb: 
Eksjö Garnison IF
Prestationer: 
25:e plats i världscuprankingen 2014. 3:e plats totalt i 
Svenska Multisportcupen 2014.
Mål: 
VM i Adventure Racing 2016

Emma Andersson
Till vardags jobbar jag på 211. stab- och trosskompaniet 
som stabsgruppchef.  En del av mitt arbete är att leda 
stabsgruppen, jag jobbar även som yrkesinformatör. 

Att arbeta inom Försvarsmakten är ett fysiskt arbete 
och som anställd soldat ingår det i min arbetsuppgift att 
hålla en god allmän fysisk status för att kunna lösa de 
arbetsuppgifter som krävs.

Befattning vid Ing 2: 
Stabsgruppchef 211. kompaniet
Idrottsgren: 
Kanot
Klubb:
Jönköpings kanotklubb
Prestationer: 
Som andra årsjunior vann jag min första världscup i 
maraton. Som senior har jag EM-brons på K2 1 000 
meter, tre SM-guld i maraton.  Vunnit deltävlingar i 
World Series i maraton. Deltagit i World Games. Placerat 
mig 6:a på maraton-VM i K2 tre år i rad. 
Mål: 
EM medalj i maraton 2015
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Fakta
Ing 2 har som policy att enbart 
gratulera yrkesoffi cerare, 
reservoffi cerare och civila 
medarbetare.

VI GRATULERARVI GRATULERAR
September
1 RO/Kapten Göran Sandström 50 år
6 Hotellföreståndare Thomas Carlzon 50 år
27 RO/Kapten  Lars Redtzer 50 år
   
Oktober
6 RO/Kapten Göran Lind 50 år
   
November
1 RO/Kapten Erik Grundberg 50 år
9 Löjtnant Mikael Lundberg 50 år
23 RO/Kapten Lars Gustavsson 50 år
26 Sjuksköterska Marianne Wikström 60 år
   

December
3 RO/Kapten Christian Sandberg 50 år
8 RO/Major Åke Stråberg 60 år
21 RO/Löjtnant Love Lo Lappalainen 50 år
31 RO/Kapten Lars Linnér 50 år

ING 2 KAMRATFÖRENING
Grundad 1978-04-29

ING 2 
KAMRATFÖRENING

www.ing2k.se
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Tidning för Kungl. Norra Smålands regementes kamratförening

ÅRGÅNG 73RÄNNESLÄTT 2015:1

När jag skriver dessa rader i mitten av maj har våren 
börjat göra sitt intåg och naturen med sin skira grönska är 
som allra vackrast. Jag har nu gått in på mitt andra ordfö-
randeår efter att ha blivit omvald vid årets årsmöte. Det 
känns naturligtvis hedrande även om motkandidater sak-
nades. Som jag anförde efter omvalet, så är min drivkraft 
att anta utmaningen främst, att jag vill bidra till att hedra 
regementet och  alla de människor som verkat under de 
377 åren  i rikets tjänst och där många fått plikta med sitt 
liv både i fred och krig. Men också att jag haft en fantas-
tiskt tid som soldat och offi cer vid regementet under drygt 
40 år och fått uppleva sanningen i den broschyr som en 
gång i slutet av 50-talet lockade mig från Gnosjö till Eksjö 
och I 12 med rubriken: ”Det fi nns många yrken i armén”. 

Årsmötet refereras  på annan plats, men jag vill ändå 
framhålla bildspelet med ett litet urval av SON Svenssons 
stora bildsamling, som  en av höjdpunkterna med kom-
mentarer av Astor Engqvist, som också ställde frågor om 
personer, vapen och utrustning till åskådarna som visade 
på goda kunskaper. Den omfattande verksamhetsplanen 
antogs av årsmötet och kan i sin helhet ses på annan plats 
i tidningen, men låt mig referera till några aktiviteter. Ve-
teranluncherna utgör en viktig del i vår verksamhet, där 
vi inledde i januari med föredrag av kyrkoherde Per Wa-
lett med rubriken: ”Från Södra Vedbo Härad till Södra 
Vedbo pastorat”. I mars blev det ett besök i Husarernas  
gamla ridhus på Ränneslätt, som byggts om till en fan-
tastiskt fi n anläggning för utbildning i ammunitions- och 
minröjning. Vi fi ck en bra guidning av majoren Mikael 
Engdahl. April månads veteranlunch avnjöts i militärres-
taurangen i Skillingaryd och avslutades med ett besök i 
Miliseum, där vi fi ck en väl anpassad information av 
museichefen Sven Engqvist. 

Minnesstenen i Jönköping
Söndagen den 10 maj hedrade vi Jönköpings regemente 
tillsammans med Ing 2 och Jönköpings kommun genom 
att delta i  en ceremoni  med avtäckning av  en informa-
tionstavla i anslutning till minnesstenen  i Jönköpings 
stadsspark, en minnessten som  restes vid  regementets 
300- årsjubileum framför kanslihuset, men som  efter re-
gementets nedläggning fl yttades till stadssparken. Det var 
musik av Hemvärnets musikkår Jönköpings/Huskvarna, 

tal, historiska 
återblickar och 
korum. Ett stort 
tack till Kenne-
th Wennblom 
,som lagt ner 
mycket möda 
för att få infor-
mationstavlan 
på plats med 
gott stöd av Jön-
köpings kom-
mun och Susan 
Bolgar. Ett tack 
även till Ing 2 
med överstelöjt-
nant Bo-Anders 
Jansson och löjtnant Hans-Peter Waldener för ert enga-
gemang och en väl avvägd ceremoni. I skrivande stund 
väntar årets resa på Göta kanal, veteranlunchen i maj 
med föredrag av överstelöjtnant  Carl-Axel Blomdahl om 
Ing 2 insats i Mali, deltagande med vår fana i  Eksjö stads 
fi rande av Nationaldagen och så regementets dag lördagen 
den 12 september.

Till sist. Ett aktivt medlemsdeltagande är själva grunden 
för en förenings existens och berättigande. Därför hoppas 
jag på just Ditt och många andras deltagande i våra aktivi-
teter. Du som läser dessa rader och övrigt på vår hemsida, 
men inte är medlem, kontakta någon i styrelsen eller an-
mäl Ditt medlemskap elektroniskt. Du behöver inte vara 
”gammal I 12:are”. Vår förening är numera öppen för alla 
som har en stark känsla för Försvarsmakten, regementet 
och militära traditioner och som vill komma med i en fi n 
gemenskap.

Jag hoppas på ett stort deltagande i våra aktiviteter och 
att ni som inte tidigare varit med ska känna er välkomna!

Med tillönskan om en 
FIN OCH HÄRLIG SOMMAR!

Ordföranden har ordet

Kurt-Lennart Larsson.
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RÄNNESLÄTTRÄNNESLÄTTVerksamhetsplan

September
12 september lördag. Regementets dag Göta 
ingenjörregemente.
24 september torsdag, styrelsemöte och veteranlunch. 
Föredrag enligt Ing 2 kamratförening.

Oktober
29 oktober torsdag, styrelsemöte och veteranlunch.
Föredrag enligt Ing 2 kamratförening.

November
21 november lördag. Ing 2 höstmiddag.
26 november torsdag. Styrelsemöte och veteranlunch. 
Föredrag enligt Ing 2 kamratförening.

December
17 december torsdag. Styrelsemöte.
17 december torsdag Ing 2 jullunch.

Styrelsemötena äger rum klockan 09.00 och 
Veteranluncherna klockan 12.00.

Gudrun Fleur Eksjö
Bengt Carlsson Åseda
Göran Nilsson Eksjö
Barbro Persson Eksjö

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

Lennart Johansson Nol
Kent Brusberg Eksjö
Syrena Brusberg Eksjö
Roland Axelsson Risan

Bli medlem i Kungliga Norra 
Smålands Regementes Kamratförening

Kamratföreningen är en förening med öppet medlemskap, vilket innebär att Du som är intresserad 

av regementets historia och dess traditioner är välkommen som medlem.

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

Medlemsavgiften är 100 kr/år eller ständigt medlemskap till en kostnad av 1 000 kr. 

För medlemskap kontakta föreningens kassör på telefon 0381-141 19 eller e-post

kassoren@brudbadet.eksjo.com.
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RÄNNESLÄTT

Juli   
14 Lars Blom Vetlanda  85 år
16 Christer Weinhart Motala  75 år
18 Per-Olof Persson Bredaryd  60 år

Augusti   
2 Astor Engqvist Eksjö  75 år
10 Torbjörn Tillman Borensberg  80 år
14 Lars Anders Ström Jönköping  70 år
15 Anders Brywe Kungsbacka  80 år
15 Lars-Gunnar Brüggemann Eksjö  75 år
16 Tony Jansson Eksjö  75 år
17 Leif Flisborg Ljungsbro  50 år
22 Marianne Larsson Ormaryd  75 år

September   
3 Lars Friman Bankeryd  70 år
6 Birger Jägtoft Kalmar  80 år
7 Nils Åke Danielsson Lund  75 år
17 Bertil Pettersson Skillingaryd  90 år
17 Bengt Öster Eksjö  75 år
23 Jan Carlsson Nyköping  85 år

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

23 Arne Hedman Getinge  70 år
24 Rune Dahl Göteborg  95 år
26 Lars Johansson Djursholm  60 år
28 Gilbert Georgsson Bodafors  70 år
29 Leif Lagström Västervik  75 år

Oktober   
1 Ingemar Danielsson Mullsjö  70 år
8 Christer Carlsson Täby  70 år
16 Jonas Rundqvist Anneberg  70 år
24 Staff an Lindberg Järpen  70 år

November   
11 Claes-Göran Stelpe Eksjö  75 år
13 Hans Falk Lammhult  75 år
19 Jarl Tillberg Eksjö  70 år
26 Lars Tunel Kristianstad  60 år

December   
8 Björn Jonsson Malmö  75 år
14 Göran Svensson Värnamo  75 år
31 Ann Charlotte Jonsson Eksjö  60 år

KAMRATFÖRENINGEN SÄLJER

DEL 1 och 2 

AV KUNGLIGA NORRA SMÅLANDS REGEMENTES HISTORIA 

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

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

dokumentation i A4 format med beskrivningar och många bilder. 

Pris 50 kr. 

KNEKTAR I KONGA KOMPANI
Av Carl Gustav Collin

Boken kan användas vid släktforskning.

Pris 50 kr. 

Kontaktperson:
Torbjörn Titus 0381-141 19, kassoren@brudbadet.eksjo.com.
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Årsmötet 27 februari  2015
RÄNNESLÄTT

Efter kaffet och skidsilvret hälsade ordföranden Kurt-
Lennart Larsson alla välkomna och lämnade över ordet 
till Astor Engqvist, som presenterade ett trevligt bildspel 
med ett urval av bilder från det omfattande bildarkiv 
som kamratföreningen fått överta efter SON Svensson. 
Många kända I 12-profi ler kändes igen på bilderna och 
gav anledning till igenkännande kommentarer. Astor hade 
även med ett par album med fl era av SON Svenssons 
bilder till allmän beskådan.

Efter en kort paus inleddes årsmötesförhandlingarna 
högtidligt som sig bör med regementets marsch och 
parentation över de medlemmar som lämnat oss under året.
Förhandlingarna leddes rutinerat av Wilhelm af Donner. 
Av verksamhetsberättelsen framgick att föreningen haft en 
omfattande verksamhet under året med luncher, föredrag, 
resa på Göta kanal, deltagande i ett fl ertal evenemang 
i Eksjös kulturliv samt vid Göta ingenjörregemente 
som förvaltar I 12:s traditioner. Av planen för det 
kommande året framgick, att minst lika många spännande 
aktiviteter väntar under 2015!

Till ordförande för det kommande året valdes Kurt-
Lennart Larsson och till ledamöter Astor Engqvist, Duste 
Petersson och Mats Einarsson, sedan tidigare ingår även 
Morgan Allgurin, Jan Ekwall, Torbjörn Titus och Jan Hall 
i föreningens styrelse.

Wilhelm af Donner framförde medlemmarnas tack 
till styrelsens ledamöter för nedlagt arbete under det år 
som gått. Senare under kvällen träffades föreningens 
medlemmar åter för en trivsam middag på mäss Trianon 
i sällskap med kamraterna från Ing 2:s kamratförening. 
I samband med middagen berättade Sture Ahlstedt om 
mässens historia, vilket blev mycket uppskattat.

Dryga fyrtiotalet kamrater från när och fjärran mötte upp när det 
kallades till årsmöte i kamratföreningen på mäss Trianon. Under 
samlingen till kaffet var det många glada återseenden, även om 
några inte kunde slita sej från den spännande skidstafetten som 
pågick på TV. Glada applåder hyllade det svenska silvret, guldet 
gick försmädligt nog till Norge.

Text & Foto Mats Einarsson

Astor Engqvist visade ett bildspel med personer, materiel och 
miljöer från I 12 tiden.
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RÄNNESLÄTTHögtidlig återinvigning 
i Jönköping

Vid en högtidlig ceremoni lördagen den 10 maj återinvigdes 
den minnessten över Jönköpings regemente (I 12) som restes 
vid regementets 300-årsjubileum. 

Text & Foto Mats Einarsson

Stenen var då placerad framför I 12:s kanslihus på 
Ryhovsområdet. Stenen fl yttades 1931 till det så kallade 
kanonberget i stadsparken, där den sedan dess har fört 
en anonym tillvaro. På initiativ av föreningens trogne 
medlem, Kenneth Wennblom och i samverkan med 
Ing 2 och Jönköpings kommuns kulturnämnd har nu en 
informationstavla med fakta om regementets historia 
kommit på plats i anslutning till stenen. 

Ceremonin inleddes med samlingsmusik av Hemvärnets 
Musikkår Jönköping-Husqvarna. Kulturnämndens 
ordförande Peter Jutterström erinrade om de småländska 
soldaternas insatser genom århundraden, vilka medverkat 
till det fria och demokratiska Sverige som vi har idag. Sedan 

täckelsen fallit följde Jönköpings regementes marsch, 
varefter ordet gick till kamratföreningens ordförande Kurt-
Lennart Larsson som berättade om regementets historia, 
fl yttningar, övningsplatser, sammanslagningar med mera 
från regementets bildande 1623 fram till dess nedläggning 
år 2000. För värdskapet under ceremonin svarade Göta 
ingenjörregemente, Ing 2. På plats fanns ställföreträdande 
regementschefen Bo-Anders Jansson som anbefallde 
korum, vilket leddes av regementspastor Igge Allenius. 
Från kamratföreningen fanns medlemmar ur styrelsen 
representerade och kulturnämnden i Jönköping. Göta 
ingenjörregemente representerades av överstelöjtnant 
Bo-Anders Jansson samt ceremoniansvarige löjtnant 
Hans-Peter Waldener.

Minnessten över Kunglig Jönköpings Regemente

Kunglig Jönköpings Regemente, I 12, fl yttade 1914 från sin övningsplats i Skillingaryd in i nybyggda 
kaserner på Ryhov i Jönköping. 

När regementet fi rade sitt 300-års jubileum 1923 restes minnesstenen framför kanslihuset (numer 
administrationsbyggnad för Ryhovs sjukhus). Kasernerna byggdes om till sjukhus, efter det att regementet 

fl yttat till Eksjö 1928 och stadens styrande beslutade då att fl ytta minnesstenen till Kanonberget i 
Jönköpings stadspark. 

På minnestenen står det på ena sidan: 1623 Kunglig Jönköpings regemente 1923 och ovanför är ett 
Smålandslejon inhugget i låg relief. På andra sidan står det: ”Åt forntid för framtid” och segernamnen i de 
fältslag som regementet deltagit i: Lützen 1632, Wittstock 1636, Malatitze 1708 och Hälsningborg 1710.
På Ryhov fi nns än i dag fl era byggnader kvar som minnen av regementet. Dessa används och underhålls 

numera av Region Jönköpings län. Kanslihuset, matsalen och gymnastikhuset är från denna tid, men 
även ett antal mindre byggnader. På kanslihusets södra gavel fi nns i dag en minnestavla över Kunglig 

Jönköpings regemente och ombyggnaden till Ryhovs sjukhus



29

RÄNNESLÄTT

Kulturnämndens ordförande Peter Jutterström avtäcker 
informationstavlan.

Kamratföreningens ordförande Kurt-Lennart Larsson 
berättde I 12:s historia.

Regementspastor Igge Allenius förrättade korum. På 
altaret de gamla kommunionskärlen.

Informationstavlan.
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vårresa på Göta kanal

Göta kanal byggdes i början av artonhundratalet av 
indelta soldater från sexton regementen, bland annat 
Jönköpings och Kalmar regementen som sedermera 
blev I 12. Under kanalfärden genom det vackra 
västgötalandskapet informerades resenärerna om det 
imponerande byggnadsprojektet, som kanalbygget 
utgjorde under ledning av Baltzar von Platen. Ombord 

på kanalbåten Sandön intogs en härlig lunch innan det 
var dags att återvända. En kort rundtur genom trästaden 
Hjo ingick också i programmet. Kamatföreningens 
hedersordförande Kenneth Jägsander framförde tack till 
reseledarna Kurt-Lennart Larsson och Duste Petersson.

Resenärerna samlade för avfärd med kanalbåten Sandön.

Vårens resa med I 12 Kamratförening gick i år till Karlsborg 
för vidare färd på Göta kanal.  Trots en gråmulen himmel och 
lite regn var humöret på topp hos de femtiotalet deltagarna när 
de samlades vid mäss Trianon i den tidiga morgonstunden. 

Text & Foto Mats Einarsson
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RÄNNESLÄTTRapport från Norra Smålands 
regementes kamratförening i 
Stockholm 
Text Alf Eckerhall

Årsmötet den  2015 
Årsmötet hölls den 9 april på Militärsällskapet och 
inleddes traditionellt med vår regementsmarsch, Kaiser 
Friedrich-marsch av Carl Friedemann. Efter årsmötet fi ck 
vi tillsammans med Kronobergarna lyssna till chefen för 
MUST, generalmajor Gunnar Karlson, som berättade om 
MUST:s uppgifter och verksamhet. Aftonen avslutades 
med en gemensam och riklig buffé.

Vid årsmötet redovisades verksamheten för 2014 med 
årsmöte och höstmöte samt åtta föredrag och luncher 
och försommarutfl ykt till Täby kyrkby med Jarlabankes 
bro. Uppslutningen vid aktiviteterna hade varit god. Vid 
årsmötet omvaldes styrelseledamöterna Alf Eckerhall, 
ordförande, Lars Lundehed, Lars Krönmark och Lars-
Olof Svensson samt nyvaldes Pelle Sunnerkrantz. Krister 
Carlsson hade avböjt omval.

Lunchmöten 
Under vårterminen 2015 arrangerar föreningen fyra 
luncher med föredrag på Militärsällskapet. Talarlistan 
upptar Per Jönsson, Utrikespolitiska institutet, docent 
Gudrun Persson, FOI, senioranalytiker Fredrik Konnander, 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, 
och viceamiral Peter Nordbeck.

Per Jönsson talade om Islamiska staten (IS), dess 
uppkomst och ambition att bygga upp en ny stat, ett 
kalifat. Efter den arabiska våren 2011 utgör Syrien, Irak, 
Kurdistan och Turkiet ett mycket olycksbådande smärtfält 
i världen. I Syrien har nu inbördeskrig pågått lika länge 
som första världskriget varade. Irak har splittrats i 
shiitiska, sunnitiska och kurdiska regioner, som krigar 
mot varandra. Kurdistans 30 miljoner innevånare kämpar 
för en egen stat och Turkiet fruktar kurdisk separatism. 
Mitt i alla dessa konfl ikter har IS dykt upp med ambition 
att skapa en ”Gudsstat” för alla rättroende muslimer i hela 
världen efter samma modell som Muhammed tänkte sig 
på 600-talet. IS kontrollerar redan östra Syrien samt den 
västra sunnimuslimska delen av Irak, ett område som är 
lika stort som Storbritannien. Såväl de olika fraktionerna 
inom dessa länder som stormakterna har tagits på sängen 
av IS. I juni 2014 uppskattades IS styrkor till 20 000 IS-
krigare. Senare beräknas mängder av jihadistkrigare från 
framförallt Saudiarabien, Egypten, Libyen, Tunisien, 
Jordanien, Turkiet och Tjetjenien ha anslutit sig. Även 
från europeiska länder har kommit en del krigare.

Under våren 2014 inrättades i Raqqa en regering 
med fl era olika departement. Dessutom fi nns 
provinshuvudstäder med guvernörer. IS har hjälp av 
höga militärer från Saddam Husseins armé och har ingått 
allianser med andra sunnigrupper som stöder IS idéer. IS 
har skaffat sig en stabil ekonomi genom inkomster från 
oljekällor, raffi naderier och kraftverk, som IS har erövrat 
både i Irak och i Syrien. Även allmänt förekommande 
vägtullar ger inkomster.

IS-förbanden har gott om moderna vapen och 
stridsfordon och tillämpar en snabbrörlig krigföring med 
kraftsamling, avledningsmanövrer och överraskande 
angrepp. Kristna och andra religiösa minoriteter har enligt 
ett dekret från 2014 att välja mellan omvändelse till islam, 
emigration, betala en särskilt hög skatt eller dö av ett 
svärd. I omvärlden fi nns två strategier för att stoppa den 
brutala frammarschen från IS. Den ena omfattas främst 
av USA, EU och Iran och går ut på att försöka få enighet 
i Irak, så att även Iraks sunnimuslimer vänder sig mot 
IS. Man vill också ge stöd åt minoriteter, som förtrycks 
av IS samt bekämpa framskjutna IS-styrkor. Den andra 
strategin drivs främst av Ryssland och Iran och går ut på 
att militärt utplåna IS, men då måste fl er stater ställa upp 
på denna linje.

Docent Gudrun Persson talade över ämnet Ryssland – 
Ukraina – mål och ambitioner. Hennes forskningsområde 
är rysk politik och historia med bland annat 
reformperioder, militärt tänkande, nationell identitet och 
imperiernas upplösning. Hon började med ett citat från 
1863 av den ryske författare Alexander Herzen. Han 
angrep i sin tidning Kolokol (Klockan) skoningslöst de 
ryska samhällsförhållandena. Han hade ändå en trogen 
läsare i tsar Alexander II. – Det ryska geopolitiska målet 
påminner om professor Rudolf Kjelléns lära på 1910-talet 
om den starka staten och en folkhövding, som garanterar 
ordning och rättvisa, i stället för ett demokratiskt system 
som numera fi nns i västvärlden. I Ryssland (Putin) 
anses det att väst har degenererat. Tecken på detta är 
ekonomiska krisen 2008 och eurokrisen. Ryssland anser 
sig ha ett legitimt intresse i sitt närområde; till det hör 
Ukraina. Den ryska identiteten skadades allvarligt av 
imperieupplösningarna 1917 och 1991. Ryssland anser 
idag att landets värderingar vilar på moralisk grund. 
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Medborgarna får patriotisk fostran.  En ryss ser inte i 
första hand till sitt eget intresse utan till landets bästa. 
En ryss är andligt generös och anser det vackert att dö 
för sitt fosterland. Ryssland är det äkta Europa. Ryssland 
skall bestämma över andra. Under senare år har nya lagar 
införts med skyldighet att registrera sig om man har många 
följare eller om man tar emot ekonomiskt stöd eller ägnar 
sig åt politisk verksamhet. Den nya ordningen påminner 
om Stalins 30-tal och om terror och skräck.

Budskapet är tydligt. Dagens Ryssland sägs inte ha 
något att lära av det fi entliga väst, ett västerland som ofta 
förrått Ryssland och svikit sina löften. Nu ska Ryssland 
under Putins styre gå sin egen väg. Ryssland är det 
egentliga Europa och det står för traditionella värden, mot 
ett degenererat Europa, ”Gayropa”, som det ofta kan heta.
Hundra år efter första världskrigets början bryter Ryssland 
mot internationell rätt och går med militära medel in i 
Ukraina och annekterar Krim och Sevastopol. Östra och 
södra Ukraina står på tur – Novorossija – som det nu 
benämns i medierna och av Putin, det vill säga det Nya 
Ryssland som Katarina den Storas erövring kallades redan 
på 1700-talet.

I dagens ryska politiska utveckling fi nns mycket som 
minner om det sovjetiska – även om det fi nns mycket som 
också skiljer. De kritiska röster som höjts mot den ryska 
aggressionen i Ukraina tystas. Alla ska gå i takt. Försöken 
att skapa en enhetlig historieskrivning i skolböckerna 
fortgår och betraktas som en nödvändighet för att skydda 
Rysslands nationella säkerhet. Förslag har väckts om att 
återinföra militär träning i skolan. Fjärran är den tid då 
historieskrivningen betraktades som ett propagandavapen 
för Kommunistpartiet. Den nuvarande politiska ledningens 
vilja, att söka påverka historieskrivningen vittnar om ett 
sovjetiskt tankesätt. Det offentliga samtalet tystnar och 

insynen minskar i hur besluten 
fattas. Putin är vredgad och 
ute efter hämnd för påstådda 
oförrätter och han griper efter 
de metoder han känner till – vapen, den hårda näven, 
propagandan. ”Lev inte i lögn”, uppmanade en gång 
Aleksandr Solzjenitsyn. Det verkar som bortglömda ord 
idag. Vilka lärdomar fi nns då att dra av Rysslands historia 
med dess sovjetiska förfl utna? En är uppenbar: Stabilitet 
kan aldrig byggas med hjälp av vapen och terror.

Vårterminens sista aktivitet blir en försommarutfl ykt 
den 9 juni till Fjäderholmarna. På Stora Fjäderholmen 
fi nns hantverkare, museiverksamhet med föremål från 
gamla skärgårdsfartyg och bruksföremål från förr och 
utställningar. På ön har Mackmyra Svensk Whisky ett 
lager i de tidigare militära bergrummen. Fjäderholmarna, 
som har kallats ”Stockholms närmaste skärgård”, är 
sommartid ett populärt utfl yktsmål för både turister och 
stockholmare.

Höstens verksamhet
För hösten planeras fyra nya lunchmöten med 
intressanta föredrag samt ett höstmöte tillsammans med 
Kronobergarna. Föreningen kommer också att sända 
representanter till det nordiska mötet i Danmark för 
kamratföreningar.
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Text Birger Jägtoft

Detta är meddelat tidigare, men värt att upprepa: 
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 förbereda oss för det 
stora provet, att värna fred och frihet.

När denna text går till tryck påbörjas en fl ygövning i 
norra Sverige och det som kallas Nordkalotten. Media 
gör stor sak av att 115 fl ygplan deltar och kallar det för 
världens största fl ygövning. När drottning Elisabeth II 
gjorde sitt statsbesök i Sverige 1956, var 600 plan ur det 
svenska fl ygvapnet i luften och defi lerade divisionsvis över 
den kungliga jakten Britannia på dess väg från Vaxholm 
till kaj vid Logårdstrappan i Stockholm. Armésoldater 
bildade häck längs kortegevägen. Själv var jag som ung 
kadett utposterad på Norrbro, med god överblick av det 
som hände. 

Det blev ett mycket uppskattat arrangemang när 
Allmänna försvarsföreningen i Kalmar län inbjöd till 
föreläsning i Calmare internationella skola den 23 april. 
Ambassadör Hans Magnusson föreläste om ”Ryssland och 
omvärlden – från 90-talets hoppfullhet till dagens oroande 
oförutsägbarhet.” Vid föreläsningen var det 74 deltagare 
och vid eftersitsen med ärtsoppa och pannkaka var det 
49. Kalmaravdelningen har i mer än 20 år arrangerat 
två till tre kvalifi cerade föreläsningar per år. Vid detta 
tillfälle fi ck vi en påminnelse om att AFF verkat i 125 år. 
Deltagarna erinrades om betydelsen att vara medlem och 
att nuvarande medlemmar verkar för att rekrytera nya.

Den 10 maj genomförde Kalmar regementes 
kamratförening sitt årsmöte på Scandic Kalmar Väst. 

Föreningens gäster var Thomas och Agneta Ermeskog 
samt Roland Magndahl och Elisabet Larsson. Vi inledde 
med en välsmakande lunchbuffé med efterföljande kaffe. 
Efter detta höll Thomas Ermeskog ett föredrag över 
ämnet ”Kalmar Flygfl ottilj under Kalla kriget”. Både 
Thomas Ermeskog och Roland Magndahl hade båda haft 
fl ygtjänst ett antal år på F12 under nämnda tidsepok. Vid 
avslutande årsmöte erinrade vi oss att Ain Miss, Bruno 
Söderbergh, Dan Björk och Leif Ekholm gått bort sedan 
senaste årsmöte. Efter val består styrelsen av Birger 
Jägtoft, Per Gunnarsson, Bertil Bram, Anders Edh, Jan-
Åke Magnusson, Morgan Backman och Mattias Mild. 
Till föreningens fanbärare vid nationaldagen utsågs Adam 
Sverkén och Robin Abrahamsson.

Veterangruppen samlades den 20 maj i Oskarshamn. 
Efter förmiddagskaffe på Mac Donalds omgrupperade 
vi till Oskarshamns kommun. Leif Carlsson från 
Stadsbyggnadskontorets kartavdelning gjorde en snabb 
presentation av nuläget i kommunen. Sedan fi ck vi 
en mycket intressant genomgång av hur man hanterar 
information med hjälp av kartor och kvalifi cerade 
datasystem. Efter förfl yttning till Attraktiva Oskarshamn 
AB redovisade Sofi e Gunnarsson hur företaget arbetar 
med att på olika sätt synliggöra ”kommunen med energi”. 
Efter lunch gjordes ett mycket intressant studiebesök på 
B-G Industri AB. Företaget startades 1934 av Bror Göthe 
Persson och har utvecklats till en omfattande koncern. 
Vi tackar Roland Nilsson och Åke Liljeström för ett fi nt 
program, som avslutades på Konvaljevägen 9. 

Veteranträff med Kalmarföreningen.
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Rolf Eriksson
Den 23 februari, nästan 90 år gammal avled den för många 
kände I 12-profi len, Rolf Eriksson. Han började sin militä-
ra bana vid I 12 1946. Under huvuddelen av karriären var 
Rolf underoffi cer och minns nog av de fl esta värnpliktiga 
som ”fanjunkare Eriksson”. När den nya befälsordning-
en, NBO, infördes i Försvarsmakten 1972 befordrades 
Rolf till kapten, som också blev hans slutgrad vid pensi-
oneringen 1975. Många värnpliktiga har genom åren haft 
”fanjunkare Eriksson” som befäl.

Här följer några minnesbilder från 1964/64 års pluton-
chefsskola vid 6. kompaniet sammanställda av befälse-
leven,  51 Kenneth Wennblom.

1964-06-03 ryckte ett stort antal unga grabbar uttagna 
till befälsutbildning in på Kunglig Norra Smålands re-
gemente, I 12 i Eksjö. Efter att vi hämtat utrustning på 
förrådet, fått någorlunda ordning på den, var det uppställ-
ning i korridoren. Detta var för oss en helt ny värld, som 
vi skulle leva i under 15 månader. 

Vid uppställningen tog en trevlig man, fanjunkare Rolf 
Eriksson emot oss. Rolf var bestämd, saklig och vänlig. Vi 
kom sedan på plutonchefsskolan i skyttetjänst att ha Rolf 
som stf plutonchef. Rolf lärde oss väldigt mycket och det 
är till stor del hans förtjänst, att vi trivdes så bra under våra 
15 månader på I 12. Rolf hade en speciell vänlig humor 
som lockade till många skratt.

Det fi nns väldigt många goda minnen med Rolf från 
tjänsten både under grundutbildningen, men även från fl e-
ra långa KFÖ och SÖB under 70- och 80-talet.

År 1999 bestämde Håkan Kisell och jag, att vi skulle 
kalla in de forna befälseleverna till återträff i Eksjö år 
2000. Vi var ursprungligen 48 elever. Vi var noga med 
att informera vår fanjunkare om planerna, samt begära 
tillstånd. Det beviljades alltid. Under våra återträffar, be-
nämnda KFÖ och SÖB, har vi alltid ett tema, som baserar 
sig på vår gemensamma bakgrund, gärna på övningsplat-
ser vi haft under grundutbildningen.

Rolf har informerats hela tiden och det har blivit många 
besök i Borgholm hos Rolf och Inga-Lill genom åren. 
När jag ringde och frågade Rolf om läget svarade han 
alltid: ”es knallt und geht” Rolf skänkte sitt broderade 
I 12-bordsstandar inför KFÖ på Öland 2003 och det har 
sedan dess stått på festbordet vid alla återträffar. Vid träf-
fen på Öland 2003 deltog Rolf. Dageleven lämnade av ut-
anför Rosenfors vandrarhem. Vid efterföljande middag på 
Strand i Borgholm fi ck varje befälselev fem minuter med 
sin gamle fanjunkare.

Standaret har varit med oss i Kävlinge 2005, där vi 
byggde kupolskyddsrum och många goda minnen med 
Rolf fi nns. Det har varit med på Fredrikstens fästning 
i Karl XII:s fotspår 2010, i Lützen 2012, där Gustav II 
Adolf stupade, vid fältövning Uppsala Stockholm (FUS) 

2013. Givetvis var standaret med på 50-årsjubileet i 
Eksjö 2014. Standaret har funnits på Trianon vid I 12 KF:s 
årsmöten. Befälseleverna deltar då med förstärkt program 
med både militärt och kulturellt tema. Vi har haft telefon-
kontakt med Rolf vid alla träffar och festkommittén Ki-
sell, Rundqvist och Wennblom besökte Rolf i Borgholm i 
maj 2014. Mitt sista möte med Rolf var tillsammans med 
min son i augusti 2014 och nu är 50 års vänskap bruten. 

/Kenneth Wennblom


