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Två sätt att bekämpa en skogsbrand. 
Närmare 100 soldater från Ing 2 samt 
33. och 35. hemvärnsbataljonerna 
deltog i släckningen av branden i Fly 
torvmosse utanför Bredaryd. 
Foto: Carolina Lorentzson-Nilsson
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”Hos Ing 2 finns en unik förmåga.”
ÖB Micael Bydén inspekterar ingenjörförbandets Brobandvagn 120.
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Bakgrunden till beslutet är såväl 
det försämrade omvärldsläget som 
behovet av att säkerställa personal-
försörjningen av krigsförbanden. 
Regeringens beslut innebär att alla 
delar av lagen om totalförsvarsplikt 
nu kan tillämpas igen, det vill säga 
mönstring, värnpliktstjänstgöring i 
form av militär grundutbildning och 
repetitionsutbildning, men även be-
redskapstjänstgöring och krigstjänst-
göring. Plikten blir nu könsneutral 
vilket innebär att både kvinnor och 
män blir en del av Försvarsmakten 
på samma villkor där de kallas till 
mönstring för att sedan kunna ge-
nomföra grundutbildning med plikt. 

TOTALFÖRSVARSPLIKT
Med start nästa år kommer vi, liksom 
övriga förband, att få rekryter som 
inkallas med stöd av plikt. För oss på 
Ing 2 innebär detta förbättrade förut-
sättningar att planera och genomföra 
rekrytutbildning. Det innebär också 
att vi får bättre förutsättningar att re-
alisera våra förbandsomsättningspla-
ner samt att vi kommer upp i sådana 
rekrytvolymer att officersrekrytering 
säkerställs.

VÅRA UTBILDNINGAR
Vi har på förbandet utomordentligt 
goda utbildningsförutsättningar, vi 
kan erbjuda intressanta befattningar 

inom en mängd områden och vi be-
driver dessutom vår egen funktions-
utbildning på plats här i Eksjö. Vi är 
erkänt duktiga på att bedriva såväl 
soldat som officersutbildningar på ett 
mycket bra sätt. Allt detta bidrar till 
vår attraktionskraft. Lägg därtill det 
goda samarbetet inom garnisonen, 
med kommunen och regionen, samt 
med näringslivet. Det som i dagslä-
get begränsar oss i möjligheterna till 
att ta emot ett stort antal rekryter är 
tillgången på utbildningsbefäl. Här 
har vi på regementet lagt stor kraft på 
att analysera våra möjligheter och då 
också beaktat kraven på tillgänglighet 
och beredskap, övningsverksamhet 
och internationella insatser. 

NYA MEDARBETARE
Från att inledningsvis ha planerat 
mot cirka 250 rekryter planerar vi 
just nu mot cirka 160 inryckande 
sommaren 2018. Då alla dessa rekry-
ter ska betraktas och därmed be-
handlas som potentiella fast anställda 
medarbetare efter genomförd utbild-
ning, så är det viktigt att utbildningen 
och andra förutsättningar är av sådan 
kvalité att många av rekryterna väljer 
att i någon form söka anställning hos 
oss. Jag är helt övertygad om att vi 
kommer lyckas med detta förutsatt att 
vi och de som stödjer oss ger denna 
verksamhet erforderlig prioritet. 

TILLPERSONALEN
Jag vill också passa på att ta upp lite 
om verksamheten vid förbandet. Vi 
upplever nu en stark och tilltagande 
efterfrågan på fältarbetsfunktionen 
såväl nationellt som internationellt. 
Vintern och våren har inneburit en 
omfattande övningsverksamhet, vi 
är fortsatt insatta i Mali, rekryt- och 
officersutbildning fortgår och vi ge-
nomför utbildning och försök med ny 
materiel för att nämna några centrala 
verksamheter. Planeringen inför hös-
tens Försvarsmaktsövning Aurora 17 
som genomförs i september är också 
den i full gång. 

SOMMAREN ÄR HÄR
Som förbandschef är jag mycket väl 
medveten om att många i vår perso-
nal går för fullt varför det fortsatt är 
viktigt att vi i stort och smått priori-
terar de arbetsuppgifter vi löser. Jag, 
liksom våra många besökare och de 
förband vi samverkar med, är impo-
nerade över hur professionellt ni löser 
tilldelade uppgifter. Jag vill tacka 
er alla på Ing 2, i garnisonen, våra 
kamrat- och traditionsföreningar, 
och era närstående för vinterns och 
vårens insatser och tillönska er alla en 
skön och avkopplande semester och 
sommar. 

Välkommen till ett 
nytt nummer av 
Götaingenjören, 
som denna gång 
fokuserar på vår 
personalförsörjning 
och att frivilligheten 
nu kommer att kom-
bineras med plikt. 
Överste Michael Ginér
Chef Eksjö garnison och 
Göta ingenjörregemente
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totalförsvars-
plikten är här
Veckan efter midsommar får 85 000 
artonåringar veta om de ska mönstra 
eller inte. I denna utgåva av Götain-
genjören kan du läsa om hur det går 
till och vad ungdomarna själva tycker 
om totalförsvarsplikten.

Årskullen född 1999 blir först ut att 
kallas till militär grundutbildning 
inom ramen för totalförsvarsplikt, 
som gäller både kvinnor och män. 
De ska tillsammans med frivilliga 
rekryter börja fylla de förband som 
ska bemöta den ökade hotbilden mot 
Sverige.

6 000 ungdomar, varav en fjärdedel är 
kvinnor, blir kallade till mönstring av 
Totalförsvarets rekryteringsmyndig-
het, TRM. De är ett urval av alla killar 

Försvarsmakten behöver 4 000 nya soldater nästa år och nära häften av dem kommer att bli inkall-
ade via den nya totalförsvarsplikten. 160 hamnar vid Göta ingenjörregemente i Eksjö.  

TEXT OCH FOTO: PETER FEURST

och tjejer som under våren besvarat 
det så kallade beredskapsunderlaget, 
en webbenkät med personliga frågor 
som ska ge vägledning till de indivi-
duella förutsättningarna för militär 
grundutbildning och befattning.
Svarsfrekvensen på beredskapsun-
derlaget var 93 procent. Den som inte 
fyller i formuläret kan drabbas av 
böter.

Den fundamentala frågan i samman-
hanget är naturligtvis om man angett 
intresse för utbildning inom Försvars-
makten. För trots plikten är det enligt 
TRM främst de med uttalat intresse 
som blir kallade till mönstring. I ett 
småländskt perspektiv innebär det i 
så fall en dag på mönstringskontoret 
i Kristianstad, alternativt Stockholm. 

Där väntar olika tester av kunskap, 
fysik, med mera.

Mönstringen startar i oktober. De 
ungdomar som efter testerna blir 
uttagna till militär grundutbildning 
får en kallelse cirka ett halvår före 
utbildningens start under 2018. Om 
olika val och möjligheter på Göta 
ingenjörregemente, under och efter 
grundutbildning, kan du läsa mer om 
på följande sidor.

Har du frågor? Regementet ordnade 
tidigare i sommar en informations-
kväll för ungdomar födda 1999 och 
2000 samt deras anhöriga. Tisdag 12 
september blir nästa tillfälle, håll ut-
kik och följ Göta ingenjörregemente 
på Facebook.
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ROBIN DAVIDSSON
Värnplikten är 
bra. Föräldrar 
och andra äldre 
säger att man lär 
sig mycket som 
man har med sig 
hela livet. Och 
det är naturligtvis 

bra om Sverige behöver försvaras. Jag 
valde jägarsoldat. Jag vill komma iväg  
och se något nytt.

ARLINDA KRASNIQI
Webbenkäten 
gick snabbt att 
svara på, även 
om det var en del 
svåra frågor. Jag 
valde pilot. Men 
jag tycker inte 
om värnplikten, 
känns onödigt att inte få välja själv. 
Jag har inte tid att göra värnplikt 
eftersom jag vill plugga. 

JULIA FELIX
Webbfrågorna 
hade ett bra 
upplägg och 
var enkla att 
förstå. Jag har 
faktiskt funderat 
på miltärtjänst 
tidigare, men 

känner inte att det finns tid om jag 
ska börja jobba efter gymnasiet. Om 
jag skulle göra värnplikt ska det vara 
här i Eksjö.

DENNIS DAVIDSSON
Jag tackade nej 
till grundutbild-
ning i webb-
enkäten. Men 
värnplikt är rätt. 
Försvaret behövs 
och värnplikt är 
enda sättet att 
bygga upp det, vad jag förstår. Det 
har varit för litet.

KLARA ANDERSSON
Jag tror värnplik-
ten är bra, men 
jag är själv inte 
intresserad. Jag 
har varit oriente-
rare men vill inte 
ha ett så fysiskt 
jobb. Om jag 

skulle gått en militär utbildning hade 
jag velat göra det i Kristianstad där 
jag bor.

JOHAN ROBERTSSON
Jag tycker värn-
plikten är bra och 
är intresserad 
av att gå grund-
utbildningen. I 
webbenkäten val-
de jag marinen 
eller jägarsoldat. 
Det kvittar var jag gör militärtjänst-
göringen, men helst inte i Eksjö. Jag 
vill komma iväg.

direkt från skolan

Beredskapsunderlag, så kallas webbenkäten som är många tonåringars första kontakt med För-
svarsmakten. Frågorna gäller hälsa, fysik, skoltid, socialt liv och intresset för millitär utbildning. 
Vad tycker gymnasieungdomar från Eksjö om frågorna som gäller totalförsvarsplikten?
TEXT OCH FOTO: PETER FEURST

I många år har beredskapsunderlaget varit ett sätt att väcka intresse för en militär grundutbildning och fortsatt karriär. 
Från och med i år är den ett första verktyg i urvalet av de killar och tjejer som är lämpade för totalförsvarsplikt.

Alla ungdomar födda 1999 har i år fått svara på beredskapsunderlagets frågor. På Eksjö gymnasiums ekonompro-
gram är de flesta positiva till enkäten, men meningarna om totalförsvarsplikten går isär. En del tycker försvaret är bra, 
men plikten passar inte in i planen för deras eftergymnasiala karriär. Andra vill göra grundutbildningen och ser den 
dessutom som ett steg ut i världen, bort från föräldrahemmet.
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När riksdagen beslutade att aktivera 
den vilande plikten, var det en nöd-
vändig lösning för att skaffa perso-
nal som ökar förmågan att försvara 
Sverige. 
   Men både överbefälhavaren och 
regeringen har poängterat att frivillig-
het och intresse ska spela en avgöran-
de roll. 

– Många fler än de ungdomar vi 
kallar har förutsättningar att klara 
en värnpliktsutbildning, vilket är 
glädjande, men just nu har vi bara 
behov av att mönstra 6 000 personer. 
Vi vill uppmuntra dem som inte blir 
kallade till mönstring, men som är 
intresserade, att söka sig vidare till 

två vägar in till 
grundutbildning
Totalförsvarsplikten innebär att det finns två vägar till grundutbildningen på Göta ingenjörre-
gemente. Antingen att som 18-åring bli inkallad eller att som 19-åring (eller äldre) frivilligt söka till 
grundutbildningen.

TEXT OCH BILD: PETER FEURST
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Försvarsmaktens frivilliga militära 
utbildning eller till någon av de frivil-
liga försvarsorganisationerna, säger 
Christina Malm, generaldirektör på 
Rekryteringsmyndigheten, TRM.

Utöver de 6 000 ungdomar som blir 
inkallade till mönstring via plikt, 
kommer många fler som sökt frivil-
ligt att mönstra. Totalt räknar Rekry-
teringsmyndigheten med att utvärde-
ra cirka 13 000 personer för att fylla 4 
000 utbildningsplatser. 

Målet är att få motiverade soldater, 
som antingen sökt frivilligt, anmält 
intresse eller blivit motiverade under 
förberedelser och mönstring.

BILDEN: 
Mönstring via plikt eller frivillighet 
leder till samma grundutbildning. 
Den består av två delar, en ge-
mensam militär grundutbildning 
och en befattningsutbildning med 
inriktning på olika uppgifter inom 
Försvarsmakten, till exempel sam-
bandsoldat eller mekaniker.

total-
försvarsplikt

17-18 år

frivilligt 
intresse
18-45 år

mönstring
grundläggande 

militär 
utbildning

befattnings-
utbildning

krigs-
placering

9-11 månader
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Vi som mönstrat
Mönstringen till grundutbild-
ningen sker vid de två kvar-
varande uttagningskontoren 
i Stockholm och Kristianstad. 
Vi besökte det senare för att 
träffa några som sökte till För-
svarsmakten.

TEXT: PETER FEURST & ROBIN KRÜGER

FOTO: ROBIN KRÜGER
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Jag sökte till grundutbildning för officers-
aspiranter för att jag ville ha ett långsiktigt 
engagemang och tycker det är intressant med 
ledarskap.

Jag vill gärna gå mot tolkskolan och under-
rättelse i någon form. 

Om ett land ska ha en militär så är det vik-
tigt att all befolkning representeras. Försvaret 
angår alla och därför är jag för värnplikt.

KRISTOFER HELJEBRAND BOHN

ALBIN KARLSSON

KAROLINE BLADH

SEBASTIAN LINDE

Jag vill ha paus från skolan och många kom-
pisar har gått GMU, och de trivdes jättebra.

Vet faktiskt inte vad mitt mål är. Först så 
vill jag gå utbildningen och jobba någon tid, 
sen får vi se om jag vill plugga vidare.

Jag tycker att det är bra. Det man lär sig 
under grundutbildningen tycker jag kan vara 
bra i vanliga livet också.

Jag vill jobba som chef i Försvarsmakten och 
då är officer det givna valet. 

Först och främst vill jag bli pilot. Går inte 
det är mitt långsiktiga mål att fortsätta utma-
na mig och lära mig nya saker. Jag är intres-
serad av säkerhetstjänst och underättelse.

Jag tycker att det är viktigt att vi får in tjejer 
och killar med olika kompetenser för att de 
kan bidra på olika sätt. Det är bra att värn-
plikten införs så fler får insikt i vad jobbet 
innebär och vad Försvarsmakten står för. 

Gillar utmaningen. Jag har alltid varit intres-
serad av fysiska och mentala utmaningar. Jag 
vill se hur det är.

Jag vill göra något inom teknik, men det är 
svårt att bestämma sig.

Plikten tror jag blir bra, man lär sig dis-
ciplin och respekt och så. Och även att gå 
igenom grundutbildningen leder ju till att 
man utvecklas som person och det tycker jag 
är bra.

Mönstringen till Totalförsvarsplikten, 
liknar till stora delar uttagningen för 
dem som frivilligt söker till grundut-
bildningen. 

Mönstringen är till viss del som att 
söka ett jobb och visa sitt CV och 
betyg, men intervjuer och undersök-
ningar är omfattande. 
Under en dag på uttagningskontoret 
genomförs flera olika tester gentemot 
Försvarsmaktens medicinska, fysiska 
och psykiska krav:

• Kontroll av identitet, betyg och 
körkort.

• Medicinska, fysiska och psykiska 
tester och undersökningar.

• Intervjuer som matchar intres-
sen och kvalifikationer mot rätt 
befattning.

• Säkerhetsprövning mot bland an-
nat brottsregister görs både före 
och efter mönstring.

– Befattningsguiden på Försvarsmak-
tens hemsida är bra att kolla redan 
innan du åker till mönstringen. Ju 
bättre förberedd, desto större chans 
att hitta rättinriktning på utbildning-
en, tipsar Anna Nilsson från Ing 2.

Vi hälsade på Rekryteringsmyndig-
hetens uttagningskontor i Kristian-
stad och pratade med några blivande 
rekryter, dels om synen på total-
försvarsplikten och dels om deras 
förväntningar på grundutbildningen.



viktiga val på ing 2
Samma grundutbildning, men tydligare utstakat var du gör viktiga val 
för din framtid i Försvarsmakten.  Och en öppen dialog om vilka jobb du 
kan bli erbjuden efter utbildningen. Det är följden av Totalförsvarsplik-
ten.
- Du behöver inte låsa dig för en befattning eller anställningsform från 
början. Upgifterna inom fältarbete är många och Ing 2 behöver alla 
slags människor, säger Anna Nilsson, personalchef vid Ing 2s stående 
bataljon.
TEXT OCH BILD: PETER FEURST

grundläggande 
militär 

utbildning

befattnings-
utbildning heltidstjänst gss-K

grundutbildning 9-11 månader

deltidstjänst gss-t

repetitionsövningar

vägledande 
medarbetar-

samtal

ANSÖKAN TILL
OFFICERSUTBILDNING

VÄGVAL UNDER GU

Som frivillig rekryt har man ef-
ter avslutad grundutbildning varit 
garanterad en anställning vid det 
utbildande förbandet. Nackdelen 
har varit ett tvingande val mellan 
hel- eller deltidstjänst redan vid 
mönstringen, innan man fått inblick 
i livet som soldat. Det handlar om 
anställningsformerna som gömmer 
sig bakom akronymerna GSS-K res-
pektive GSS-T, vilket står för ”Grupp-
befäl-Soldat-Sjöman-Kontinuerlig/
Tidvis”.

K ELLER T
Med totalförsvarsplikten kommer 
förändring. Nu sker valet under pågå-
ende grundutbildning (GU). 

– Rent konkret kommer organisatio-
nens behov att styra. Utbildningsåret 
2018–2019 blir det första med plikt 
till pågående grundutbildning och vi 
ska utbilda mot ett ingenjörkompani 
med T-soldater. Samtidigt fortsätter 
vi ju att fylla vakanser för K-soldater, 
där vi räknar med cirka 30 per år. Det 
är vakanser för heltidstjänster inom 
antingen fältarbete eller ledning och 
tross, säger Anna Nilsson, personal-
chef på stående bataljonen.

VAL I HALVTID
Den vakne rekryten håller förstås koll 
på vilka befattningar som efterfrågas 
på förbandet. Information ska lämnas 
löpande, men en viktig hållpunkt 

är det medarbetarsamtal som hålls 
halvvägs in i grundutbildningen, i 
praktiken kring juletid.
– Då får du frågan från plutonche-
fen om du vill inrikta dig på K- eller 
T-tjänst, säger Anna. >>
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Aktuella soldattjänster på Ing 2:
• Ingenjörsoldat
• Förare/skytt stabsgrupp
• Förare/skytt trossgrupp
• Soldater till EOD och avancerad 

sökpluton
• Mekaniker
• Ledningssoldat

Aktuella officertjänster på Ing 2:
• Fältarbetsofficer
• Reparationsplutonchef
• Driftstodsgruppchef
• Ledningsplutonchef
• Stabsgruppchef
• Stab- och tross plutonchef

>> HELTIDSTJÄNST
De vakanta K-befattningarna varie-
rar över tid, i skrivande stund har 
ingenjörregementet sex olika officers-
tjänster och lika många soldattjänster 
annonserade på jobb.forsvarsmakten.
se
Även de tekniska kraven varierar. In-
genjörsoldaten i fältarbete har många 
ganska fysiska uppgifter.
– Vi behöver alla sorts människor. 
Fältarbetsfunktionen har stor bredd, 
med befattningar från maskinförare 
till fältarbetsdykare och sambands-
oldater på ledningspluton, förklarar 
Anna.

DELTIDSTJÄNST
Den som vill ha ett civilit jobb efter 
grundutbildningen, kan välja att vara 
tidsvis tjänstgörande. Som soldat eller 
officer på deltid kan man ha en fot i 
både den civilia och militära världen.
GSS-T innebär att man i första hand 
har ett civilt jobb och tjänstgör i 
kortare perioder på sitt förband i 
Försvarsmakten, upp till tre veckor 
om året. Det ger också möjlighet att 
delta i internationella insatser över 
längre tid.

Det tredje alterantivet efter grund-
utbildningen är att återvända till ett 
civilt liv utan något tjänstgöringsavtal 

med Försvarsmakten. Då blir man 
krigsplacerad och tillgänglig för repe-
titionsövningar med sitt förband.

OFFICERSUTBILDNING
Mitt i utbildningen är det också dags 
att välja om du vill gå en ledarut-
bildning för att bli officer. Du kan gå 
vidare direkt efter grundutbildningen 
om du blivit gruppchef, annars får du 
läsa in detta under en förberedande 
officersutbildning.
– Jag brukar understryka att man 
som blivande soldat inte helt ska låsa 
målet för sin kommande befattning 
– till att börja med får man jobba där 
behovet är som störst. Men för att 
bli officer behöver man däremot en 
långsiktig plan, säger Anna.

Valet står mellan två kategorier av 
officersutbildning: specialistofficer 
(SOU) eller taktisk operativ officer 
(OP).

Specialistofficer (SOU) blir man med 
en utbildning på 1,5 år. En termin är 
verksamhetsförlagd utbildning, oftast 
på hemmaförbandet. I Eksjös fall för-
läggs den till Fältarbetskolan på Ing 2. 
Gymnasieexamen är ett krav.

Operativ officer (OP) blir man efter 
en 3-årig utbildning på Försvarshög-

skolan i Stockholm. Två terminer är 
verksamhetsförlagda. Här gäller hö-
gre ingångskrav, bland annat högsko-
leförberedande gymnasieexamen.

Den nybakade officeraren hamnar 
inte bakom ett skrivbord, istället är 
man tillbaka i grundutbildningen 
igen.
– När du kommer tillbaka som färdig 
officer är vår policy att du börjar 
tjänstgöra vid grundutbildningskom-
paniet, för att praktisera din pedago-
giska utbildning. Målet är att offi-
ceraren ska bli en duktig instruktör, 
avslutar Anna.

Intresset för jobb och utbildning på Göta ingenjörre-
gemente är stort. 
I våras arrangerade regementet en så kallad branschdag 
då yrkesvägledare och arbetsförmedlare får tillfälle se 
verksamheten.
– Det är alltid ett gäng elever hos oss som är sugna på att 
göra någon form av praktik i Försvarsmakten, sa Karina 
Rudenfors, studie- och yrkesvägledare på Withalaskolan 
i Vetlanda:
– Intresset för prao på Ing 2 är jättestort!
I år fick besökarna bland annat träffa rekryter och känna 
på att bära deras fältutrustning.

yrkesvägledare
gör studiebesök
på GU-kompaniet
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JOSEF SAMAK 
är en av många 
rekryter som 
kommit direkt 
från gymnasiet till 
grundutbildning-
en.
   – Jag ville ta en 
paus från studier-
na och göra något 
annat. Då kom en kompis upp med det här som förslag, 
säger Josef.
   - I början var det mycket basic: exercis, vapenvård och   
städ, medan man växte i de gröna kläderna. Här tar de 
emot en precis som man är och det tycker jag är jätte-
skönt, speciellt som jag inte har några förkunsaper om att 
vara i fält och sova i tält.
Josef har en plan, men den är inte huggen i sten.
   – Antagligen jobbar jag på som K-soldat några år och   
vidareutbildar mig till specialistofficer senare.

JACOB BENGTSSON är en av rekryterna som genomfört 
sin grundutbildning vid Göta ingenjörregemente under 
2016–2017.  Inriktningen har varit mot en T-tjänst, det 
vill säga tidvis tjänstgöring.
   – I höst ska jag läsa till civilingenjör, därför lockade det 
att bli ingenjörsoldat. Ingenjör i det civila och ingenjör i 
uniform, skrattar Jacob.
   – Faktum är att jag drömt om att bli militär ända sedan 
jag var liten. Här i Eksjö fanns det gruppchefsplatser och 
den rollen har passat mig bra. Jag tycker det är ett jättebra 

regemente, som 
med sin historik 
känns lite pam-
pigt och mäktigt, 
fortsätter han.
   – Härifrån tar 
jag med mig 
väldigt mycket 
ut i livet, avslutar 
Jacob.

Rekryter i fält

Jessika Liedberg är övnings-
ledare och instruktör på Ing 2s 
GU-kompani.
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termiddag åkte kadetterna iväg för att 
reka inför byggnation över Lagan vid 
Skillingaryds övningsfält. På kvällen 
spenderade kadetterna många tim-
mar för att färdigställa en order inför 
torsdagens byggnation. Torsdagens 
övning var helt och hållet kadettledd 
där en kadett fick möjligheten att leda 
tilltransport och byggnationen av 
en färja och en annan möjlighet att 
leda brytningen och hemtransporten 
av densamma. När byggnationen 
var klar utspisades lunch. Därefter 
transporterade förbandet över sina 
egna fordon för att nästan direkt 
påbörja brytning och upptagning av 
färjan. Avtransporten mot Skillinga-
ryd skedde 08.30, och förbandet var 
återigen hemma på Göta ingenjör-
regementes kasernområde vid 19.30. 
Till däcksbro- och maskinsoldaterna, 
tack för insynen i eran verksamhet 
från Ingenjörkadetterna. 

från rekryt till kadett

Årets VFU kull består av sex kadetter 
med bakgrund från olika förband 
i Sverige. Dessa sex kadetter fick 
förmånen att under en vecka följa och 
leda Sveriges enda stående däcksbro-
pluton. Plutonen består av 47 man, 26 
fordon och 7 båtar när den är upp-
fylld. Truppen som ställde upp för 
kadetterna bestod av tolv personer ur 
däcksbro- och maskinpluton. Dessa 
karakteriseras av hårt arbetande och 
lojala krigare med en god förmåga att 
tempoväxla från ingenting till att ge 
allt.

Den orienterande utbildningen 
började på måndagen med en sjö-
säkerhetsutbildning som innebar 
simning och livräddning i vatten för 
de annars markburna armékadetter-
na. Detta är ett krav för att jobba och 
vistas på vatten i den utsträckning 
som däcksbroplutonen gör. Därefter 

fortsatte måndagen och tisdagen med 
en utbildning i de olika momenten 
vid en däcksbrobyggnation. Bygg-
nationen kan delas upp i fyra faser 
bestående av en klargöringsenhet 
där flytpontonerna förbereds för att 
sjösättas. En sjösättningsenhet där 
pontonerna sjösätts vid strandkanten. 
En monteringsenhet som sätter ihop 
pontonerna för att bilda antingen en 
färja eller en bro. Denna del sker helt 
och hållet ute på vattnet och under-
stödjs av bogserbåtar. Slutligen finns 
det en materielgrupp som ansvarar 
för strandförankring vid de båda 
lägen där färjan lägger till eller där 
bron börjar och slutar.
 
Efter en kortare utbildning på en till 
två timmar vid varje station byggdes 
en färdig bro under tisdagen. På ons-
dagen byggdes en färdig färja som det 
övades färjning med. På onsdag ef-

Kadetterna från den 223 QRZN går den sex terminer långa officersut-
bildningen där termin 1-3 och 6 är förlagd vid Militär Högskolan Karl-
berg. Dessa terminer bryts av termin 4 och 5 som benämns verksam-
hetsförlagd utbildning (VFU). För en blivande Ingenjörofficer sker den 
verksamhetsförlagda utbildningen på fältarbetsskolan, Ing 2. 

TEXT: FABIAN CORNILS
FOTO: PETER BULL & PETER FEURST
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aurora 17
Den första försvarsmaktsövningen och 
största nationella övningen på mer än 20 år.
FOTO: KIM SVENSSON/COMBAT CAMERA/FÖRSVARSMAKTEN
TEXT: PETER FEURST
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sommarträna
med elitidrottarna 
Emma & Christian

Har du alltför lätt att 
lägga av fyspassen 
under sommaren – 
eller bara svårt att 
komma igång? 
Här är övningarna 
som du enkelt flyttar 
från Brännemon till 
beachen.
TEXT OCH BILD: PETER FEURST

vi brukar öva med. Men denna 
övning omfattar fler dimensio-
ner och funktioner än vanligt, 
bland annat i form av helikop-
trar och artilleriunderstöd, 
förklarar Jonas Frohlund.
   Regementet deltar med 21. 
ingenjörbataljonen och till-
förda delar av 22. ingenjör-
bataljonen. Totalt handlar det 
om cirka 500 personer, jämnt 
fördelat på K- respektive T-per-
sonal, som deltar under hela 
övningen.
   – Uppgiften är att stödja 2. 
brigaden med fältarbeten för 
rörlighet, genom att bygga 
förbindelser och understöd-
ja i strid med minbrytning. Vi 
ska även samverka med andra 
myndigheter, säger Jonas.
   Övningen inleds med stora 
truppförflyttningar, huvudsak-
ligen till Mälardalen där större 
delen av ingenjörbataljonernas 
fordon och trupper grupperas. 

Hemvärnets 336. pionjärplu-
ton åker däremot söderut till 
Karlskrona, där de med cirka 
40 personer ska lösa fältar-
betsuppgifter i marin miljö.
   – Att öva tillsammans och få 
ökad förståelse för olika delar 
av Försvarsmakten är väldigt 
positivt. En försvarsmakts-
gemensam övning innebär 
många inblandade intressen 
och det gäller att ha tålamod, 
säger Jonas och fortsätter:
   – Många förband ska samsas 
på en liten yta som i huvud-
sak är civil mark. De som bor 
i området är inte lika vana vid 
militär verksamhet som Eksjö-
borna.
   Eftersom många utländska 
förband deltar, får personal i 
övningen också räkna med in-
tensiv bevakning av media och 
andra intresserade.
   Aurora 17 pågår 11–29 sep-
tember.

Göta ingenjörregemente har 
ett intensivt år med många öv-
ningar bakom sig. Alla förband 
inom 2. brigaden har övat både 
i mindre och större skala, för 
att mötas hösten 2017. Övning-
arna har varit förberedelser 
inför Aurora 17. 
   I september samlas förban-
den i arméns 2. brigad för att 
öva som en helhet. Scenariot 
är en eskalerande väpnad kon-
flikt, där Sverige blir anfallet 
och Försvarsmakten tvingas 
försvara svenskt territorium. 
   Målet är att öka Sveriges 
samlade försvarsförmåga. 
Flera utländska förband deltar, 
bland annat för att träna vår 
förmåga att möta kvalificerade 
motståndare. Totalt medver-
kar cirka 20 000 soldater och 
sjömän.
   – Göta ingenjörregemente 
ingår i 2. brigaden, vilket inne-
bär att vi möter förband som 
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sommarträna
med elitidrottarna 
Emma & Christian

Har du alltför lätt att 
lägga av fyspassen 
under sommaren – 
eller bara svårt att 
komma igång? 
Här är övningarna 
som du enkelt flyttar 
från Brännemon till 
beachen.
TEXT OCH BILD: PETER FEURST
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GLUTEUS-STRETCH

JORDEN RUNT

GLUTEUS-STRECH
Muskelgrupper: ben/rumpa

Utgå från plankaposition med raka armar. Placera ena knä-
et böjt mellan dina händer mot underlaget och sänk ner 
höften så djupt du ka. Håll ryggen upprätt med stolt bröst, 
för extra sträckning kan du fälla överkroppen ytterligare 
framåt. Behåll jämn tyngdpunkt mellan höger och vänster 
sida.

– Rörligheten i sätet är viktigt för ditt löpsteg, korta sätes-
muskler hindrar dig att lyfta benen, säger Christian.

LIGGANDE BAKSIDA LÅR
Muskelgrupper: ben

Ligg på rygg med ena benet sträckt mot underlaget, pres-
sa ner knäveck. Andra benet böjt med händer fattade runt 
baksidan, strax under knäveck. Rygg och nacke i marken. 
Sträck det böjda benet så långt du kan och dra samtidigt 
benet mot dig. Alternativ: Utöka sträckningen genom att 
böja i vristen så tårna pekar bakåt, fotsula upp.

– Baksidan av låret får korta muskler av för mycket sittan-
de, vilket också hindrar ett bra steg vid gång och löpning, 
säger Christian. >>

JORDEN RUNT
Muskelgrupper: rygg/mage/axlar

Gör ett statiskt rygglyft med en konstant stark mage, 
samtidigt som du ”förflyttar” ett osynligt föremål cirku-
lärt över huvudet och bakom ryggen med raka armar.

– Bra rörelse om du hör till dem som sitter vid ett skriv-
bord och stänger muskler genom att dra upp axlarna 
hela dagen. Övningen öppnar cirkulationen i axlarna och 
förebygger nackspärr, kommenterar Christian.

LIGGANDE 
BAKSIDA LÅR

Det ska vara enkelt att träna, menar Emma Andersson 
och Christian Ericsson, fastän de egentligen är specialister 
på att träna tufft och mycket. 
   Hon är kanotist och marathonpaddlare. Han är multis-
portare och expert på utomhusträning. Båda har tjänst 
som internationella elitidrottare på Göta ingenjörre-
gemente. Här leder de träningspass på garnisonen vid 
sidan om egna träningar och tävlingar.

HÅLL IGÅNG
Deras råd till dig som vill komma eller hålla igång under 
semestern är okomplicerat:

Satsa på träning som du trivs med i sommar. Cykla eller 
paddla. Gå eller jogga. Den enklaste träningen kräver inga 
redskap alls, men mobilen är som vanligt bra att ha med. 
Med FMTKs app hittar du alltid övningar och tränings-
upplägg som passar dig.

TRÄNINGSAPP
Vi bad Emma och Christian att föreslå bra övningar ur 
FMTK-appen, som får en stel kropp att komma igång 
med sommarträningen. Christer började med att töja 
musklerna som brukar hindra oss från att sätta kroppen i 
rörelse.

sommarträning: STRETCHA
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BÅT-TWIST

HÖFTLYFT

DRAKEN

HÖFTLYFT
Muskelgrupper: rygg/mage/ben/rumpa

Ligg på rygg med böjda ben, armar sträckta rakt upp. 
Tryck fötter mot underlaget och gör ett litet höftlyft 
med spänning i rumpan. Håll höften parallell och sträck 
ut ena benet i linje med kroppen. Jobba med ett ben i 
taget, i antalet repetitioner som anges i övningsbeskriv-
ningen. Byt sedan ben.

BÅT-TWIST
Muskelgrupper: rygg/mage

Utgå från sittande på sittbensknölarna med böjda ben 90 
grader i luften där underbenen är parallella med underla-
get. Var bakåtlutad men med rak rygg och stark mage. Ar-
mar sträcks i rotation mot utsida höft växelvis. Håll axlarna 
sänkta och behåll ryggen upprätt genom hela övningen. 
Höger, vänster= 1 repetition.

DRAKEN
Muskelgrupper: rygg/mage/ben

Stå på ett ben och fäll överkroppen framåt med rak 
rygg och det fria benet sträckt bak i linje med kroppen. 
Armarna sträcks fram i linje med kroppen i nedre läget. 
Höften parallell. Jobba med ett ben i taget, i antalet re-
petitioner som anges i övningsbeskrivningen. Byt sedan 
ben. >>

>> Styrketräning behöver alla, för att benen ska orka mer 
och för att ryggen ska hålla längre. Träna både rygg och 
mage, gärna i slutet av ditt träningsprogram. 
   I FMTK-appen finns övningar för alla muskelgrupper 
och träningsprogram som kombinerar rörlighet, styrka 
och kondition. Välj program efter din egen ambitionsnivå.
   För att komma igång och är det bra att sätta upp ett mål, 
tycker Christian:
   – Om ditt mål är att kunna springa en mil efter som-
maren, så tycker jag att du kan börja träna lågintensivt 
i 2–3 veckor och sedan varva vartannat lågintensivt och 
vartannat högintensivt träningspass.

sommarträning: STyrka
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>> Lågintensiv träning är grejen för långdistansidrot-
tare som Emma och Christian. Det handlar om att öka 
förmågan att att syresätta och pumpa runt blod i kroppen. 
Enkelt uttryckt, du ska springa längre istället för fortare.
   – Du måste töja dina gränser för att träna upp hjärta och 
lungor, förkarar Christian.
   Var gränsen går är förstås helt individuellt. Därför kan 
lågintensiv träning vara lämplig både som mjukstart för 
den otränade och ett sätt att öka uthålligheten för den 
vältränade. Träningsformen passar dessutom ung som 
gammal.

LÅGINTENSIV TRÄNING
Valfri disciplin

Välj en träningsform som du är van vid, exem-
pelvis att gå, löpa eller cykla.
Under passet håller du ett lågt tempo så att du 
kan föra en konversation samtidigt.
Dubblera distansen jämfört med ditt vanliga 
motions- eller träningspass.

sommarträning: KONdition

INSTEGSPASS
För dig som ska börja intervallträna

Gå 10 minuter (uppvärmning).
Jogga 2 minuter.
Gå 1 minut.
Jogga 3 minuter.
Gå 1 minut.
Jogga 4 minuter.
Gå 10 minuter (varva ned).

Håll samma tempo på joggningen genom passet. Öka 
tempot efter hand.

90-PROCENTPASS
Intervallträning nära maxpuls

Uppvärmning 10 minuter.
Löpning 1,2 kilometer.
Vila 1 minut.
Uprepa intervallen i 30 minuter.
Varva ned 10 minuter.

Det här passet brukar Emma köra på Brännemons 1,2 km 
bana under Ing 2:s öppna måndagsfys. 
Poängen är att du ska
- hålla samma tid på sträckan varje gång (+- 10 sek).
- springa så fort du kan utan att bli helt slut (80-90 pro-
cent av din maxpuls).
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Försvarsmaktens uppdrag är att i 
första hand värna Sveriges värden och 
intressen, vi stödjer också det övriga 
samhället vid katastrofer. Att ta hän-
syn till miljön, att ha ett effektivt sam-
arbete med andra myndigheter och 
att systematiskt följa upp vår verk-
samhet med avseende på minskad 
miljöpåverkan är därför viktiga delar 
i Försvarsmaktens hållbarhetsarbete. 

SPECIFIKA MÅL
Vi utgår från EU:s strategi för hållbar 
utveckling där man väver in både 
ekonomisk, social och ekologisk 
utveckling. Vår miljöpolicy säger att 
vi ska främja hållbar utveckling samt 
ta miljöhänsyn i all verksamhet (och 
även rikta vårt tänk mot våra leve-
rantörer), minimera vårt ekologiska 
avtryck samt utbilda oss, följa upp 
verksamheten och ständigt förbättra 
densamma. 
   Genom att sätta upp miljömål ska-
par vi en förutsättning för mätning 
och förbättring. När vi definierat våra 
specifika miljömål har vi analyserat 
vilken påverkan vi främst har på om-
givningen. De tre viktigaste miljömå-
len är därför att: 
1. Minska energianvändningen i 
fastigheter
2. Minska andelen osorterat avfall
3. Ta miljöhänsyn vid övningar och 
insatser 

Utöver dessa tre miljömål har vi 
också beslutat att upprätta hand-
lingsplaner för åtgärder för biologisk 
mångfald. Försvarsmakten jobbar 
också enligt ISO 14001:2015, vilket 
innebär att vi utvecklar vår verksam-
het och utövar internrevision. Då vi 
bedriver tillståndspliktig verksamhet 
enligt miljöbalken följer vi ständigt 
upp och redovisar vår verksamhet till 
både Länsstyrelsen, Naturvårdsverket 
och Generalläkaren.

RUTINER FÖR MILJÖHÄNSYN
För Försvarsmakten och därmed Göta 
ingenjörregemente är utmaningen 
att fortsätta utveckla de rutiner som 
väver in det systematiska miljöarbetet 
i den dagliga verksamheten och i det 
övergripande ledningsarbetet.
   Traditionellt är man mycket duktig 
inom försvaret på personsäkerhet, 
brandfarliga varor, sprängämne-/
vapenhantering och fordonssäkerhet 
etc. Att lika självklart väva in rutiner 
för miljöhänsynen i både det strate-
giska och det dagliga arbetet är därför 
en del i handlingsplanen och något vi 
prioriterar på högsta nivå. 
   Till detta kommer behovet av att 
utbilda på olika plan och i olika delar 
av organisationen/funktionerna. Dels 
behöver vi utbilda på bredden och 
dels behöver vi utbilda våra specia-
lister, men också högsta ledning och 
mellanchefer. 
    Vi behöver alltså fortsätta utbilda 
oss i miljökunskap och i den sys-
tematik och den information som 
internt ska vara känd. Under våren 
2017 har Göta ingenjörregemente 
inlett processen att repetitionsutbilda 
inom miljö, detta kombineras med 
vårt tredje miljömål genom att utbilda 
inför övningar. >>

MER UTBILDNING FÖR 
ÖKAD MILJÖHÄNSYN
I fredstid ska miljöhänsyn prioriteras både vid dagliga rutiner och övningar i fält. Det ställer stora 
krav på Göta ingenjörregementes påverkan när vi schaktar, bygger broar och kör tunga fordon på 
väg och i terräng. Därför pågår repetitionsutbildningar i miljökunskap inför övningen Aurora. 
På garnisonen utreds dessutom möjligheterna att installera solkraft på byggnaderna och re-
gementet blir i höst värd för Klimatrådets seminarium om solkraft.

TEXT: FREDRIK NILSSON, MILJÖHANDLÄGGARE
FOTO: PETER FEURST
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utsättning för mätning och 
förbättring.”
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AURORA 17
Under hösten 2017 genomför För-
svarsmakten en stor övning med ca 
19 000 soldater vilket innebär att 
Göta ingenjörregemente går igenom 
sin specifika miljöpåverkan och de 
dokument som omfattar miljöhänsy-
nen på en övning. Det kan handla om 
att undvika markskador, spill, hänsyn 
till boende och djur avseende buller 
samt avfallshantering. 
   För Göta ingenjörregemente 
innebär detta därför inte minst hur 
vi påverkar när vi bedriver vatten-
verksamhet, grävverksamhet, när vi 
bygger broar, sätter färjor samt rör 
oss i terrängen med våra tunga och 
ofta bandgående fordon.
   Våren 2017 kom ett inriktnings-
dokument inom miljöområdet som 

innebär att vi ska inrikta arbetet på 
energi- och klimatområdet, sträva 
efter att använda förnyelsebara ener-
gikällor samt begränsa påverkan från 
hälso- och miljöfarliga kemiska äm-
nen. Därför kommer vi tillsammans 
med Fortifikationsverket att titta på 
möjligheterna att installera solkraft 
på våra byggnader. 

LÄNSSAMARBETE
Vårt lokala engagemang inom Kli-
matrådet i Jönköpings län har också 
resulterat i att Göta Ingenjörregemen-
te i höst står värdar för ett seminari-
um med fokus på solkraft. 
   Vi arbetar också aktivt med vatten-
direktivet på våra skjutfält. På Skil-
lingaryds skjutfält som dessutom är 
ett Natura 2000 område driver vi till-

sammans med Skillingaryds kommun 
och Länsstyrelsen ett skötselråd som 
syftar till att ta hänsyn till skyddsvär-
da och fridlysta arter. 
   Det är Försvarsmaktens liksom 
Göta ingenjörregementes vilja och tro 
att allt det vi idag gör för att minska 
vår miljöpåverkan också ska ge lång-
siktig positiv påverkan på klimatet, 
minskad spridning av farliga ämnen, 
renare luft, ökad biodiversitet och i 
slutänden ett hållbart samhälle. 
   Om vi på ett strävsamt och syste-
matiskt sätt fortsätter utbilda oss och 
våra medarbetare, det vill säga ökar 
vår medvetenhet och fortsätter ut-
veckla det systematiska förbättrings-
arbetet på alla nivåer, så kommer det 
att ge resultat.
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”Fortsatt utbildning i systematiskt miljöarbete kommer att ge resultat”, menar Fredrik NIlsson.



Regementets dag 
i Eksjö 

9 september 11.00-14.00

Vi försvarar demokrati, religionsfrihet, 
jämställdhet och yttrandefrihet.  

Hur många skäl behöver du?
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Så blev jag vald till ett fjärde ordfö-
randeår. I mitt ”installationstal”, in-
spirerat av att det i år varit president-
val i USA, tog jag upp min grundsyn 
på kamratföreningens verksamhet. 
   Jag betonade att vi ska fortsätta den 
utstakade vägen och att vår verksam-
het i huvudsak ska vila på:
- att hedra regementet och bidra till 
att bevara och föra traditionerna 
vidare
- att bidra till kamratskap och trevlig 
samvaro för medlemmarna 
- att vara uppdaterade om läget i 
försvaret och kunna delta i försvars-
debatten i smått och stort
- att medverka i rekryteringen av 
soldater och officerare
   Jag framhöll också den fina styrelse 
föreningen har där alla är engagerade 
och tar ett stort eget ansvar.
   Så några ytterligare tillbakablickar. 
Vid veteranlunchen i januari infor-
merade överstelöjtnant Thommy 
Gustavsson om läget i försvaret. Det 
gjorde han på ett ”jordnära sätt” med 
egna reflektioner, vilket imponerade 
på åhörarna. 
   Vid lunchen i mars fick vi lyssna 
till tidigare I 12 officeren, numera 
HV:s klubbdirektör Agne Bengtsson 
som gav oss en klar bild av vilken 
omfattande verksamhet han är satt att 
leda. Det ingen då visste var att HV 
71 sedan kom att hamna i final mot 
Brynäs och vid den avgörande sjunde 

veteraner och få lyssna till intressan-
ta föredrag med aktuella ämnen. Ni 
skulle glädja oss lite äldre och sam-
tidigt tror jag även berika er yngre 
med ert deltagande. VÄLKOMNA 
framöver!
   Vårens resa gick i ”Kalmar re-
gementes spår” med en del historiska 
tillbakablickar men framförallt en 
dag med gemytlig samvaro. Sedvan-
ligt deltar vi också bakom vår vackra 
I 12 fana vid Nationaldagen i Eksjö, 
vid Regementets dag och Garniso-
nens kyrksöndag. Veteranluncherna 
fortsätter i höst med Ing 2 kamrater-
na som arrangörer. 
   Som väl de flesta känner till så har 
regeringen beslutat att återinföra den 
allmänna värnplikten om än i begrän-
sad form. Det råder en stor politisk 
enighet om att Försvarsmakten måste 
förstärkas med hänsyn till omvärlds-
läget och tillföras större ekonomiska 
resurser. Dessutom har sommaren 
infunnit sig så nog går vi mot en 
ljusare framtid.
   Avslutningsvis hoppas jag att vi ska 
bli fler nya medlemmar, särskilt då att 
yngre tidigare I 12:are ansluter sig för 
att bära de stolta I 12 traditionerna 
vidare. Föreningens framtid hänger 
på föryngring. Det är nödvändigt för 
att även föreningen ska gå mot en 
ljusare framtid!
   Till sist önskar jag er alla en 
härlig sommar! 

matchen i Kinnarps arena tog hem 
guldet till Jönköping. ”Bingo” vad 
gäller föredragshållare!! 
   Aprillunchens ämne var högaktu-
ellt, nämligen den nya omdebatterade 
polisorganisation. Det var höglands-
polischeferna Mattias Ramsö och 
Anders Sjöö som informerade om 
polisarbetet nationellt, regionalt, 
lokalt och om det fördjupade samar-
betet med Försvarsmakten. 
   Vi avslutar ”vårterminen” i maj 
med en bred kommuninformation av  
kommunalrådet Annelie Hägg.
Utöver veteraner är alltid nu anställ-
da vid garnisonen välkomna. Tyvärr 
har bara några enstaka nyttjat möj-
ligheten att äta en god, traditionell 
”krigarlunch” tillsammans med  oss 

Tillbakablickar mot en ljus framtid
Tidning för Kungl. Norra Smålands regementes kamratförening

Nr 2017:1 Årgång 74

Ordförande Kurt-Lennart 
Larsson har ordet.
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September
9 september. lördag. 
Medverkan i Regementets dag Ing 2.

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

Oktober
22 oktober, söndag. 
Garnisonens kyrksöndag.

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

November
23 november, torsdag. 
09.00 Styrelsemöte.
12.00 Veteranlunch.

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

VERKSAMHETSPLAN
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Firandet på museigården innehöll 
traditionsenligt musik, flagghiss-
ning, prisutdelningar, högtidstal och 
nationalsång. Särskilt glädjande i år 
var att vårt förslag till högtidstalare 
blev verklighet efter en demokratisk 
röstningsprocedur 
   Det blev Stefan Elm, vår egen styrel-
semedlem och just avgången kom-
mundirektör, som fick hedersupp-
draget. Det gjorde han med den äran 
och infriade alla våra förväntningar. 
Det blev ett personligt tal utgående 
från tre kärnvärden: självständighet, 
meningsfullhet och gemenskap. 

Vidare tryckte han på sitt förflutna 
som I12-anställd där han fick öva på 
att vara ledare och utöva SKAPET-le-
darskapet, vilket naturligtvis kändes 
särskilt bra för oss gamla I 12:are. Till 
detta lade han föräldraskapet och lä-
rarskapet och fick spontana applåder 
av publiken. 
   Tack Stefan för ett väl tänkvärt och 
avvägt högtidstal!
   Tack också till er andra som del-
tog och hedrade Sverige, Eksjö och 
regementet!

Nationaldagsfirandet 
fin terminsavslutning
Att summera våren i ett fint försommarväder genom att delta i ett 
högtidligt Nationaldagsfirande på museigården i Eksjö kändes som en 
fin skolavslutning. Även  marschen genom staden, ledd av drillflickor, 
kultur- och hemvärnsmusikkårer, bakom vår vackra I 12 fana stämde 
bra med alla sentida skolavslutningar jag fått bevittna. 

TEXT OCH BILD:KURT-LENNART LARSSON
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Vid avfärden från Trianon, i den 
tidiga morgonstunden, gav Duste 
Petersson information om dagens 
program och Kurt-Lennart Larsson 
gav en historisk bakgrund till dagens 
resa som startar i nutid för att avslu-
tas där Kalmar regemente en gång 
uppstod. 
   För den oinvigde kan nämnas att 
1925 års försvarsbeslut innebar att 
Kalmar regemente och Jönköpings 
regemente slogs samman till det som 
kom att benämnas I 12 med lokalise-
ring i Eksjö. 
   I Mariannelund gjorde vi en kort 
halt vid minnesstenen, som erin-
rar om den korta period i slutet på 
1700-talet, då Kalmar regemente 
övade på slätten i Mariannelund. 
Färden fortsatte sedan till Hultsfred 

gång började 1623. I slottsparken 
och i anslutning till minnesstenen 
över Kalmar regemente berättade 
Kurt-Lennart Larsson om tiden för 
bildandet av de tre regementen, Jön-
köpings-, Kronobergs- och Kalmar 
regemente. 
   Därmed var den historiska åter-
blicken över Kalmar regemente I 21 
till ända. Nästa punkt på programmet 
var lunch på länsmuseet, där bjöds 
resenärerna på en synnerligen väl-
smakande måltid presenterad av den 
förre kulturprofilen i Eksjö, Göran 
Modig. 
   Efter lunchen gavs tid att besöka 
länsmuseets utställningar om regal-
skeppet Kronan och Kalmarkonstnär-
innan Jenny Nyström.
   Under hemfärden framförde 
Sven Eldeland deltagarnas tack till 
Kurt-Lennart och Duste för en intres-
sant och på alla sätt trevligt genom-
förd resa.

där regementet var förlagt 1796-1918 
för att sedan flyttas till Eksjö. 
   Hembygdsföreningen i Hultsfred 
vårdar området där regementet var 
förlagt på ett föredömligt sätt och 
hembygdsföreningens representan-
ter, Catarina Genberg och Torbjörn 
Svahn tog emot med ett fint kaffe-
bord och till vår stora glädje hälsade 
Torbjörn kamratföreningen välkom-
men genom att på sin gamla vev-
drivna skivspelare spela Regementets 
marsch, Kajser Friedrich. 
   Efter ett besök på det lilla museet 
som på ett trevligt sätt beskriver tiden 
i Hultsfred gick färden vidare till 
Högsby och Staby ängar, som var re-
gementets övningsplats under större 
delen av 1700-talet.
   Så vidare mot Kalmar där allt en 

I Kalmar regementes spår

25

Temat för vårens resa med kamratföreningen var som rubriken anger 
”i Kalmar regementes spår”.  Färden gick över Mariannelund och 
Hultsfred, mot resans mål på ostkusten.

TEXTOCH BILD: MATS EINARSSON
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Vi i Kalmar har förstås inte givit upp. 
Vi försöker med våra nätverk på olika 
sätt hålla oss informerade om utveck-
ling och trender både i vår nära och 
vår fjärran liggande omvärld. 
   Kalmar regementes kamratförening, 
Allmänna Försvarsföreningen i Kal-
mar län, Försvarsutbildarna i Kalmar 
län och en liten Veterangrupp Kalmar 
regemente samarbetar aktivt i dessa 
frågor.

FÖRELÄSNING
Allmänna Försvarsföreningen i 
Kalmar län anordnade den 30 mars 
en föreläsning på temat Vilseledning. 
Den som föreläste var Stefan Olsson, 
författare till boken med samma 
namn. Dryga 40-talet åhörare lyssna-
de uppmärksamt. Kvällen avslutades 
med ärtsoppa och pannkakor på 
Akademikrogen.

STUDIEBESÖK
Ur Kalmar regementes veterangrupp 
var vi den 3 maj samlade i Kalmar. 
Nio intresserade deltagare fick lyssna 
till museechefen Örjan Molander om 

Det var intressant, bland annat, att se 
ett kvarlämnat exemplar av en 12 cm 
rörlig KA-pjäs, som fortfarande är en 
av världens modernaste. Men här står 
den prydligt på museum. De 28 del-
tagarna intog lunch och genomförde 
årsmöte på Restaurang Drottning-
skärs Kastell.

FÖRENINGEN 60 ÅR
Kalmar regementes kamratförening 
är aktiv på flera områden. Föreningen 
är stadd vid ganska god kassa. Därför 
har vi föreslagit Kalmar kommun att 
föreningen 2017 sponsrar firande av 
Nationaldagen i Kalmar. Det innebär 
att Smålands Karoliner med Befäl-
havare och drygt 40 officerare och 
manskap under den 6 juni uppträder 
på olika platser i centrala Kalmar. 
Kalmar regementes kamratförening 
bildades 1937 och vill fira detta med 
att 2017 nedlägga en krans vid min-
nesstenen i Stadsparken. Stenen är 
en erinran om att Kalmar regemente 
lades ned en första gång 1927 och en 
andra gång 1997.

vad som är viktigast för Kalmar läns 
museum nu och i framtiden. Så fick 
vi också en blick i förråd och annat, 
som annars inte är tillgängliga för all-
mänheten. Efter detta var det möjligt 
att titta närmare på utställningarna 
Kronan, Jenny Nyström och den ny-
ligen tillkomna om Sandbyborg. Den 
sistnämnda avslöjar en dramatisk 
händelse på Öland på 400-talet. Efter 
lunch på museets restaurang vandra-
de vi över till Länsstyrelsen, som nu 
finns i sjönära lokaler med ny adress, 
Regeringsgatan 1. Där möttes vi av 
personalchef Johan Hammargren. 
Han gav oss en mycket intressant 
redovisning om länsstyrelsens uppgif-
ter, organisation och vad som bedöms 
viktigast. Just nu är det integration, 
bostäder, vattenfrågan och krisbered-
skap.

ÅRSMÖTE
Kalmar regementes kamratförening 
kombinerade årsmöte den 13 maj 
med en utflykt till Museum för rörligt 
kustartilleri på Aspö i Karlskrona 
skärgård. Det blev en minnesrik dag. 

Sponsor av Nationaldagsfirandet i Kalmar
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Rapport från Kalmar

Ganska plötsligt har politiker, 
myndigheter och alla vi andra no-
terat att omvärlden har förändrats. 
Den avskaffade värnplikten skall 
väckas till nytt liv. Och eftersom 
det civila försvaret är avskaffat och 
alla beredskapslager är tömda, 
sålda eller förstörda, uppmanas vi 
medborgare att skaffa ett person-
ligt lager av konserver, torrfoder 
och vatten, så att vi klarar oss i 72 
timmar.

TEXT: BIRGER JÄGTOFT
BILD: CARL-AXEL OLSSON
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TEXT: ALF ECKERHALL, ordf

Vårprogrammet i Stockholm har 
innehållit årsmöte och fyra lunch-
sammanträden. Uppslutningen vid 
sammanträdena har varit mycket god, 
och föredragen har varit högintres-
santa. 
   I januari gästades vi av Försvars-
maktens personaldirektör, generalma-
jor Klas Eksell. Försvarsmakten skulle 
senast den 30 januari till regeringen 
ha lämnat sitt yttrande över utred-
ningen En robust personalförsörjning 
av det militära försvaret. Eksell kunde 
därför berätta om Försvarsmaktens 
dagsfärska ställningstagande till 
förslaget om viss återgång till allmän 
värnplikt och hur Försvarsmakten 
skall kunna hantera kraven på urval, 
behovet av instruktörer och nödvän-
dig logistik. Allt skulle gå att ordna, 
men det skulle nog behövas ett antal 
nya 100-miljonerstillskott. Allt skall 
inte ske på en gång, utan successivt 
under några år. Eksell andades tillför-
sikt.
   Februarisammanträdet bjöd på 
högintressant föredrag av professor 
em. Hain Rebas. Professor Rebas är 
född i Tallinn och kom till Sverige 
som flykting under andra världskri-
get och växte upp i Göteborg. Han 
studerade vid universitetet därstädes 
och blev filosofie doktor 1976. Han 
utnämndes till reservofficer i För-
svarsmakten 1973 och till major i den 
estniska försvarsmakten 1996. 1990-
1992 var han ledamot av Estlands 
riksdag och i dess utskott för utrikes-
frågor. Han var under samma tid pre-
sident Lennart Meris rådgivare. Från 
den 21 oktober 1992 till den 5 augusti 
1993 var han Estlands försvarsminis-

ter. Professor Rebas redovisade Est-
lands situation under ett par hundra 
år och kommenterade säkerhetssitu-
ationen för staterna kring Östersjön. 
I samband med Estlands nationaldag 
24/2 visade påpassligt SVT krigsfil-
men 1944 och deportationsfilmen Dit 
vindarna bär. 
   Föreningens årsmöte ägde rum i 
mars. Gästtalare var moderaternas ta-
lesperson i försvarsfrågor, Hans Wall-
mark. Han talade om styrkeförhållan-
den och oroshärdar i världen och fick 
även möjlighet att förklara partiets 
agerande under perioden 2006-2014 
samt vilka prioriteringar som görs 
idag. – Vid årsmötet omvaldes styrel-
sen: Alf Eckerhall, ordförande, Lars 
Krönmark, Lars-Olof Svensson, Pelle 
Sunnerkrantz och Thomas Berg-
ström. Årsmötet beslöt att kalla den 
tidigare mångårige styrelseledamoten 
Lars Lundehed till hedersledamot.
   Vid aprilmötet gästades vi av 
Finlands försvarsattaché i Sverige, 
överste Manu Tuominen. I anföran-
det redogjorde överste Tuominen för 
Finlands försvar och den samverkan 
som sker mellan Finland och Sveri-
ge. Han berörde även situationen för 
övriga grannländer. 
   Den 23 maj gästades vi av docent 
Ann-Sofie Dahl, Köpenhamn. Hon 
är docent i internationell politik och 
har tidigare varit verksam vid Center 
for Militære Studier (CMS). Dahl. är 
Adjunct Fellow vid Center for Strate-
gic and International Studies (CSIS) 
i Washington, D.C., och har 1996 
tillsammans med Henrik Landerholm 
grundat Svenska Atlantkommittén. 
   En vederkvickande sommar önskar 
I 12s kamratförening i Stockholm!

Norrasmålänningarna i Stockholm
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Börje Karlsson, Eksjö har avlidit i en 
ålder av 83 år. Han föddes i Lönne-
berga 1933.  Börje blev anställd som 
korpral vid I 12 den 28 mars 1955. 
Han blev kvar vid I 12 till sin pensi-
onering den 30 november 1992.
   Börje var tekniskt intresserad och 
gick kurser i sambandstjänst och 
ADB. Han passerade graderna furir, 
överfurir, rustmästare och blev 1972 
fanjunkare.
   1983 befordrades Börje till löjt-
nant. Han genomgick flera kurser 
i sambandstjänst och han var en 
uppskattad och duktig instruktör 
vid stabskompaniet under några 
år.  Han undervisade bl.a. i telegrafi 
tillsammans med Sture Wallberg. 
Börje var också under några år chef 
för Fasta radion vid regementet.
Han gick även kurs i fysisk träning 
och var placerad vid den centrala 
befälsgruppen.
   När datorerna gjorde sin entré, 
var Börje en av de första officerarna, 
som gav sig in på dataområdet. Han 
arbetade de sista åren som ställföre-
trädande chef vid ADB-avdelningen 
på regementet.
   Börje Karlsson var också under 
1970-talet mycket engagerad i fack-
liga frågor.
   Som kompanichef vid stabskom-
paniet upplevde jag Börje som en 
god kamrat, plikttrogen och nog-
grann i sin tjänst. 
   Börje var engagerad i regementets 
kamratförening och var revisor i 
föreningen under ett 10-tal år.
   När Börje blev pensionär, fick han 
möjlighet att utöva sitt intresse för 
sång och musik. 
   Tillsammans med den yngre 
brodern Bertil, bildade de gruppen 
”Dragspelsbröderna”.  >>
forts sida 28 

Till minne av 
Börje Karlsson.



RÄNNESLÄTT

28

Fredagen den 24 februari avhölls 
Kamratföreningens årsmöte i 
mäss Trianon. Dryga femtiotalet 
medlemmar hade rest från när 
och fjärran för att deltaga, vilket är 
något av ett rekord!  

TEXT OCH BILD: MATS EINARSSON 

Efter en gemensam kaffestund visade 
Astor Engqvist ett bildspel som 
handlade om Jönköpings regemente. 
Bildspelet inleddes med Jönköpings 
regementes igenkänningssignal och 
omfattade tiden från bildandet på 
Kalmar slott 1623, tiden i Skillinga-
ryd och Jönköping.

Kurt-Lennart Larsson hälsade sedan 
medlemmarna välkomna till själva 
årsmötet vilket inleddes med re-
gementets marsch följt av parentation 
över de kamrater som gått bort sedan 
förra årsmötet. Wilhelm af Donner 
valdes att leda förhandlingarna. Av 
verksamhetsberättelsen framgick att 
föreningen haft ett omfattande pro-
gram med veteranluncher, resa och 
deltagande vid nationaldagen, Eksjö 
Tattoo, regementets dag, kyrksöndag-
en. Av verksamhetsplanen framgick 
att ett lika omfattande och spännande 
program föreligger för 2017.
   Kassören, Torbjörn Titus, redogjor-
de för föreningens ekonomi som 

Stor uppslutning vid årsmötet

forts. Börje Karlsson
>> Börje startade även ”Knekten” och 
efter några år ”Old Beginners”. Han 
startade också en grupp, som ännu 
inte är så känd, nämligen ”Glada 
toner”.
   Kommunen uppmärksammade 
den populäre dragspelaren genom att 

ge honom Kulturstipendiet år 2004. 
Kulturnämnden utsåg Börje till ”drag-
spelsmusikens främste förespråkare i 
Eksjö”. Han var även med om att dra 
igång musiklördagarna i Eksjö och 
månadens musikcafé på Snickaren.
Vi har förlorat en god vän och kamrat 

fortsatt är mycket god. Ordföranden 
Kurt-Lennart Larsson liksom övriga 
styrelseledamöter omvaldes med stort 
bifall till att leda föreningen under det 
kommande året.
   Avslutningsvis framförde Wilhelm 
af Donner medlemmarnas tack till 
styrelsen för året som gått.
   Senare under kvällen samlades 
kamraterna från I 12 och Ing2 för 
gemensam middag under gemytliga 
former i mässen. Särskilt glädjan-
de var att överste Mikael Ginér och 
överstelöjtnant Thommy Gustafsson, 
chef respektive ställföreträdare vid Ing 
2, med sina respektive valt att delta 
under middagen.

och deltar i sorgen tillsammans med 
makan Solweig och barnen Michael 
och Christina med familj.

För I 12 Kamratförening
Kenneth Jägsander, hedersordförande
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Kamratföreningen säljer

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

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

Kontaktperson:
Torbjörn Titus 

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

MINNESBOK
SMÅLANDS REGEMENTE & 
SMÅLANDSBRIGADEN
Pris 75:-

Vid leverans utanför Eksjö 
tillkommer porto.

tfn 0381 14119
E-post: i12kfs@gmail.com
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Kamratföreningen är en förening med öppet medlemskap, vilket innebär att Du som är intresserad av regementets his-
toria och dess traditioner är välkommen som medlem. Under rubriken Verksamhetsplan på sidan 23 i denna tidning 
ser Du vilka aktiviteter föreningen genomför.

Medlemsavgiften är 100:- / år.  Eller ständigt medlemskap till en kostnad av 1 000:-.
För medlemskap kontakta föreningens kassör per e-post:  i12kfs@gmail.com

Thomas Bergström Stocksund

Erik Carlsson  Karlsborg

Lennart Edström  Tumba 

Urban Spjuth  Växjö 

Nils Fredrik Haegerström Lidingö 

Lars Lundehed  Tumba 

Lennart Sturesson Västervik

Lennart Ring  Tranås 

Ulf Norgren  Göteborg

Kenneth Wennblom Jönköping

Karl-Gustav Edström Tranås 

Astor & Gunilla Engqvist Eksjö 

Karl-Erik Söderberg Strängnäs

Bernt & Teresa Fransson  Anderstorp

Eidor Davidsson  Eksjö

Ingrid Fransson  Oskarshamn

Dan Fogby  Kalmar

Sven Eldeland  Nässjö

Enock Andersson  Forserum

Karl Eklöf  Eksjö

Bengt Jägdahl  Märsta

Göran Svensson  Skillingaryd

Bli medlem i Kungl. Norra Smålands Regementes Kamratförening

Hans-Peter Waldener Eksjö

Magnus Bäckstrand Nynäshamn

Roland Sandberg  Stigaskäl

Gun & Mats Einarsson Eksjö

Rainer Lindgren  Göteborg

Emelie Liberg  Tranås

Ronny Svensson  Eksjö

Rolf Lantz  Eksjö

Morgan Allgurin  Eksjö

Kennie Hansson  Burseryd

Skänkta gåvor till kamratföreningen



BILD: ROBIN KRÜGER

muckar man minns.
ha en fin sommar!


