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Götaingenjörer!

Det nära samarbetet ger oss mycket goda förutsättning-
ar att lösa vår huvuduppgift som är att kunna stödja sam-
hället vid olika typer av påfrestningar i vid bemärkelse. 
Det ligger i sakens natur att samarbetet gör oss gemen-
samt starkare än om vi arbetar separerade från varandra.

Även om alla delar av samhället är utsatta för ständiga 
krav på förändring vill jag påstå att förändringskraven på 
Försvarsmakten är unika. Det stora invasionsförsvaret an-
passat för efterkrigstiden och kalla kriget är idag borta. 
Istället utvecklas nu ett betydligt mindre men högt kvali-
ficerat försvar med en hög beredskap både för nationella 
uppgifter och för internationella insatser.

Det faktum att dagens försvar är byggt på frivilligt del-
tagande i fredstid utgör en stor möjlighet men samtidigt 
en mycket stor utmaning. Frivilligheten ger oss möjlighet 
att rekrytera högt motiverade soldater och officerare som 
är intresserade av att utveckla den professionalism som är 

det nya försvarets signum. Utmaningen ligger i att kunna 
rekrytera personal, med rätt förutsättningar, i tillräckligt 
antal. Den är dessutom att göra arbetet i försvaret så sti-
mulerande och utvecklande att personalen trivs och väljer 
att stanna tillräckligt länge.

Erfarenheten från de första två åren med det nya syste-
met är att utmaningen främst är att få rekryteringen av den 
tidvis tjänstgörande personalen att fungera. Dessa utgör 
dessutom den absoluta majoriteten av arméns organisa-
tion varför vi nu tillsammans måste göra allt för att ge den 
rekryteringen rätt förutsättningar.

Det här är den viktigaste framtidsfrågan för Ing 2 och 
hela Eksjö garnison, ja det är rent av en överlevnadsfråga. 
Vår förmåga att lösa vår rekrytering kommer att avgöra 
vår framtid då olika garnisoners rekryteringskraft sanno-
likt kommer att påverka utvecklingen av Försvarsmaktens 
framtida organisation.

Den 27 april genomförs årets Försvars- och Blåljusdag i Eksjö. 
Därmed bygger vi vidare på en fin tradition av nära samarbete 
mellan Försvarsmakten, Polisen, Räddningstjänsten, Landstinget, 
näringslivet, kommuner och regional ledning på höglandet. 

Foto: Peter Gustafsson

Krigsförbandsövning 2012 med de första tidvis tjänstgörande soldaterna vid Ing 2.



5

God rekryteringskraft
Det finns dock ingen anledning för oss att se med oro på 
en sådan utveckling. Tvärtom talar erfarenheten så här 
långt för att vi inom ingenjörfunktionen och i Eksjö har en 
god rekryteringskraft. Jag tror att det främst beror på att 
vi ständigt är efterfrågade både för nationella och interna-
tionella uppdrag. Vi har alltså en bra utgångspunkt för att 
utveckla rekryteringsförmågan vidare. 

Försvarsmaktsråd Småland
Allt kan dock inte lösas av Ing 2 eller Försvarsmakten. Få 
söker enbart en arbetsplats i livsvalet utan letar snarare ef-
ter en bra livssituation i en vidare bemärkelse. Därmed är 
vad Eksjö och våra grannkommuner har att erbjuda i det 
avseendet avgörande för vår rekryteringsförmåga. Främst 
handlar det om bostäder, men också om arbetsmarkna-
den för medflyttande och ett rikt fritidsutbud. Även inom 
dessa områden har vi goda förutsättningar, men vi måste 
på ett tydligare sätt än hittills knyta ihop de olika delarna 
av ”livspusslet” i vår marknadsföring. 

Vid Ing 2 planerar vi därför, tillsammans med redan 
etablerat nätverk, att skapa ett fast forum som kan vidare-
utveckla det redan befintliga samarbetet. Vi kallar det för 
Försvarsmaktsråd Småland och dess främsta syfte blir att 
utveckla och framhålla de goda förutsättningarna för ett 
bra liv som finns här på höglandet. Därmed kan vi bygga 
vidare på vårt starka varumärke och ytterligare stärka vår 
rekryteringskraft. 

Detta kräver i sin tur att det i rådet finns en bred re-

presentation på tillräckligt hög nivå. Vi ser därför framför 
oss att landshövding, personaldirektörer, näringslivsorga-
nisationer och arbetsförmedlingar med flera ingå. Hur det 
slutligen utformas får det kommande halvåret avgöra.

En av utgångspunkterna i arbetet är att det är ett gemen-
samt samhällsansvar att skapa förutsättningar för beman-
ning av vårt försvar och att samhällets stöd behövs. Inom 
försvaret behöver vi dock inte ”stå med mössan i hand”. 
Jag är övertygad om att försvaret också har mycket att ge 
när det gäller att förse samhället i övrigt med välutbildad 
personal. 

Att vi är ett ingenjörförband gör vår situation unik. De 
förmågor och kunskaper vår personal har är många gånger 
starkt efterfrågade på arbetsmarknaden, inom flera sekto-
rer som finns representerade i närområdet. Ingenjörsol-
daternas kompetensmässiga knytning till bygg-, anlägg-
nings- och transportbranschen är uppenbara. Men även 
inom träindustri, skola, vård och omsorg finns tydliga 
kopplingar.

Med andra ord är förutsättningarna goda för ett ömsesi-
digt givande samarbete. Att utveckla väl fungerande for-
mer för det med övriga arbetsgivare i regionen är nu nyck-
eln till försvarets nya personalförsörjning. Det är därmed 
också kärnan i uppdraget till Försvarsmaktsråd Småland. 

Jag önskar er och era familjer en riktigt skön 
 vår och sommar!

Gustaf Fahl, chef Göta ingenjörregemente

Inryckning för rekryter vid Ing 2 första 
grundläggande militära utbildning för 
året.

Foto: Maddelena Lago

Soldater från ammunitionsröjningskom-
paniet genomför övning i sjukvårdstjänst.

Foto: Maddelena Lago
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Frågan om tillväxt är alltjämt en av de största frågorna 
att hantera. Svårigheterna ligger i att möta de krav som 
ställs på oss för att lösa verksamheten, där vi står just nu 
och samtidigt rekrytera för att kunna klara av att lösa upp-
gifter om några år. En annan utmaning är att Högkvarte-
ret använder tillväxtramarna som budgetregulator, vilket 
innebär att våra rekryteringsplaner i allra högsta grad är 
levande materia. För två år sedan var exempelvis våra ra-
mar avseende GSS/K 363 soldater. Idag är den ramen nere 
på 324 soldater. Vi hade inte heller planerat att vi under 
2014 skulle ha ”anställningsstopp” på soldater.

Vi har idag kommit en bit på väg mot våra tillväxtramar 
av soldater. Nedan följer en sammanfattning hur vi ligger 
till inom våra olika personalkategorier.

GSS/K
Vi börjar närma oss 200 soldater som är heltidsanställda 
vid bataljonerna. Målsättningen under 2013 är att komma 
upp till 217. Huvuddelen tjänstgör vid EOD-kompaniet, 
214. ingenjörkompaniet och i garnisonsvakten. Under 
2013 har vi även startat upp 21. ingenjörbataljons ledning- 
och trosskompani (211.) i syfte att börja bygga upp vår 
ledningsförmåga.

GSS/T
Rekryteringen av den här kategorin har varit och är fortsatt 
ett av de mest prioriterade arbetsområdena i Försvarsmak-
ten under 2012 och 2013. Jag har inte under min aktiva tid 
som officer upplevt en sådan uppföljning från våra upp-
dragsgivare i syfte att kontrollera och driva på förbanden, 
för att nå de krav vi har på oss. Vi gjorde och gör fort-
satt ett mycket bra jobb i den rekryteringen. Det fanns ett 
stort intresse för anställning inom Försvarsmakten hos de 
som genomfört sin värnplikt vid Ing 2 och vi nådde 2012 
våra målsättningar med att teckna de så kallde interims-

kontrakten. Vi har idag nästan 200 soldater som skrivit 
anställningsavtal med 222. och 224. ingenjörkompanierna 
(22. ingenjörbataljon). Det är en bit kvar till de 643 sol-
dater vi ska ha och den fortsatta rekryteringen av GSS/T 
går nu in i nästa fas. Möjligheterna att rekrytera soldater 
som tidigare genomfört värnplikt börjar nu bli svåra och 
redan till hösten tar vi steget att starta upp grundläggande 
militär utbildning (GMU) för att fortsätta rekryteringen av 
bland annat GSS/T.

Reservofficerare
Vårt nya personalförsörjningssystem innebär även ett stort 
rekryteringsbehov av reservofficerare. Det största behovet 
är inom kategorin specialistofficerare, men även till den 
taktiska nivån. Försvarsmakten har under det gångna året 
startat upp utbildningar för att möjliggöra försörjning av 
insatsbataljonerna med denna officerskategori. För vår del 
innebär det att försöka rekrytera individer som tjänstgjort 
som gruppbefäl eller högre under sin värnplikt för den ut-
bildningen. 

Tillväxt av ingenjörbataljonerna
För två år sedan när jag tillträdde som bataljonchef var tillväxten och upp-
fyllnad av bataljonerna en av de största frågorna att hantera. Vi visste då 
att uppfyllnaden av både kontinuerligt (GSS/K) och tidvis tjänstgörande 
(GSS/T) soldater skulle ta lång tid. Målsättningen var att båda bataljonerna 
skulle vara uppfyllda och kunna leverera förmågor enligt de krav som ställs 
på oss under 2018.

Text Jonas Karlsson
Foto Peter Gustafsson

Från 2012 års krigsförbandsövning med 222. ingenjörkompaniet.
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Tillväxt från nu intill 2019
Som jag nämnde ovan är tillväxtplanen av soldater lite osä-
ker. Nuvarande ramar från Högkvarteret är enligt nedan.

Att notera utifrån den här tillväxtplanen är att 21. in-
genjörbataljon är fokusförband under 2016 och ska efter 
det året vara helt uppfyllda avseende såväl GSS/K som 
GSS/T. 

För att nå dessa rekryteringsmål krävs det fortsatt fokus 
på genomförandet av GMU för GSS/K, men även GMU 
för GSS/T med den efterföljande befattningsutbildningen 
på sex månader. En utbildning som i många stycken kom-
mer att likna den tidigare utbildningen av våra värnplik-
tiga och ledas av de befäl som är placerade vid aktuellt 
kompani och pluton. Vi har även ansvaret att genomföra 
GMU med de soldater som ska placeras inom hemvärnet 
och tillsammans med våra egna behov innebär det minst 
två GMU-genomföranden per år. Strävan är att genomföra 
en på våren och en på hösten.

Ett antal utmaningar på vägen
Vi har ett antal utmaningar att hantera på vår väg mot att 
få våra bataljoner fullfjädrade. Jag har redan nämnt någ-
ra i texten ovan, ett exempel är att vi måste rekrytera på 
bredden. Inom ingenjörfunktionen har vi många kompe-
tensområden att rekrytera både befäl och soldater till. Det 
innebär att det i många stycken blir en ”utsmetning” av 
rekryteringen istället för att fokusera och rekrytera tills en 

förbandsdel (pluton, kompani) är helt klar. Rekrytering på 
bredden är idag enda vägen för att kunna lösa tilldelade 
uppgifter, nationellt och internationellt och för att kunna 
ta hand om de nya materielsystemen som tillförs funktio-
nen.
En annan utmaning är att bemanna upp organisationen 
med reservofficerare. Vi har ett stort behov inom båda 
bataljonerna. Här krävs det ett gediget arbete för att re-
krytera nya officerare till utbildningarna, men även se till 
att tidigare reservofficerare engageras och bereds möjlig-
het att komma in och repetera sina kanske idag falnande 
kompetenser.

Rekrytering av soldater till GSS/K är idag inte något 
större problem. Inom Försvarsmakten har vi dock ett pro-
blem med soldatrekryteringen; soldaterna stannar inte 
kvar tillräckligt länge. Vid Ing 2 har vi soldater som slutar 
i förtid, men inte alls i samma omfattning som de pro-
centsiffror som redovisas i övriga Försvarsmakten. För att 
bibehålla detta ska fokus vara kvar på att genomföra bra 
utbildning, stabilitet i verksamheten och ett bra ledarskap 
från oss alla som hanterar våra soldater.
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Röda siffror ovanför trappstegen visar ramar GSS/T och blå siffor visar GSS/K. Siffrorna under trappan utvisar antalet rekryter vi 
behöver genomföra GMU med varje år.
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Allt började med GMU på Ing 2, den var intensiv, hård 
och krävande men också den bästa utbildningen jag nå-
gonsin fått. Befälen var hårda, men rättvisa och ordet 
kamratskap fick en betydelse. Vi hade många avhoppare, 
men de som var kvar in i det sista var minst sagt välslipa-
de. Utmaningarna och prövningarna fick mig att växa som 
människa och många av kamraterna kommer garanterat 
förbli vänner för livet. GMU är uppbyggd i olika etapper, 
ena veckan hade vi patrull, nästa skyddsvakt och däref-
ter tillexempel ”aldrig ge upp”. Det var kvällstjänst näs-
tan varje dag och vi sov sällan åtta timmar per natt. Vissa 
kvällar kunde vi till exempel ha exercis till efter midnatt. 
Ordning och reda var viktigt, men det viktigaste var helt 
klart, att vara en god kamrat.

Efter GMU började något som kallades GMU-farb (farb 
= fältarbete), en utbildning för oss som ville stanna kvar 
och göra skillnad. Nu blev tempot lägre, jag var arbets-
tidsreglerad och det blev en jättekontrast i jämförelse med 
den hårda GMU-tiden. Alla som var med här hade redan 
fått en placering vid förbandet. Jag började egentligen på 
Ing 2 för EOD-kompaniets skull, men under tidens gång 
hittade jag även andra val, som till exempel GEO-suppor-
toperatör. Det slutade med att jag sökte både Farb Und 
(fältarbete underrättelse) och EOD, men farbund-plutonen 
hade sina intervjuer en vecka tidigare och jag blev erbju-
den ett jobb redan samma dag. Valet blev ganska enkelt, 
jag hade kommit in som en av farbund-plutonens nya sol-

dater. GMU-farb var till för att ge oss alla en grund inom 
fältarbeten och som ingenjörsoldater.  Vi byggde broar, 
sprängde broar, sköt pansarskott, förstärkte hus, slog oss 
in i hus, letade minor, la ut nya minor och mycket mera. 
Under utbildningen ingick även baskerprovet, en pröv-
ning som började med ”patrullfälttävlan” och slutade med 
två stukade fötter något dygn senare. Baskerprovet blev 
verkligen ett prov. I ”patrullfälttävlan” ingick mängder av 
saker vi lärt oss under resans gång. Baskerprovet slutade 
inte där, utan fortsatte med ytterligare två marscher  och 
firning ner för vattentornet i Eksjö. Det kändes verkligen 
inte fel med en basker på huvudet efteråt.

Under hösten kom jag, Oskar Fröjd och förste serge-
ant Stula äntligen till farbund-plutonen. Jag började min 
utbildning med radio 180 och grundläggande stabsut-
bildning i två veckor.  Sen bar det iväg med ArcGIS till 
höger och vänster. ArcGIS är ett dataprogram och GEO-
operatörens främsta verktyg till underrättelsebearbetning 
och kartproduktion. Jag byggde också upp en ganska stor 
förståelse kring jorden under min första tid. Självklart har 
jag glömt bort det mesta inom geodesi, men en förståelse 
har jag kvar. 

Högvakt
Efter någon månad med geografi blev det istället högvakt i 
Stockholm. Vi från farbund-plutonen fick göra högvakten 
ihop med ingenjörkompaniet på slottet i Stockholm medan 

GMU VAD 
HÄNDE SEN?
Hej, mitt namn är Jonas Rohdin. I januari 2011 startade 
jag min grundläggande militära utbildning (GMU) på  
Ing 2, ett år senare började min missionsutbildning till  
FS 23. I den här artikeln ska jag försöka beskriva min resa 
inom Försvarsmakten. På vägen till Afghanistan har jag fått 
en mängd olika utmaningar, gjort en del tuffa val och byggt 
upp en kompetens jag inte kunnat drömma om.

Foto Klas Karlsson
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EOD-kompaniet tog hand om Drottningholms slott. Jag 
har för mig att det gick åt ungefär 4-5 veckor till högvakt, 
tre helger på slottet och två veckor för exercis samt förbe-
redelser i övrigt. ”Post nummer sju! Jag ska bevaka, slot-
tets södra fasad, slottsbacken samt gubbens gård!”, det är 
en fras jag aldrig kommer att glömma. Jag stod som post 
7.2, vilket betyder att jag bara stod post under kvällen och 
på dagen fick lite andra uppgifter. Jag gick alla marscher 
genom Stockholms stad, hissade flaggan upp och ner på 
taket och var radiopost i patrullen. Att genomföra högvakt 
var något jag länge sett fram emot. Pappa var militärpolis 
och stod högvakt och det  är delvis tack vare hans och 
andras värnpliktshistorier som jag sökte GMU.

FS 23
Efter högvakten återvände vi tillbaka till utbildningen i 
Eksjö och nu visste jag att en av oss soldater skulle få 
åka på FS 23. Det var antingen jag eller Oskar. Vi skulle 
klara av det lika bra men bara en av oss kunde åka. Oskar 
var en god kamrat och lät mig åka, eftersom min flickvän 
skulle iväg som au pair under samma period. Oskar kom-
mer också att åka till Afghanistan, men först på FS 24. 
Jag är tacksam för hans bevis på kamratskap och kommer 
gottgöra honom när jag får chansen.

Efter högvakten hade jag lite strid. Äntligen! Jag är fort-
farande soldat i grund och botten och jag får aldrig tappa 
min kompetens. Strid är ett bra sätt att träna ihop sig som 
en grupp samt att det räddar liv. Efter som vi bara var en 
förste sergeant och två soldater slog vi ihop oss med hund-
gruppen för att få ut mer effekt av striden. Det blev unge-
fär två veckor strid från stridsställning med kadetter som 
övningsledare. Det kändes bra att få komma ut och röra 
sig lite i smålandsskogarna. Jag 
blev utbildad i grundläggande in-
hämtning under hösten, då jag fick 
lära mig att använda olika mät- 
och inhämtningsinstrument samt 
olika sätt att samla in data på.

När jag kom tillbaka efter vin-
tersemestern var det dags för mis-
sionsutbildning. Det började på 
Livgardet med materieluthämt-
ning, skjutprov, multitest och 
beep-test. Vi var på Livgardet i 
två veckor och se’n bar det av till 
Boden. Där blev vi först testade i 
strid från stridsställning. Jag vet 
varför, men det kändes fel för mig 
med en grupp innehållande både 
civila och gamla stabsofficerare. 
Ambitionen och kunskapsnivån 
var inte alltid den bästa, sett ifrån 
ett GMU-perspektiv. Min mis-
sionsutbildning bestod mest av 
stabstjänst och utbildningar i olika 
datasystem. Lite har jag haft användning av, men jag skul-
le velat hålla på med mer GEO-förberedande utbildning. 

Till exempel drogs min tid vid GEO SE, som skulle vara 
fyra veckor, ner till tre. För min del skulle jag behövt öva 
mer GEO-verksamhet och mindre system som Sitaware. 
Sitaware används inte alls i Afghanistan, framför allt inte 
av SO Geo. Missionsutbildningen var okej, men den har 
stor utvecklingspotential.

När missionsutbildningen var avklarad fick jag lite se-
mester och var några dagar på Ing 2, innan jag åkte till 
Afghanistan. Mitt första intryck av Afghanistan bestod av 
blandade känslor, det är helt plant och sen dyker bergs-
toppar på 2 000 meter upp. Runt bergskedjan Hindukush 
finns det dalar och berg i överflöd och otroligt vacker na-
tur. Som SO Geo lämnar jag inte campen ofta, men det 
finns alltid patruller runt om i närområdet och det är bara 
att fråga om man vill åka längre bort. Som längst har jag 
kommit till grannprovinsen Kunduz. I Afghanistan håller 
vi inte på med mycket inhämtning, men desto mer kartpro-
duktion och systemunderhåll. Vi gör även terränganalyser 
med mer, det finns alltid jobb här nere. Jag försöker hålla 
mig inom tolv timmar jobb per dag, om det inte är något 
akut som måste göras. I snitt ligger jag på mellan 70 till 
80 timmars jobb i veckan. Jag får lite egen tid till att läsa 
eller kolla på film. Welfare-anläggningen är suverän, det 
finns en mäss med biljard, en biograf, volleybollplan och 
mycket mera. Jag kan inte klaga, Försvarsmakten erbjuder 
något utöver det vanliga - att få göra skillnad på riktigt.

Foto: Richard Kjaergaard

EOD - Explosive Ordnance Disposal, ammunitionsröjning
GEO SE -Geografisk stödenhet
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Först läste jag till hunddressör i Sollefteå och utbil-
dade därefter narkotikahundar till Tullverket och Krimi-
nalvårdsverket vid Hundskolan i Sollefteå, vilket var en 
mycket intressant och givande tid. Tyvärr hade tullen in-
tagningsstopp, då hundskolan lades ner och jag kunde inte 
fortsätta arbeta där. Chansade lite och sökte till polisen, 
tänkte att en ung tjej kommer säkert inte in.

Jo, på första försöket kom jag in! Det var en mycket 
bra utbildning vid Umeå universitet under två år samt 
sex månader vid Polismyndigheten i Västernorrlands län, 
där jag även fick anställning efter de sex månadernas as-
piranttjänst. En tid med många härliga kollegor, många 

Vägen från att vara polis till att bli militär
Det började som en barndröm, tänk att få arbeta med djur yrkesmässigt! I familjen 
utbildade vi tjänstehundar till dåvarande Räddningsverket (räddningshundar) och se-
nare till Försvarsmakten (patrullhundar) samt tävlade civilt med hundar under hela 
min uppväxt. Möjligheten till att få arbeta dagligen med hundar i någon form moti-
verade mig tidigt att söka till utbildningar med den inriktningen. 

minnesvärda möten och att se samhällets baksida gjorde 
tiden inom polisen minnesvärd. Jag trivdes mycket bra 
som polis och att aldrig veta hur dagens arbetspass skulle 
utveckla sig var lockande. Förmågan att möta människor i 
olika sinnesstämningar och att kunna göra skillnad är nå-
got jag fortfarande har förmånen att få arbeta med och det 
är mycket utvecklande. 

Önskan att få arbeta utomlands som polis hade jag redan 
under skoltiden. Dock visade det sig att det krävdes ett 
antal tjänsteår innan möjligheten fanns till att söka. Det-
samma gällde hundförartjänsten inom polisen.

Text Katarina Norberg
Foto Ur FS 23

Katarina och Certa i solnedgången.
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Varför sökte jag mig då till Försvarsmakten? 
Under min tid som polis utbildade jag samtidigt två hun-
dar till preparatsökshundar genom ett projekt mellan 
Försvarsmakten och Svenska Brukhundsklubben (SBK). 
Båda hundarna klarade slutprovet och godkändes av 
SWEDEC/Ing 2. 

Då möjligheten att söka till Nordic Battlegroup 2011 
(NBG 11) kom fick jag tjänstledigt som polis och sökte 
tjänsten som vapen-/amhundförare vid Ing 2 och blev an-
tagen. Brist på vapen-/amsökhundar gjorde att båda mina 
hundar blev kontrakterade under NBG 11. Nu fick jag ar-
beta med tjänstehundar på heltid med mycket intressanta 
uppgifter och ett tydligt mål!

Då beredskapstiden var slut åkte större delar av plu-
tonen till Afghanistan på insats. Hundarna var ännu inte 
implementerade, vilket gjorde att vi fyra hundförare fick 
stanna hemma. Förslaget kom att jag kunde läsa till spe-
cialistofficer och få anställning som hundgruppchef på  
Ing 2 och då fortsätta arbeta med hundtjänsten. Jag tog 
med mig den informationen och fortsatte arbeta ett tag till 
inom polisen. Sökte vid ett tillfälle till hundförare inom 
polisen, men blev då inte antagen. 

Specialistofficersutbildning, SOU
Under tiden sökte jag till specialistofficersutbildningen. 
Antagningsbeskedet kom och jag hade blivit antagen. En 

förstående chef på polismyndigheten gjorde att jag fick 
tjänstledigt under studietiden, vilket kändes skönt. Efter 
utbildningens slut var det snabba ryck! Började arbeta vid 
Ing 2 som specialistofficer i juni 2011 och ganska snart 
fick jag en tjänstehund och påbörjade utbildning mot väg-
sök. Målet var Afghanistan (FS 23) sommarmissionen 
2012.

Det var just det jag ville! Snabbt komma in i arbetet och 
lära mig ny dressyr som vägsöket var och därefter åka på 
mission och testa att alla mina kunskaper i allt från strids-
förflyttningssätt, vapenhantering, ordergivningar och hur 
hundtjänsten fungerade.

Internationell erfarenhet i bagaget
Nu har det snart gått sex månader sedan jag kom hem 
från FS 23. Under våren har jag varit med och utbildat 
nya hundförare vid Ing 2, vilket har varit riktigt roligt och 
mycket krävande!

Många tycker jag är knäpp som gick från polis till yr-
kesofficer. Jag säger så här: Följ ditt hjärta och låt ingen/
ingenting stå i vägen! Gör det DU vill och gör det NU. Det 
är ingen mer än du som ångrar det du inte gjorde, senare 
i livet.

Certa och Katarina söker väg.
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Att få tjänstgöra på G3 har även denna gång varit syn-
nerligen lärorikt. Förutom det alltid utvecklande med att 
arbeta i en multinationell miljö, så ger en befattning på 
operationssektionen en insyn och möjlighet till påverkan 
som är svår att överträffa. Jag kan enkelt konstatera att det 
har varit bland det mest stimulerande hittills i mitt yrkes-
liv och jag uppmuntrar därför alla som får möjligheten till 
liknande befattningar att ta chansen.

IED-hotet är fortsatt stort
Hotet från improviserade sprängladdningar (IED) har 
länge varit det största hotet för våra förband och varit den 
orsak som föranlett flest förluster. Under 2012 var anta-
let IED-händelser i landet uppe i över 22 000, vilket är 
en smått ofattbar nivå. Det positiva är dock att det ver-
kar ha nått toppen. Utvecklingen för att minska riskerna 
har varit otrolig sedan jag första gången var i Afghanistan 
2008. Exempelvis har min högre funktionschef ett tjugo-
tal stabsbefattningar, som alla arbetar med hanteringen av 
IED-hotet och till sin hjälp finns resurser, som vi i Sverige 
bara kan drömma om att förfoga över. ISAF förmåga att 
hantera hotet är numera relativt gott, men för afghanerna 
är det en lång bit kvar. 

Det sker krafttag för att de afghanska säkerhetsstyrkor-
na ska klara av att hantera hotet. Bland annat läggs allt 
större resurser på att utbilda och validera afghansk EOD-
personal, men tyvärr är det en förmåga som tar mycket 
lång tid att bygga upp och det kommer ta ytterligare år 
innan de klarar sig själva. Detta är något vi själva bör re-
flektera över när vi lämnar Afghanistan. Även om behovet 
för tillfället kanske nedgår, är det högst sannolikt att det 
är ett hot som vi kommer att möta även i framtida utlands-
insatser.

Framtiden
Hela ISAF genomgår en förändring inför det planerade 
uttåget 2014. Det är knappast tal om att alla ska lämna det 
året, även om man ibland får det intrycket i media hemma. 
De afghanska säkerhetsstyrkorna tar ett allt större ansvar 

och vår roll har övergått till stora inslag av rådgivning 
och stöd med utbildning. Från att ursprungligen har haft 
ansvaret för fyra provinser, återstår numera endast två, 
Balkh och Samangan. Det är dock afghanerna som har 
det ledande säkerhetsansvaret även här, men vi ska stödja 
dem när de så begär. Oftast handlar det om stöd med kva-
lificerade resurser som de själva saknar eller har brist på, 
såsom ammunitionsröjningsförband eller flyg. 

En farhåga jag hade med mig, var att vår grupp, som 
genomför röjning av konventionell ammunition, skulle 
ha brist på arbetsuppgifter, eftersom det varit fallet under 
de senaste insatserna och också är anledningen till att de 
efter FS 24 inte längre ingår i det svenska styrkebidraget. 
Det visade sig dock vara en farhåga som inte besanna-
des. Även om den allmänna hotbilden innebär att gruppen 
inte längre kan uppträda helt självständigt inom hela an-
svarsområdet, så står det klart att det finns flera områden 
där deras ammunitionsröjningsförmåga efterfrågas, utan 
att det innebär att stora delar av övriga förbandet binds 
upp för att omhänderta skyddet. Därmed har det funnits 
goda möjligheter att hitta meningsfulla uppgifter. Det rå-
det knappast någon brist på oexploderad ammunition eller 
IED i Afghanistan och varken de internationella organisa-
tionerna, eller de fåtaliga afghanska ammunitionsröjarna, 
räcker till för att ta hand om problemet inom överskådlig 
framtid. 

Målet är att de afghanska säkerhetsstyrkorna själva ska 
kunna hantera alla ammunitionsröjningsuppdrag från ut-
gången av 2014. Huruvida det uppnås återstår att se.

Afghanistaninsatsen i förändring
Allteftersom den internationella truppinsatsen minskar i Afghanistan 
förändras uppgifterna. Ansvaret för säkerheten överlämnas successivt 
till afghanerna och vi övergår till en mer rådgivande roll med direkt 
understöd endast när de själva inte kan hantera situationen. 

Text Christian Schmidt
Foto Ur EOD-gruppen

EOD - Explosive Ordnance Disposal, ammuni-
tionsröjning
IED - Improvised Explosive Device, hemmagjord 
bomb
ISAF - International Security Assistance Force
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Ingenjörskolans internationella rådgivare är uppdelade 
sektionsvis för träning av officerare, underofficerare och 
soldater. Ämnen som utbildas i är bland annat ledarskap, 
lagar och förordningar, sprängtjänst, ammunitionsröjning 
(EOD-Explosive Ordnance Disposal), sök, byggnationer, 
hinder, maskinförare, svetsning, rörläggning, snickeri och 
mycket annat. Just idag är det de 18 blivande officerarna 
på Engineer Basic Officer Training Course (E-BOTC) 
som tränas i sprängtjänst. 

Veckan startar på lördagar för eleverna och de tre för-
sta dagarnas sprängteori i klassrummet har nu lett fram 
till praktisk träning med skarpa sprängmedel på Camp 
Shaheens sprängplats, en halvtimmes resa söder om sko-
lan. Vi har stöttat intensivt genom förberedelserna inför 
den här dagen och just idag hjälper även ett finskt Close 

Protection Team (CPT) till med skyddet av konvojen och 
övningsplatsen, så att mentorskapet och utbildningen kan 
fullföljas hela vägen ut. Det externa skyddet är en förut-
sättning för att vi ska kunna koncentrera oss på dagens 
huvuduppgift – stötta den afghanska spränginstruktören.

Kylan biter extra hårt idag, både för oss och eleverna. 
En av dem, Nasrulla, som ser ut att frysa lite extra, samlar 
mod och frågar om vi ska byta handskar. Han försäkrar 
med ett stort leende och glimten i ögat, att de är av bäs-
ta afghansk kvalité. Frestad beslutar jag ändå att behålla 
mina egna. En annan blivande ingenjör, Muhammad, får 
inte till knuten på pentylstubinen. Min kollega sträcker sig 
fram för att hjälpa till, men Muhammad rycker undan och 
ropar att han snart får snurr på den. Det är tydligt att de har 
en vilja att lära sig och att klara av utmaningar själva. Jag 

Afghanistan

Blivande ingenjörer på 
sprängplatsen

Vid norra Afghanistans största garnison, Camp Shaheen, ligger afghans-
ka arméns ingenjörskola. Här, bara kilometer ifrån Masar-e Sharif, har 
ett multinationellt ingenjörsteam samlats, för att bygga upp en ny skola 
och stödja vid utbildning av nya ingenjörer. I teamet är vi just nu fem 
svenska ingenjörofficerare, som stöttar den praktiska sprängtjänsten. 
Utöver det svenska bidraget finns även Finland, Norge, Ungern, Belgien 
och Tyskland representerade i teamet. 

Text Johan Hansson
Foto Ur ANA Engineer School
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frågar Hasib, som tidigare varit poet, om han har någon 
vacker dikt om sprängtjänsten. Han svarar, att han behö-
ver se detonationen, sen kommer orden till honom som 
en gåva. Jag blir lovad av den gamle poeten, att jag ska få 
höra dikten i slutet av veckan.

Det är ett ytterst underhållande, men framförallt ett krä-
vande och utmanande arbete med hänsyn till en annorlun-
da kultur och brist på utbildningsmaterial. Exempelvis är 
vi i Sverige vana vid ett helt annat tempo, men feedbacken 
måste komma ur ett afghanskt perspektiv. Vad är ett bra 
tempo med afghanska mått mätt? Extra raster måste pla-
neras för att respektera religionen. En resa från huvudsta-
den till skolan kan ta, och tar oftast, många dagar. En hel 
klass måste dela på två minsökare, ibland utan batterier. 

Den här klassen är speciell. Det är deras fjärde år till-
sammans. De började med tre års generell militärakade-
mi, något som är ytterst ovanligt. Därefter genomgick de 
en sex månader lång officersträning. Slutligen är de nu 
på ANA Engineer School tolv veckor för att utbildas till 
ingenjörer. 

Improvisation
Det är inget fel på förmågan att improvisera. De förtill-
verkade laddningarna har glömts kvar på skolan, instruk-
tören står inför ett val. Offra en timmes resa för att hämta 
dem eller improvisera? Tillsammans lyckas vi tillverka en 
provisorisk laddning som ger samma resultat. Här syns 
det hur, inte bara eleverna lär sig utan även hur de mer 
erfarna instruktörerna, tar till sig nya lärdomar. Det är en 
fantastiskt givande uppgift och en ära att få vara här, spe-
ciellt om man kommer ihåg att behålla lugnet och vara 
förberedd på förändringar, internationella samarbeten och 
oförutsedda utmaningar från alla håll.
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Vi började som ni minns ”redan” efter nyår 2012, vil-
ket har visat sig vara en av de främsta framgångsfaktorer-
na med befälskadern som tillhörde Ing 2. Under februari 
genomfördes rek, då jag och kontingentschefen Thommy 
Gustafsson åkte till Kosovo. Landet hade då haft sin vär-
sta vinter på 100 år med över två meter snö och upp till tre 
meter i bergen. Detta ställer stora krav på en redan sliten 
befolkning. Ingen fungerande snöröjning med mera.

Fram till midsommar hade befälen sin befattningsut-
bildning, för att vi skulle vara klara med allt innan huvud-
delen av kontingenten ryckte in på Ing 2 efter semestern. 
Vi lyckades med att rekrytera medarbetare från andra för-
band, för de tjänster som Ing 2 inte hade personal eller 
kompetenser. Av dessa ska jag nämna några som arbetat 
med mig på NSE; säkerhetschefen och ubåtskaptenen Jan 
Österman Säksam Stockholm, logassistent Bo Isberg FM-
LOG numera FMV, Ingegerd Hultin MarinB, som till var-
dags tjänstgör på Försvarshälsan Eksjö, sambandschefen 
Tore Isaksson LedR (gammal I 12-are), SYSCON  Henrik 
Flykt och Erik Jensen). Alla dessa har på ett mycket bra 
sätt smält in i 21. och 21. ingenjörbataljons övriga perso-
nal. 

Som sagt, efter semestern vidtog ett digert arbete att 
träna alla i sin befattning och genomföra slutövning vid 
Livgardet. Jag hade oturen att bryta benet sista semester-
dagen, så jag fick rycka in med gips på vänsterbenet. Ing-
en som var med glömmer nog min självpresentation (jag 
hade rätt ont och hade ätit morfintabletter för att lindra 
smärtan). Alla var glada, men gladast var vi nog, när vi 
kunde lämna Livgardet och åka hem på en vecka välför-
tjänt ledighet innan rotation. Den genomfördes från Ing 
2 via Axamo flygplats. Väl på plats avlöste vi Trängre-
gementet, som bemannat KS 25. Vi genomförde HOTO 
under en vecka innan vi tog över. Det blev en hektisk start 

för alla med våldsamma demonstrationer i Pristina cen-
trum redan första veckan. En soldat ur KS 25, som blev 
kvar i området med blindtarmsinflammation, fick vi se till 
att han kom under vård och blev opererad vid det tyska 
fältsjukhuset. Tyvärr tillstötte komplikationer och han fick 
akut transporteras hem med ambulansflyg till akademiska 
sjukhuset i Uppsala för vidare vård (han mår idag bra). 

Under hösten var det annars mest rutinarbete och möten 
på lokal, regional och central nivå framförallt för LMT-
teamen och JRD C HQ. Jul och nyår firades på så tradi-
tionellt svenskt sätt som möjligt med inbjudna gäster från 
andra länder. En del välgörenhetsprojekt genomfördes 
också, där vi alla såg till att några människor fick en lite 
bättre tillvaro. 

Under slutet på tjänstgöringen har de flesta haft möjlig-
het att besöka Bulgarien under en helg och då bekanta sig 
med huvudstaden Sofia. Detta har varit mycket uppskat-
tat. Jaha, nu är det som sagt dags att åka hem och jag kan 
nog göra mig som talesman för alla i KS 26 och säga att 
detta varit en mycket bra och givande mission för alla.

KS 26
Nu börjar missionstiden närma sig slu-
tet. I skrivande stund är det två och halv  
vecka kvar, vilket min son Johan 11 år 
med förtjusning konstaterat. Han längtar 
att  pappa ska komma hem. Detta är för 
mig den största belastningen att inte vara 
hemma, längtan efter fru och barn. 

Text Richard Öster 
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Syftet är även att stärka parternas nationella försvar, 
undersöka gemensamma synergieffekter och finna effek-
tiva gemensamma lösningar genom att exempelvis fördela 
kursansvar mellan länderna i syfte att undvika dubblering. 
Även inom den administrativa sidan har man minskat by-
råkratin genom att ”kvitta” vissa kostnader länderna emel-
lan.

NORDEFCO-samarbetet är uppdelat i undergrupper  
såsom:
• Development/Utveckling
• Education/Utbildning
• Training/Övning

Utvecklingsgruppens kontaktperson är Stefan Axelsson 
på Fältarbetsskolan och där ingår följande undergrupper:
• Combat Engineer WEHICLE (CEW 120) där Sverige 

har huvudansvar.
• Mobility/rörlighet (broar, fashiner, personbroar, Mi-

litär Geografiskt Verk (MGV), isklassificering med 
mera) där är Mikael Krantz vid Fältarbetsskolan kon-
taktperson och Sverige har huvudansvaret.

• Route Clearance/Öppna väg (minvältar, hundar, mar-

kradar med mera) kontaktpersonen är för närvarande 
vakant. Sverige har huvudansvaret.

• EOD (metoder, test, träning, sensorer, skydd, ka-
moflage med mera) kontaktpersonen är för närvaran-
de vakant.  Sverige har huvudansvaret.

• Force Protection of Camps/skydd av camp (utbyte 
av information, skyddsrum, kamoflage,sensorer med 
mera) Danmark har huvudansvar genom Kim Poul-
sen.

• Home Made Explosives, informationsutbyte (HME) 
Danmark har huvudansvar genom Torben Petersen.

Utbildningsgruppen har Övlt Lars Nilsson FarbS som 
kontaktperson och där ingår följande undergrupper:
• Coordination Education/Samordningsmöte utbild-

ning (koordinering av framtida utbyte inom utbild-
ningsområdet) har Lars Nilsson som kontaktperson 
och Sverige har huvudansvar.

• Underwater Demolition/Undervattens sprängning 
(sprängmedel, utrustning med mera) har Peder An-
dersson som kontaktperson och Sverige har huvud-
ansvar.

• Course Diving/Dykkurs (båtar klass 2, dykkurser 

Nordiskt militärt samarbete

Mellan de nordiska länderna finns ett gemensamt forum avseende mi-
litärt samarbete benämnt Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO) 
från och med 2009-11-05. Det övergripande politiska och strategiska 
målet är att utveckla samarbetet mellan deltagarländerna i syfte att få 
ner försvarskostnaderna. 

Text Lars Nilsson
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med mera) har Nicolai Gran-Henriksen som kontakt-
person och Norge har huvudansvar.

• Course Diving/Dykkurs (dyk verksamhet i arktisk 
miljö) har Eivind Karlsen som kontaktperson och 
Norge har huvudansvar.

• Course Demolition/Sprängkurs (informationsutbyte 
inom spräng- och tändmedelsområdet) har haft Janis 
Pilags som kontaktperson men efterträdare är i dags-
läget ännu ej utsedd. Norge har nu huvudansvaret ge-
nom Frank Halvorsen.

• Course Engr Plants/Maskin kurser (informationsut-
byte, kursverksamhet på olika sorters maskiner med 
meram) har Torvald Sjåvik som kontaktperson och 
Norge har huvudansvar

• Engineer Support to C-IED (informationsutbyte an-
gående metoder och träning) har Morten Märkedahl 
som kontaktperson och Danmark har huvudansvar.

• Mutual attendence courses. Frågorna diskuteras på 
det årliga inspektörsmötet vilken typ av kurser som 
lämpar sig för utbyte mellan medlemsländerna.

Träningsgruppen har tidigare Jonas Karlsson haft ansvar 
för. Från och med 10 mars 2013 har det ansvaret gått över 
till Carl-Axel Blomdahl. I träningsgruppen ingår följande 
undergrupper:
• Cold Responce (angående deltagande enheter i öv-

ningen, tullproblematik med mera) Norge har huvud-
ansvar.

• Reservist training/Res off utbildning (framför allt rik-
tat mot ingenjörkompani) Sverige har huvudansvar.

• CBRN EOD EX (övningsverksamhet för EOD-enhe-

ter) har Morten Märkedahl från Danmark som kon-
taktperson 2013 och Finland är ansvariga för verk-
samheten 2014.

• Eng Recce (metoder, rekutr , brorekutr, instruktioner 
med mera) har för närvarande ingen kontaktperson 
men Norge är huvudansvarig.

Från Svensk sida sker mer eller mindre utbyte med alla 
deltagande länder men för närvarande är utbytet med 
Norge störst och där har genomförts verksamhet inom föl-
jande områden:

Fältarbetsdyk:
• Utbildning i strömmande vatten i Sverige
• Utbildning i taktisk dykning Sverige
• Utbildning i isdykning i Norge
• Utbildning i strömmande vatten i Norge

Sprängning:
• Utbildning i sprängning under vatten i Sverige.

Förbindelser:
• Norskt deltagande vid utbildning Fältbro samt fast 

bro under 2012.

Broläggare:
• Samarbete med Norge avseende gemensamt inköp av 

broläggare, broar samt simulatorer, med planerad le-
verans 2015.

Fältarbetsskolan genomför Fältbrobygg-
nation instruktörskurs och byggkurs med 
deltagare från Sverige och Norge.

Foto Maddelena Lago
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Det finns ett stort fokus på att genomföra övningar, där 
lösandet av offensiva stridsuppgifter inom brigads ram är 
prioriterade. Det handlar om att samordna olika funktio-
ner enligt begreppet kombinerade vapen, där fältarbets-
funktionen har en framträdande roll. Brigaden ska även 
kunna samordna sig inom en ”joint-miljö” där följande 
funktioner ska övas:
• Verkansprocessen (targeting).
• Flygunderstöd med CAS, där luftrumssamordning in-

arbetas i brigadens planering och genomförande.
• Understöd av armésamverkande helikoptrar, trans-

port och MEDEVAC.

Under året kommer det också ske samträning av den 
nationella bataljonsstridsgruppen, som utgår med en av  
P 7 bataljoner (71. mekbat) som kärnförband. Ing 2 bidrar 
med 214. ingenjörkompaniet till denna stridsgrupp.

Plutons- och kompaniövningar genomförs likt tidigare 
år med jämna mellanrum, i syfte att öka eller vidmakt-
hålla förbandets förmåga. Dessutom genomförs en KFÖ 
vid 224. ingenjörkompaniet efter sommaren. Utöver dessa 
övningar kommer förband från Ing 2 att delta i nedanstå-
ende övningsverksamhet under 2013:

Övningsserien 2013
Efter att det har varit något av ett mel-
lanår under 2012 avseende övnings-
verksamheten, kommer 2013 att bjuda 
på en gedigen övningsserie för arméns 
förband. 

Text Jonas Larsson
Foto Maddelena Lago Jonas Larsson under övningsserien 2010 som genomfördes i Skåne.
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Målet för enskild deltagare var att efter övningen:
• Utvecklat sin förmåga till fältarbetstaktiskt tänkande 

på brigad nivå och i vintermiljö/begränsad infrastruk-
tur.

• Ökat sin kunskap om de särskilda fältarbeten som 
vinterklimatet kräver.

• Ökat sin kunskap om militärgeografin i aktuellt om-
råde.

• Ökat förståelsen för arméförbandens nyttjande vid 
fördröjningsstrid i väglös terräng vintertid (kopplat 
mot tillkommande brigads anfall).

• Ökat sin kunskap om aktuell försvarsplanering.

I fältövningen deltog cirka 70 personer från arméns för-
band skolor och centra samt Högkvarteret (ATS och Prod 
Armé), FMTS, Amf 1 och personal ur före detta VVK. 
Även speciellt inbjudna representanter (inom NORDEF-
CO-samarbetet) för ingenjörfunktionen i Finland, Norge 
och Danmark deltog under övningen.

Första dagen ägnades i huvudsak åt teoretisk kunskaps-
uppbyggnad med föreläsningar om flygstridskrafterna i 
norr, militär historia avseende försvaret av övre Norrland 
under kalla kriget, militär geografi samt orientering om 
militärregion norrs organisation och uppgifter idag. Av-
slutningsvis delades taktiska uppgifter ut till grupperna 
för stabsarbete.

Dag två bestod av materiel förevisningar  i ter-
rängen, bland annat förevisades ARCHER-systemet,  
Bv 410, framryckning i djup snö med stridsfordon, isre-
kognosering, plogning med hjälp av fältarbetsresurser, 
orientering om vägbyggnation på myr samt skarp spräng-
ning av trumma samt vägbank.

Onsdagen ägnades åt rek i terrängen mellan VITTANGI 
och KARESUANDO med skarp isrek över LAINIO-älv 
samt utbildningsmoment logistik. Tid avdelades för att 
justera och färdigställa stridplaner. Under kvällen ge-
nomfördes trivselmoment med representant ur lokalbe-

folkningen, som berättade anekdoter från samelivet, samt 
jojkade för oss med stöd av en ”trolltrumma”. 
Torsdagen ägnades åt taktik med spel på gruppernas lös-
ningar utmed väg E 45, diskussionerna berörde bland an-
nat:
• Motståndarens anfallstäts framryckning vid sidan av 

väg/kringång av förstörd väg.
• Broförbindelser över älvar (motståndarens behov, 

eget behov av förstöring), broresurser röd och blå 
sida.

• Kanaliserande terräng kopplat till större minering i 
terräng.

• Större vägförstöring kopplat till arbetsinsats för att 
återfylla alternativt broa över. 

• Trumsprängning, vilka trummor ska vi satsa på med 
hänsyn till tillgången på spräng- och tändmedel (RU) 
samt fördröjningseffekt.

Kvällen avslutades i KIRUNA, där vi fick en mycket 
intressant genomgång från LKAB avseende flytt av KI-
RUNA stad med anledning av  gruvbrytningen. Fredagen 
ägnades till återtransport till Ing 2. 

C Ing 2 ingenjörfältövning i övre Norrland
Vecka 9 i år genomfördes C Ing 2 ingenjörfältövning i Norr-
botten och Lappland, årets tema var att ”öka förståelsen för 
betydelsen av genomförda fältarbeten i vintermiljö kopplat 
till en markoperation i ett nationellt sammanhang”. Fältöv-
ningen genomfördes av Fältarbetsskolan och ingick i den av 
C Ing 2 upprättade planen för ingenjörfältövningar för att 
belysa såväl taktik som teknik. 

Text Lars Nilsson
Foto Ur FarbS
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Ground Sign Awarenes (GSA) syftar till att öka sol-
datens förmåga att lokalisera, tolka och agera utefter de 
spår i terrängen, som varje människa oundvikligen lämnar 
efter sig. En förmåga som visat sig vara mycket värdefull 
för de soldater som uppträder i en IED-miljö. För att göra 
ett försök att förklara hur GSA är ett hjälpmedel för oss, 
så använder vi ett enkelt scenario från till exempel Afgha-
nistan. 

Idag genomförs en patrull till fots och en skyttegrupp 
framrycker i täten på den förstärkta plutonen. När främsta 
stridsparet närmar sig en plats, som man uppfattar som ka-
naliserande, upptäcker en av soldaterna tydliga färgskift-
ningar i gruset på vägen. Innan soldaten sonderar och be-
kräftar att det är en misstänkt IED, upptäcker han tydliga 
handavtryck i sanden, ett par avklippta kabelstumpar och 
fotspår som leder ut i terrängen. 50 meter hitom platsen 
upptäcker en annan soldat dessutom ett antal cigarettfim-
par och nedtrampat gräs, som vanligtvis inte skulle betyda 
något alls, men som just här kan vara mycket värdefull 
information. 

Med en bra utbildning i GSA, kan vi på lägsta nivå inte 
bara upptäcka tecken på IED och därav öka säkerheten, 
utan även hjälpa till att koppla ihop andra spår och på så 
sätt verkligen understödja insamlingen av underrättelser.

Kursen omfattade även övningar i att öka soldatens 

På Spåret i Danmark

förmåga att observera det ”onormala bland det normala”. 
Detta är en förmåga som är central för alla soldater i de 
flesta situationer. Något som tidigare ofta beskrivits med 
ord som magkänsla och rutin, kan nu alltså aktivt övsa 
och med dessa enkla medel kan soldaten upptäcka hot ti-
digare.

Många länder, där i bland Danmark, har fått mycket god 
effekt av detta relativt enkla och i sammanhanget mycket 
billiga verktyg som GSA är. På den avancerade sökpluto-
nen är GSA en central del av utbildningen.

Text & Foto Daniel Bäckström

Under en vecka har personal från den avancerade sökplutonen vid 
ammunitionsröjningskompaniet i Eksjö deltagit i en Ground Sign 
Awarenes kurs i Danmark. Kursen genomfördes i Staden Skive där 
det Danska Ingenjörregementet är baserat.

IED - Improvised Explosive Device,  
hemmagjord bomb
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Torsdag 16 maj 19.00
Eksjö kyrka

Vårkonsert

Våren är här när aftonluften doftar ljuvligt och 
björkarna slagit ut. Musikkåren skildrar med 
musikens hjälp vårens glädje men visar samtidigt på dess stråk av vemod. 
Sopranen Hannah Holgersson gästar oss och beskriver vårens dofter och ut-
tryck med vacker sång.

Ur programmet: 
Hugo Alfvén - Fest-ouvertyr
Evgeny Dreisin - Björken
Edvard Grieg - Våren   
Carl Nielsen - Underlige aftenlufte  

Staffan Larsson – Dirigent
Hannah Holgersson – Sopran

80 kr (går oavkortat till Victoriafonden)
Förköp AC-Radio
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Underlige aftenlufte

I samarbete med:
Eksjö Garnison
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Fakta 
Ing 2 har som policy att enbart 
gratulera yrkesofficerare, 
reservofficerare och civila som 
är anställda.

VI GRATULERAR
April   
15 RO/Kapten Thomas Jacobsson 60 år
17 RO/Major Lars Österlund 50 år
   
Maj
6 Löjtnant Arne Andersson 60 år
22 Utbildningshandl Anneli Gustavsson 50 år
29 Adm handläggare Lise-Lott Rosén 60 år
   
Juni
6 Major Christer Reimertz 50 år
7 Kapten Ulf Nilsson 50 år
12 RO/Kapten Gunnar Hammar 50 år
16 Löjtnant Björn Stolphammar 60 år
26 RO/Överstelöjtnant Erik Olsson-Alteryd 50 år
   
Juli
16 RO/Kapten Johan Falkland 50 år
17 RO/Kapten Anders Bernberg 50år
31 Utbildningsint Anneli Håkansson 60 år
   
Augusti
8 RO/Kapten Ted Lindqvist 60 år
16 Kapten Thomas Persson 60 år
16 RO/Kapten  Johan Alströmer 60 år
19 RO/Kapten Göran Svensson 60 år
30 RO/Kapten Göran Lundholm 50 år

   
September
9 RO/Major Thomas Larsson 60 år
22 Löjtnant Leif Ribbefors 60 år
   
Oktober
5 RO/Kapten Bo Lennstam 60 år
15 RO/Kapten Lars Wemming 50 år
   
November
2 Kapten Göran Salomonsson 50 år
13 Löjtnant Kenth Wisén                   60 år
17 RO/Kapten Lars-Gunnar Rydholm 50 år
   
December
24 RO/Major Clarence Lindgren 60 år
30 RO/Kapten Hans Börsvik 60 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 71RÄNNESLÄTT 2013:1

Ordföranden har ordet

Verksamhetsplan 2013 (januari-juli)

Styrelsemötena äger rum klockan 09.30 och 
Veteranluncherna klockan 12.00.

Januari
31 januari torsdag styrelsemöte
31 januari torsdag veteranlunch
Föredrag enligt senare.

Februari
22 februari fredag 
Klockan 16.00 årsmöte
Klockan 15.00 föredrag av Ivar Berg: ”En 
småländsk herrgård och dess ägare.”

Mars
28 mars torsdag styrelsemöte
28 mars torsdag veteranlunch föredrag av Thore 
Bäckman ”teknik inom orienteringssporten”.

April
25 april torsdag. Studiebesök på terminalen i 
Stockaryd, avfärd cirka 09.00.
Veteranlunch cirka 12.30 på Ljunga Park i 
Sävsjö. 

Maj
30 maj torsdag styrelsemöte
30 maj torsdag veteranlunch
Föredrag enligt senare.

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

Juli
6 juli lördag. Deltagande i Eksjö vaktparad 
och hedrande av regementet (I12 dagen) 
tillsammans med Smålands Karoliner som 40-
årsjubilerar.

När jag i november skriver min spalt som ordförande 
är det höst med regn och blåst. Med hänsyn till att Ing 2 
inte kunde följa sin plan att ge ut Götaingenjören vid jul 
så har jag i mars 2013 ändrat och kompletterat något i min 
ordförandeartikel.

Våren 2013 är det vår Kamratförenings uppdrag att vara 
värd för de trevliga Veteranluncherna med spännande och 
intressanta föreläsningar. Vid årsmötet fredagen den 22 
februari berättade Ivar Berg om en småländsk herrgård 
och dess ägare. Det handlade om Rödjenäs. På herrgården 
finns det ett gårdsarkiv, som Ivar har botaniserat i och vi 
hoppas att det kanske i framtiden blir en bok om Rödjenäs 
och dess ägare.

Jag hade funderingar på att lämna mitt ordförandeskap 
vid årsmötet i februari 2013 men efter dialog med styrel-
sen och valberedningen lovade jag att stå kvar ytterligare 
ett år. Detta innebär att valberedningen har ytterligare ett 
år på sig för att hitta en ny ordförande. Jag tycker och har 
många gånger sagt att det är en väl fungerande styrelse 
och dessutom trevliga personer i densamma. Uppdraget är 
roligt och stimulerande och jag har alltid haft ett gott stöd 
i styrelsen och då inte minst av vice ordföranden Kurt-
Lennart Larsson de senaste åren. Jag har varit ordförande 

sedan årsmötet 1991 och det blir den längsta perioden för 
en ordförande i Kamratföreningens historia. Vi har firat 
både 50- och 60-årsjubileum under min ordförandetid. 
Medlemmarna har också ställt upp mangrant och deltagit 
i våra aktiviteter.

I år kommer vi att i april ha en annorlunda Veteran-
lunch. Vi har fått en inbjudan från Stefan Arbin och Agne 
Bengtsson att besöka Stockarydsterminalen och avsluta 
besöket med ärtsoppa på Ljunga Park i Sävsjö.

Föreningen kommer även i år att göra en resa och denna 
gång kommer vi att besöka Öland. Vi kommer vidare att 
delta i Eksjö stads nationaldagsfirande och Eksjö vaktpa-
rad den 6 juli, då vi hedrar vårt 
regemente tillsammans med 
Smålands karoliner som i år 
firar 40-årsjubileum.

Slutligen vill jag önska 
medlemmarna och tidningens 
läsare en skön och avkopp-
lande sommar!

/Kenneth Jägsander



25

RÄNNESLÄTTRÄNNESLÄTT

Januari   
1 Bertil Gerhardsson Ullared 80 år
6  Berth Åberg Vimmerby 75 år
8 Ingemar Karlsson Boden 80 år
27 Sören Andersson Eksjö 70 år

Februari   
3 Wilhelm af Donner Eksjö 70 år
6 Maj-Britt Öster Eksjö 80 år
12 Ingvar Stridh Växjö 85 år
15 Irma Eklöf Eksjö 80 år
18 Willy Ekström Åby 75 år
19 Björn Rackborg Mellbystrand 75 år
24 Staffan Nordström Örebro 60 år

Mars   
7 Jan Lindström Kalmar 70 år
8 Karl-Erik Hvirf Norrahammar 75 år
9 Kenneth Breistål Tranås 60 år
20 Stefan Elm Eksjö 60 år
30 Lars-Johan Svahn Växjö 85 år
31 Tommy Friman Ormaryd 50 år

April   
17 Carl Liljehorn Oskarshamn 85 år
27 Peter Karlin Runhällen 70 år

Maj   
4 Jan Stefan Börjesson Täby 70 år
7 Siewert Danielsson Mörlunda 85 år
7 Valter Ljungsell Farsta 75 år
9 Björn Alm Hult 70 år
16 Gunnel Wadström Eksjö 60 år
20 Bertil Wärnberg Eksjö 90 år
20 Mats Frisk Bromma 50 år
22 Anneli Gustavsson Eksjö 50 år

Juni   
6 Anita Titus Kalmar 70 år
6 Ingolf Lundin Stockholm 60 år
6 Christer Reimertz Hult 50 år
17 Kurt-Lennart Larsson Eksjö 70 år
19 Bo Edlund Stockaryd 75 år
26 Birger Roos Eksjö 80 år
27 Åke Persson Jönköping 70 år

Juli   
5 Sven Kling Jönköping 85 år

Födelsedagar
Kamratföreningen gratulerar nedanstående medlemmar på högtidsdagen.

Dan Fogby Kalmar
Krister Rydholm Tranås
Lars Torbjörnsson Stockholm

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

12 Jan Eksell Eksjö 80 år
14 Sture Ahlstedt Eksjö 95 år

Augusti   
3 Ulla-Britt Ekwall Eksjö 70 år
5 Göran Svensson Skillingaryd 60 år
8 Ted Lindqvist Oskarshamn 60 år
11 Harald Rosén Aneby 60 år
21 Ingrid Lindenmo Eksjö 80 år
24 Björn Stigwall Lund 60 år
29 Lars-Gunnar Lorentzi Nässjö 70 år

September   
10 Lars-Åke Holst Bjärred 70 år
14 Kurt Thorsson Yxlan 80 år
17 Hans Ståhlbrand Hallsberg 70 år
20 Kenneth Petersson Stockaryd 75 år
24 Agneta Simonsson Nässjö 70 år
26 Hans Björck Värnamo 70 år
30 Göran Modig Brämhult 60 år

Oktober   
7 Arne Knutsson Eksjö 90 år
8 Nils-Göran Sjöblom Stockholm 70 år
9 Rolf Thiberg Växjö 80 år
13 Monica Dahlén Eksjö 70 år
21 Matts Samuelsson Landvetter 70 år
23 Göran Persson Eksjö 70 år
26 Karl-Arne Jönsson Jönköping 75 år

November   
11 Bernt Tillström Göteborg 70 år
15 Greta Forsberg Aneby 75 år
17 Nils Ljungberg Edsbyn 90 år
20 Lars Lundehed Bromma 80 år
20 Rolf Svärd Eksjö 70 år

December   
3 Börje Karlsson Eksjö 80 år
9 Johan Krönmark Vejbystrand 60 år
17 Inge Werner Eksjö 90 år
17 Rune Nyberg Värnamo 85 år
17 Lars Bäck Jönköping 75 år
18 Birgit Pettersson Eksjö 80 år
20 Nils-Åke Jarebrink Eksjö 60 år
21 Ingvar Törnqvist Gränna 75 år
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Bernt och Teresa Fransson Anderstorp
Reinar Lindgren Askim
Lars Lundehed Bromma
Arne Calrsson Edsbyn
Lennart Jönsson Eksjö
Johan och Hillevi Hederstdt Eksjö
Karl Eklöf Eksjö
Rune Elofsson Eksjö
Stig-Olof Svensson Eksjö
Mats Einarsson Eksjö
Marianne och Arne Stjern Eksjö
Enock Andersson Forserum
Arne Hedman Getinge
Lennart Edström Grödinge
Ulf Norgren Göteborg
Rune Dahl Göteborg
Rolf Otto Helsingborg
Sture Bergdahl Huskvarna
Karl-Erik Brandt Hyssna
Lars Anders Ström Jönköping
Olof Engdahl Jönköping

Skänkta gåvor till kamratföreningen
Styrelsen framför ett varmt tack till nedanstående bidragsgivare

KAMRATFÖRENINGEN SÄLJER

DEL 1 och 2  
AV KUNGLIGA NORRA SMÅLANDS REGEMENTES HISTORIA 

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

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

KAMRATFÖRENINGEN SÄLJER

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

dokumentation i A4 format med beskrivningar och många bilder. Kamratföreningen erbjuder medlemmar 
dokumentationen till ett pris av 50 kronor.

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

Dag Fogby Kalmar
Eric Carlsson Karlsborg
Niclas Johansson Karlshamn
Lennart Sturesson Linköping
Hilding Lindqvist Linköping
Hans Brusewitz Luleå
Bengt Jägdahl Märsta
Jan Carlsson Nyköping
Magnus Bäckstrand Nynäshamn
Sven Eldeland Nässjö
Björn Hagberg Rödeby
Bertil Pettersson Skillingaryd
Göran Svensson Skillingaryd
Karl-Erik Söderberg Strängnäs
Gunnar Tens Tranås
Lennart Ring Tranås
Christer Karlsson Täby
Jan-Stefan Börjesson Täby
Lars-Johan Svahn Växjö
Urban Spjut Växjö
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Värva medlemmar!
Du som redan är medlem i Norra Smålands regementes 
kamratförening hjälp styrelsen att öka medlemsantalet.

Årsavgiften är 50:-
Familjemedlem 25:-

Ständigt medlemskap 500:-
Ständigt medlemskap för familjemedlem 250:-

Avgiften betalas till bankgiro 801-5224

Värvar Du tre nya medlemmar får Du som premie
Regementets historia del 1 eller del 2 eller Dokumentationen om 

byggnaderna på Ränneslätt 
(av förre stadsarkitekten Lennart Grandelius).

Årsmötesförhandlingarna inleddes därefter med att 
ordföranden Kenneth Jägsander hälsade medlemmarna 
välkomna varefter Regementets marsch spelades. Efter 
marschen hölls parentation över de medlemmar som av-
lidit under året som gått. Sedan följde de traditionella för-
handlingarna under ledning av Wilhelm af Donner. 

Vid årsmötet utsågs ordföranden sedan tjugotvå år och 
nu vald för tjugotredje gången, Kenneth Jägsander med 
stort och enhälligt bifall till hedersmedlem. Grattis Ken-
neth! Styrelsens motivering som framfördes av vice ord-
föranden, Kurt-Lennart Larsson lyder:
”Styrelsen har i de allra flesta beslut varit enig med ordfö-
randen men nu har vi gått bakom ryggen på ordföranden 
när vi föreslår en ny hedersmedlem.
Den vi föreslår har varit medlem sedan 60-talet och del-
tagit i nästan alla aktiviteter genom åren. Denne medlem 
har dessutom lett föreningen sedan årsmötet 1991, dvs. 
under 22 år, vilket är helt unikt i föreningens historia. 
Denne medlem har också tagit ett stort ansvar vid pla-
nering och genomförande av föreningens 50- och 60-års-
jubileum. Denne medlem har också genom åren varit en 
värdig representant för föreningen.
Styrelsen utom ordföranden föreslår Kenneth Jägsander 
till hedersmedlem”
 
Efter omval och med vakantsättande av en styrelseplats 
kom den framtida styrelsen att bestå av Kenneth Jägsan-
der ordförande och ledamöterna Kurt-Lennart Larsson, 
Torbjörn Titus, Duste Petersson, Astor Engqvist, Mats Ei-
narsson, Morgan Allgurin och Jan Ekwall. Till revisorer 
valdes Lars-Gunnar Brüggemann och Bengt Öster och till 
valberedning: Stefan Elm, Kenneth Wennblom och Håkan 
Kisell.

Efter förhandlingarna avtackades föreningens sekrete-
rare sedan många år, Lilian Stedt, som hade avböjt omval. 
Kenneth Jägsander uttryckte i sitt tal till Lilian sitt och 
föreningens varma tack för det noggranna och trogna ar-
bete som Lilian har lagt ner för föreningen under alla år.
För att ytterligare betona Lilians plikttrogenhet och nog-
grannhet utnämndes Lilian av Kenneth lite skämtsamt för 
dagen till fanjunkare! Tack Lilian! Årsmötesdagen avslu-
tades på kvällen med middag tillsammans med Ing 2: s 
kamratförening i mäss Trianon

Årsmötet 

Text & Foto Mats Einarsson

Dryga fyrtiotalet medlemmar mötte upp till årsmötet på Trianon. Före 
årsmötesförhandlingarna berättade major Ivar Berg i ord och bild om 
gården Rödjenäs och dess ägare. Ivar gav oss en intressant återblick i 
gårdens historia och berättade med inlevelse om de adels- och officers-
släkten som haft egendomen i besittning genom århundradena. 

Kenneth Jägsander utsågs till hedersmedlem
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Med Kurt-Lennart Larsson som konferencier gjordes 
korta nedslag i den 377 år långa regementshistorien och de 
80 åren i Eksjö, varvat med anpassad musik från Hemvär-
nets musikkår. Det började med mönstringen på Kalmar 
slott 1623 som illustrerades med igenkänningssignalerna 
för Kronobergs-, Jönköpings- och Kalmar regemente på 
trumpet av Chatarina Arrhenius samtidigt som respektive 
fana fördes till givakt av Smålands karoliner. 

Fanmarsch!
Så följde dagens höjdpunkt, fanmarsch till regementes 
marsch. Efter kommandoserien: ”Givakt, Blotta fanan, 
Spela regementes marsch, Fanmarsch!” förde med bravur 
och taktfasthet majoren Astor Engkvist föreningens fana 
framför publiken, precis som förr vid soldaterinran. Där-
efter skedde en presentation av Jönköpings regemente och 
den korta tiden i kasernerna på Ryhovsområdet i Jönkö-
ping som avslutades med Jönköpings regementes marsch.

Nästa programpunkt var beredskapstiden där I 12: s mo-
bilisering 1940, den omfattande beredskapstjänstgöringen 
och kraven på hemmafronten beskrevs. Som avslutning 
nämndes att det idag inte finns många i livet som upplevt 
hela den här tiden. Det fanns dock en person bakom kam-
ratföreningens fana som varit med och som blev föremål 
för särskild uppmärksamhet och själv överraskad, nämli-
gen I 12 majoren Sture Ahlstedt. Han började beredskaps-
tiden 1939 som 21 årig kadett och avslutade som löjtnant 
1945. Som hyllning till Sture, alla beredskapssoldater och 
deras familjer spelade musikkåren ”Min Soldat” 

Många kvarlämnade spår
Som avslutning på torget fokuserades på de 80 åren i Eksjö 
och kvarlämnade spår. Som ”hårdvara” nämndes kaser-
nerna, underofficersvillorna, Sjöängen , Soldatvallen och 
mäss Trianon. Som ”mjukvara” beskrevs alla de I 12: are 
som genom olika gärningar i föreningsliv och politik satt 
sin prägel på Eksjö. Särskilt uppmärksammades två per-

soner som under tillsammans 15 år haft det kanske finaste 
förtroendeuppdraget som kan fås i en kommun, nämligen 
kommunfullmäktiges ordförande. Det var förvaltaren/kap-
tenen Otto Ohlsson och majoren Bengt Aspring. Smålands 
karoliner, dess grundare och befälhavare Roland Sandberg 
nämndes som ytterligare ett exempel och slutligen Hem-
värnets musikkår som arvtagare till I 12: s musikkår 1971. 
Tre viktiga personer som gjorde att musikkåren startades 
och utvecklades nämndes, det var regementschefen Nils-
Fredrik Haegerström, musikdirektören Sven Samuelsson 
och majoren Per-Olof ”Polle” Öster och hans fortsatta 
engagemang med deltagande vid nästan varje vaktparad 
intill sin död. Som en spegling av infanteristernas 80 år i 
Eksjö spelades ”I Eksjö stà på Ränneslätt”.

Kamratlig avslutning
Från torget gick marschen vidare via museet för att av-
slutas på I 12 och följas av en stunds kamratlig samvaro 
i Café Horizont beläget i Sevedes kaserns tidigare puts-
rum.

I 12 hedrades på dagen 12 år 
efter nedläggningen

Text Kurt-Lennart Larsson

Inför storpublik och med fyrtiotalet medlemmar bakom föreningens fana 
hedrades regementet på Eksjö torg, på dagen exakt 12 år efter nedlägg-
ningen. Eksjö hemvärnsmusikkår, ryttare ur föreningen Smålands Husarer 
förgyllde som vanligt vaktparaden och dagen till ära en trupp ur Smålands 
Karoliner som förde de tre ursprungsregementenas fanor från 1686.
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Inbjudan till 2012 upplaga av Eksjö Tattoo samlade inte 
mindre än sextiotalet medlemmar. Som traditionen bjuder 
samlades vi på Trianon för att umgås över en smörgås och 
en kopp kaffe. Efter samkvämet bar det av till arenan på 
torget antingen i buss eller för egen maskin. Biljetter och 
platser var i sedvanlig ordning exemplariskt förberett av 
Torbjörn Titus. De olika programinslagen var genomgåen-
de av mycket hög klass bland annat Hemvärnets Musikkår 
i Eksjö. Dock är finalen med alla deltagande musikkårer 
något alldeles speciellt. Nationalsången till ackompanje-
mang av cirka 400 musiker och framförandet av de delta-
gande ländernas taptosignaler kan framkalla rysningar hos 
mången förhärdad infanterist. Smålands Karoliner deltog 
med ett färgsprakande programinslag. Smålands Karoli-
ners unika samling av landskapsregementenas fanor pre-
senterades för publiken. Pampigt!

Eksjö Tattoo 2012
Text & Foto Mats Einarsson

Förväntansfulla I 12 kamrater bänkade inför kvällens föreställning

Smålands Karoliner med landskapsregementenas färgsprakande fanor.

Strålande sol gav en fin inramning till årets national-
dagsfirande på museigården där en stor publikskara hade 
samlats på det något begränsade området framför museet. 
Konferencieren Thore Bäckman presenterade på ett trev-
ligt sätt de olika musikinslagen framförda av musikskolans 
duktiga elever och kören Nova Cantica. Kamratförening-
en deltog med fana förd av Kurt-Lennart Larsson. Efter 
sedvanliga tal, flagghissning och nationalsång samlades 
de tjugotalet medlemmarna till en stunds samvaro på Kru-
sagården där föreningen bjöd på en välsmakande räksmör-
gås. Kenneth Jägsander framförde tack till de närvarande 
medlemmarna för deltagandet i nationaldagsfirandet.

Nationaldagsfirande i strålande sol
Text & Foto Mats Einarsson
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Eleverna träffas också traditionsenligt i februari varje 
år och deltar i Kunglig Norra Smålands Regementes Kam-
ratförenings årsmöte. I september 2012 var det dags för 
skolans andra utlandsmission, en resa till Tyskland med 
besök i Lützen och Berlin. Elva befälselever hörsammade 
kallelsen. Mycket glädjande var att sju av våra damer del-
tog och delade vårt intresse att följa i våra Kungars fotspår 
på slagfälten ute i Europa. Nåja, vi hade lagt in en heldag 
med två övernattningar i Berlin som dragplåster. Men utan 
våra damer (reservisterna) hade vi varit för få och inte 
kunnat genomföra resan inom budgetramen. Totalt var vi 
på skolan 48 elever, varav 40 är i livet. Av våra befäl lever 
endast fanjunkare Rolf Eriksson i Borgholm.

Text Kenneth Wennblom
Foto Cigge Aronsson

Rapport från FPCS 64/65 SÖB  
i Tyskland 2012

FPCS/skytteskolan 1964/65 hade sin första återträff i Eksjö i sep-
tember år 2000. Befälseleverna har sedan inkallats till KFÖ på 
Öland 2003 och i Skåne 2005. 2010 genomfördes Fälttåget Norge 
i Karl XII: s fotspår på Fredrikstens Fästning.

Måndag 2012-09-10
Kolonnbildningspunkt var Bredasten i Värnamo, kors-
ningen mellan E4 och väg 27 i Värnamo. Därifrån vi reste 
kl. 05.45 med buss från Sven Carlsson Trafik AB Gnosjö, 
säkert körd av Cigge Aronsson. Flera befälselever med 
damer valde att övernatta på hotell i Värnamo söndag till 
måndag. Vi fick ett tråkigt återbud söndag eftermiddag 
från befälselev Ström. Han hade insjuknat i lunginflam-
mation och fick uppsöka Ryhovs sjukhus för vård.

 I Helsingborg anslöt Nils-Åke och Birgitta Danielsson 
från Lund. Färden gick genom Danmark till Gedser och 
överfart till Rostock med färjan Kronprins Frederick. Mån-
dagen var resdag och vid sextiden anlände vi till Halle och 
hotell Konsul. Vid den gemensamma middagen medförde 
vi Kunglig Norra Smålands Regementes bordsstandar, 
skänkt av fanjunkare Rolf Eriksson. Speciellt hedrande 
var att segernamnet Lützen står överst på standaret.

Tisdag 2012-09-11
 Avresa från Halle och vid 10-tiden anlände vi till Gustav-
Adolf-Gedenkstätte strax utanför Lützen. Vi möttes av lo-
kal guide och fick information om slaget den 6 november 
1632 och satt också ner en stund inne i kapellet. Det var 
intressant att se det enormt stora och platta landskap där 
Gustav II Adolfs och Wallensteins styrkor stod uppställda 
inför slaget. Vid minnesstenen för den stupade Kungen 
höll vi en minnesstund med parentation och tyst minut 
för avlidna befälselever och befäl. Därefter lyssnade vi 
på Kunglig Norra Smålands Regementes marsch Kaiser 
Friedrich i originalinspelning från 1964 framförd av Re-
gementets musikkår.

Vi besökte Museum im Schloss Lützen, där mycket in-
tressanta fanor, kläder m.m. finns bevarade. Överskådliga 
och detaljrika modeller över slaget studerades. Vi besökte 
även kyrkan i Meuchen strax s. Lützen. Dit fördes efter 
kungens död hans av blod och smuts besudlade lik. Där 
rengjordes liket och det borttvättade blodet bisattes. Sam-
ma natt fördes sedan liket till den närbelägna staden Weis-
senfels för balsamering. Trälämmen, som Kungen lades 

ORDER
Deltagare: SÖB Skytteskolan I 12 1964/65

Tid: 2012-09-10-13 2012

Omfattning:
Stridsteknik med häst och bajonett
Plats: Lützen

Studie strid i ort - förläggning i ort - nöje och över-
levnad i ort.
Plats: Berlin

Upphandling av förnödenheter utomlands.
Plats: Rostock

Övningsledare:
Hans Björck

Bitr. övningsledare:
Håkan Kisell, Kenneth Wennblom (kommendant), 
Torgny Allvin och Gert Björklund



31

RÄNNESLÄTT

Från vänster: Håkan Kisell, Gunilla Kisell, Tom Tomasson, Torgny Allvin, Ingvor Karlsson, Birgitta Danielsson, Jonas Rundquist, 
Nils-Åke Danielsson, Ragnwald Ahlnér, Kenneth Wennblom, Hans Björck, Gull-Britt Björck, Matts Samuelsson, Maj Samuelsson, 
Anne-Lise Johansen, Gert Björklund och Kerstin Björklund.

på finns bevarad bakom koret i kyrkan. Under eftermidda-
gen besökte vi slagfältet vid Breitenfeldt. Sverige segrade 
där år 1631, men vårt regemente deltog inte i slaget. På 
eftermiddagen reste vi de 20 milen till Berlin och inkvar-
tering på Novum Hotell.

Under resan lyssnade vi på musik från vår gemensamma 
tid i Eksjö på 60-talet, samt underhölls med goda historier 
och minnen från befälseleverna.Det var strålande solsken 
under besöket i Lützen och dimman saknades helt och hål-
let. Men vi ordnade ”egen dimma” vid den gemensamma 
middagen på restaurang Roseado i Berlin senare på kväl-
len     

Onsdag 2012-09-12 
Onsdagen var fri för egna aktiviteter i Berlin. Staden har 
allt man kan önska sig av nöjen, historia, kultur, minnes-
märken, sevärda platser från århundraden m.m. Inte minst 
shopping på varuhuset Ka De We, där champagne och ost-
ron på delikatessavdelningen är svårslaget.

Många valde en tur med sightseeingbuss, andra utfors-
kade staden på egen hand med unterbahn. Hela Berlin är 
en byggarbetsplats och förändras hela tiden. Vi åt gemen-
sam middag på kvällen, innan vi trötta förberedde oss för 
morgondagens hemresa. 

Torsdag 2012-09-13   
Tidig avresa från Berlin till 
Rostock, där vi löste uppgif-
ten: Upphandling av förnöden-
heter utomlands. Färjan Kronprins Frederik tog oss över 
till Gedser i Danmark. Färden genom Danmark ägnades åt 
goda historier blandat med seriös information. Befälselev 
Rundquist kommer att samla historierna i FPCS vitsotek. 
Efter ankomst till Helsingborg skiljdes vi från befälselev 
Danielsson med fru. Nils-Åke ringde och anmälde hem-
komst ca 19.30 efter att ha passerat minnesstenen för sla-
get vid Lund.

Ganska exakt 21.30 anlände vi till Bredasten i Värna-
mo. Eleverna anmodades att till kommendanten med sms 
rapportera hemkomst, ty först då var SÖB:en slutförd. 
Kl. 00.04 rapporterade befälselev Tomasson att han som 
siste elev var åter hemma på Öland.
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Ställföreträdande regementschef, överstelöjtnant Bo-
Anders Jansson släppte in oss och vi intog genast Hus-
armässen, där en läcker ”krigarlunch” serverades. Stäm-
ningen var hög. Bo-Anders informerade sedan om Ing 2 
och fältarbetsverksamheten i armén. Efter rundvandring 
på kasern och studium av bro- och färjemateriel samt en 
modern fältarbetsmaskin besökte vi soldathemmet för fika 
och snack i mindre grupper. Gissa om vi hjälptes åt att 
minnas?

Gamla I 12 fick därefter ”nostalgibesök”. Vi gick runt 
och fick även en chans att titta in i kompanilokalerna som 
var ombyggda till oigenkännlighet. Men trappor och ytter-
väggar kändes bekanta. Vandrarhemmet, i de gamla loge-
menten, hade invaderats av tattoomusiker, så pionjärerna 
fick i stället ta in på hotell. Det fick duga.
Incheckade vid Abborraviken vidtog noggranna förbere-
delser för middagen. Den intogs på ett trivsamt närings-
ställe i den fina trästaden, med krypavstånd (ålning?) till 
torget.

Eksjö International Tattoo blev en festlig avslutning på 
en solig och spännande dag. Augustimörkret med vid-
hängande kyla på kvällen förtog på intet sätt glädjen av 
att träffas efter alla dessa år. Betänk att huvuddelen av 
bröderna här endast krigade ihop under fem intensiva och 
kalla höst- och vintermånader av den 15 månader långa 
plutonchefsutbildningen.

En gång pionjär – alltid pionjär. Nästa gång 2018?

Text Sune Ullestad

Lyckad återträff med 
pionjärer

44 år efter inryckning möttes i augusti i 
Eksjö 11 elever och två befäl från 1968-
1969 års piskola på I 12. Till den då cen-
traliserade värnpliktsutbildningen hade 
hela 11 infanteriregementen skickat del-
tagare. Det blev ett glatt återseende på 
parkeringen utanför Ing 2 när hälften av 
gänget från tiden på Livkompaniet sam-
manstrålade med två av befälen.

Sune U, Sture Person, Jan N och Sture Peterson minns alla 
smarta bro- och färjebyggen. 
Foto: Bengt Ottosson 

Ärtor och pannkakor till lunch satt som en smäck. Värd var  
Bo-Anders Jansson. 
Foto:  Ola Sjökvist

Björn Engsten beundrar jätten Glufs-Glufs, Ingenjörbandvagn 120. 
Foto: Bengt Ottosson 

Deltagarna utanför det som då var Livkompaniet.
Foto:  Ola Sjökvist
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Låg det något i vad ett av våra omtyckta befäl, löjtnanten 
Ove Graffman, satte på pränt: ”Eksjö i smålänningars land 
långt från all ära och redlighet, där tillvaron stundtals var 
så dyster att mjödet surnade i kaggarna och mången upp-
sökte ättestupan som en befrielse.”?

I vilket fall tvingades vi att på ett positivt sätt börja 
samarbeta dygnet runt i 15 månader. Flyg hem var och 
varannan vecka var inte att tänka på 1950-talet. Vi fick 
försöka leva upp till överste Cars påstående att ”signalis-
terna är gräddan inom infanteriet, och ni är utvalda som 
gräddan bland infanteristerna!” Det blev något att suga på: 
”gräddan av gräddan”! Nu så här efteråt kan vi tacka I 12 
och Eksjö för 15 månaders bra bidrag till vår utveckling. 
Även om inte mycket av vad vi lärde oss på regementet 
om försvar av vårt land skulle kunna tillämpas idag. Av 
Bernt Werells utrustning på bilden är nu en hel del mate-
riel utsorterat.

Under utbildningstiden levde vi dock ett farligt liv ib-
land på gränsen till krigssituation! Tag t.ex. den gången 
då Ingvar Wixell, sedermera operasångare, klev upp i en 
stolpe för att göra inkoppling i närmaste bondgårds tele-
fonledning, och kopplade krokarna i närmaste ledning, 
den med bruna isolatorer. Som tur var föll han ner i en 

redig nyponbuske, och vi fick fortsätta att hojta ”stäng av 
Wixell” om morgnarna när han prövade sin röst i tvätt-
rummets härliga akustik. Eller tänk på när man lurade upp 
Thord Carlsson på cykel vid nattmarsch, han som kunde 
somna var som helst och när som helst. Då kanske det ald-
rig hade blivit någon ”musik för fullvuxna” eller ”ring så 
spelar vi” med honom som programledare. Eller tänk på 
när en av oss blev beordrad av vår furir att hoppa i djupt 
vatten i Hunsnäsen, trots att han förklarade sig icke sim-
kunnig. Han tröttnade på tjatet och hoppade i, försökande 
med en blandning av hund- och kattsim, tills en rådig löjt-
nant dök ner till botten och hämtade upp honom. Då var 
det nära att polishögskolan i Göteborg skulle ha saknat 
honom på 1990-talet. För att inte tala om det farliga liv 
vi levde på kvällarna på Eksjös alla konditorier med sina 
lockande unga damer!

Vi har nu i augusti 2012 genomfört en ny återträff. Av 
52 signalbefälselever blev denna gång bara nio. Det blev 
ännu en av våra 8 återträffar som gav mersmak på Eksjö. 
En starkt bidragande orsak till detta har majoren Kenneth 
Jägsander varit under flera av återträffarna. Han har guidat 
oss på alldeles utmärkt sätt och trots hans problem med 
synen har vi haft fullt upp med att följa med i galoppen. 
Han har verkligen fördjupat våra kunskaper om Eksjö, I 12 
och Sveriges försvar under vår tid och senare. I kanslihu-
set föredrog VDn för ITOLV AB,  Göran Thydén om allt 
som har gjorts för att göra I 12 till en väl funktionerande 
anläggning för civila ändamål. På avresedagens morgon 
talade Roland Sandberg om hur många militära anlägg-
ningar det fanns och fortfarande finns, som står redo att 
aktiveras om vi skulle drabbas av ofärdsår. Vi hann även 
besöka det trivsamma äldreboendet på ITOLV AB. Tänk 
vad man kan göra med en infanterikasern.

Det blev tre aktiva dagar, som vi alla uppskattade. För-
slaget om att vi skall mötas igen år 2014 godtogs med 
acklamation.

Signalbefälsskolans återträff med 
60-årsjubileum
I början av juli 1951 förvisades 1-3 signalister från Sveriges in-
fanteriregementen till Eksjö och I 12 för utbildning på signal-
befälskolan. Vi kände oss nog lite förvisade från våra hemorter 
med vänner och för att inte tala om våra mammor.

Text Sven-Erik Edberg
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Vårterminen avslutades med en utflykt till Strängnäs i 
början av juni. Vi fick först en mycket sakkunnig och trev-
lig guidad visning i det nya Fordonsmuséet, med bland 
annat en kavalkad av stridsvagnar, alltifrån den första 
prototypen till den dagsaktuella. På eftermiddagen fick vi 
en lika intressant visning av Strängnäs domkyrka. Längst 
fram i kyrkan vilar Karl IX; han har flyttat runt i kyrkan 
ett par gånger, men har kanske nu intagit slutposition. Det 
var hans son Gustav II Adolf som kom på idén att Sveriges 
kungar skulle nyttja Riddarholmskyrkan i Stockholm som 
gravkyrka. Vädrets makter var på sitt allra bästa humör, 
och med hjälp av skickliga guider blev behållningen av 
dagen stor.

Den 11 september gästades vi av ambassadör Erik Cor-
nell, som berättade om Nordkorea. Cornell har tjänstgjort 
där och kunde således berätta om iakttagelser inifrån det 
slutna landet. Han tog bland annat upp landets isolering, 
den östasiatiska traditionen med konfucianism, marx-
ism-leninismen och de tröstlösa ständigt pågående sex-
statsförhandlingarna. De tre förstnämnda faktorerna gör 
koreanerna till säregna förhandlare. De har sina egna refe-
rensramar som grundas på andra uppfattningar om moral, 
politik och livsåskådning, och detta gör kompromisser och 
intellektuell gemenskap med främlingar mer eller mindre 
ouppnåeliga. Nordkoreanerna är övertygade om att besitta 
nyckeln inte bara till den kommunistiska framtiden utan 
också om att företräda den nedärvda moraliska rättskaf-
fenheten medan alla andra har gått vilse eller går i otakt. 
Någon lösning på problemet Nordkorea finns inte i sikte.

Vid lunchen den 9 oktober talade civek Jan Linder om 
”Natospel under täcket”. Jan tog utgångspunkt i en konfe-
rens i Paris 1947 för implementeringen av Marshallplanen 
i Europa dit även Sovjetunionen kom, men redan 2 juli 
fick Molotov order att resa därifrån. Detta datum anser 
Jan är utgångspunkten för det kalla kriget. Stalin kände 
misstro mot de västallierade.  De stater där Röda Armén 
gått in såg han som buffertstater. Sedan kom Pragkuppen 
i februari 1948 och därefter VSB-pakten med Finland. 
När förhandlingarna om ett nordiskt försvarsförbund bröt 
samman i januari 1949 och Norge och Danmark anslöt sig 

RÄNNESLÄTT Från  
Stockholmsföreningen 

Medlemmarna i Stockholmsföreningen har flitigt deltagit i föreningens aktiviteter 
under 2012. Vårt program brukar innehålla årsmöte i mars och höstmöte tillsammans 
med Kronobergarna samt luncher på Militärsällskapet en gång i månaden och en vår-
utflykt i början av juni. I förra numret av RÄNNESLÄTT fanns en redogörelse från 
vårt årsmöte i mars. 

till NATO stod Sverige ensamt.  Vi måste på något sätt 
försäkra oss om hjälp västerifrån. Vi gick bakvägen in i 
NATO utan att gå med.  Landningsbanor förlängdes för 
att kunna ta emot hjälp västerifrån, men allt blev ytterst 
hemligt. Allt förnekades utåt, och detta varade i princip till 
det kalla kriget upphörde. Efterhand förstod nog ganska 
många att vi hade någon försäkran från Väst om det skulle 
”hetta till” men ordet neutralitet var väl näst intill heligt 
Vid höstmötet den 25 oktober på Högkvarteret berättade 
Öv Tomas Karlsson om de fyra nya regionala staberna och 
deras uppgifter. Efter föredraget serverades sedvanlig väl-
smakande buffé.

Vid lunchen den 6 november fick Genlt Johan Kihl möj-
lighet att berätta varför försvarsledningen under hans tid 
drev frågor om nätverksbaserat försvar och andra kraftiga 
förändringar. Pengarna räckte inte till för att göra vad 
försvarsledningen ansåg vara nödvändigt. Vidare hade 
förhållandena i omvärlden genomgått stora förändringar 
och ny teknik fanns tillgänglig. Utlandsuppgifterna har 
betonats alltför mycket, och värnpliktssystemet lämnades 
alltför snabbt och utan en ordentlig föregående analys.

Den 4 december ser vi fram emot ett spännande och in-
tressant föredrag av vår hedersledamot Jan von Konow. 
Huvudpersonen i föredraget blir Karl XIIs general Lewn-
haupt. Vårterminens luncher med föredrag har satts ut till 
den 5 febr, 5 mars, 16 april och 14 maj. Årsmötet blir pre-
liminärt den 20 mars.

Alf Eckerhall
Ordförande
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Kalmar regementes kamratförening hade den 3 maj 
2012 samordnat sitt årsmöte med ett studiebesök vid Ble-
kinge flygflottilj. Denna flottilj, F 17, finns i Kallinge 
cirka åtta kilometer norr om Ronneby, mitt i Blekinge. F 
17 finns även i Halmstad med en frivilligsektion. I Skåne 
ansvarar F 17 för bevakning och drift av en stridsled-
ningscentral. Utanför Värnamo har flottiljen en övnings-
bas, Hagshult, där man övar att flyga från en bas som inte 
har samma infrastruktur som en flottilj eller flygplats. På 
Gotland finns F 17 med militärt flyg på flygbasen utanför 
Visby. Vid flygflottiljen finns två divisioner JAS 39 Gri-
pen. Vardera har cirka 20 flygplan. F 17 står för incident-
beredskapen med flygplan cirka 90 procent av året, vilket 
innebär att bevaka Sveriges landgräns och ha startberedda 
JAS 39 Gripen för identifiering och avvisning av främ-
mande flygplan. De 14 deltagarna fick en mycket initierad 
information om verksamheten vid flottiljen. En allmän re-
flexion bland deltagarna var nog: En mycket kvalificerad 
verksamhet, men ack så sårbar! Som avslutning genomför-
des föreningens årsmötesförhandlingar. Till årsmöte 2013 
planerar vi ett besök vid Artillerimuseet i Kristianstad.

Utöver verksamheten inom kamratföreningen samlas ti-
digare anställda vid Kalmar regemente två gånger om året 
till något som vi kallar veteranträff. Ansvar för att utarbeta 
och genomföra program fördelas. Den 30 maj träffades vi i 
Carl-Axel Olssons fritidshus i Triberga på Öland. Huvud-
punkten i det intressanta programmet var ett studiebesök 
vid Ottenby Kungsgård. Det var en imponerande presen-
tation, bl a att gården har cirka 1300 nötkreatur, varav 800 
för mjölkproduktion. Nästa träff var den 12 september i 
Oskarshamn, även där med ett mycket intressant program 
under ledning av Roland Nilsson och Åke Liljeström. En 
höjdpunkt var besöket på Scania.

I likhet med de flesta andra med erfarenheter från det 
som en gång var ett levande totalförsvar är vi förstås be-
kymrade över utvecklingen av vårt nuvarande försvar. Po-
litikers snack, just snack, om ett insatsberett försvar, här 
och nu m m, är inte trovärdigt. I varje fall inte i Kalmar 

Från  
Kalmarföreningen

I Kalmar med omnejd försöker vi att 
kombinera information och diskussion 
om säkerhets- och försvarspolitik med 
en trivsam samvaro.

Text Jägtoft
Foto Kalmarföreningen

med omnejd. För att inte förfalla till dysterhet samarbetar 
vi med Allmänna Försvarsföreningen i Kalmar län. Den 
26 april var vi på en mycket välbesökt föreläsning med 
journalisten Mikael Holmström på temat Sveriges hemli-
ga NATO-förbindelser. Den 25 oktober föreläste professor 
Kristian Gerner för cirka 50 åhörare på temat Ryssland, 
Baltikum och Polen – från konflikter till försoning?

Samling i flygverkstaden F 17.

Vi lyssnade med stort intresse till arrendator Hans Wiström på 
Ottenby Kungsgård.

Samling i Triberga.
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På Gång...
Konsert Marinen musikkår med sångsolist
I Eksjö kyrka 16 maj klockan 19.00.

Veterandag
Försvarsmaktens veterandag genomförs den 29 maj vid 
Sjöhistoriska museét i Stockholm.

Soldaterinran
Den 11 juni genomförs soldaterinran för rekryterna 
som nu genomför GMU Hags.

Vaktparad
Hemvärnets musikkår genomför vaktparad med 
start på midsommarafton och därefter lördagar fram 
till och med den 24 augusti. Den 6 juli profilerar  
Smålandsinfanteriet och Smålands karolinerna sig och 
den 17 augusti är det Ing 2 profileringsdag.

Krigsförbandsövning 224. ingenjörkompaniet 
5-16 augusti

Musik högvaktsavlösning Kungliga slottet
Eksjö hemvärnsmusikkår 31 augusti och 1 september.

Chefsöverlämning
Fredagen den 23 augusti lämnar nuvarande  
C Ing 2 över till ny chef.

Invigning av Försvarsmaktsråd Småland ons-
dagen den 21 augusti

Militära VM i orientering
Invigning av tävlingen genomförs den 27 augusti på 
Eksjö torg och avslutning är den 31 augusti i Olsbergs 
arena.

Högtidsdag 
Ing 2 högtidsdag, armédykarnas 60 årsjubileum  dag 
samt Smålands karoliners 40 årsdag genomförs den 7 
september. På kvällen genonförs Garden Party för Ing 2 
personal.

Miliseum invigs
Den 14 september invigs Miliseum i Skillingaryd.

Krigsförbandsövning Hemvärn 16-22 september

Krigsförbandsövning Hemvärn (KRAG) 
23-29 september

Högvakt Kungliga slottet 7-25 oktober

Musik högvaktsavlösning Kungliga slottet
Hemvärnets musikkår Jönköping/Huskvarna den 19-20 
oktober.

Garnisonens kyrksöndag 27 oktober

JC13 11-22 november i Skåne

Ing 2 höstmiddag 23 november

Julkonsert
Marinens musikkår julkonsert 4 december i Eksjö kyrka 
klockan 19.00.

Ing 2 jullunch onsdagen den 18 december

Examen SOU
Examen för Fältarbetsskolans elever vid specialistoffi-
cersutbildning den 20 december.

Ing 2 personalsamlingar under året
Planerade datum är 17 maj, 6 september, 4 oktober och 
6 december.

Idrottstävlingar vid Ing 2
7 maj GarnM Löpning
4 juni GarnM Patrull
12 september GarnM Orientering
7 november GarnM Nattorientering

Trevlig vår  
 och

sommar!




