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Under de åtta månader som gått sedan dess har läget 
klarnat betydligt och vi kan nu även svara på de flesta 
frågor kopplade till ”hur?” inte bara ”vad och varför?”.  
Under våren har arbetet fokuserats på att fastställa vår 
kommande organisation och inventera personalens kom-
petens, för att på bästa sätt kunna genomföra bemanning-
en av organisationen under hösten. 

Även om mycket klarnat finns det självklart fortfarande 
en stor oro i delar av organisationen och så kommer det 
att förbli ända till dess att vi kan svara på vad innebörden 
av vår nya organisation, med förändrade ansvarsförhål-
landen, blir för den enskilde officeren, soldaten och civile 
medarbetaren.

I stora drag är planen för hösten att slutföra bemannings-
arbetet under september, för att därefter fokusera på hur vi 
ska arbeta i den nya organisationen och vilka förändringar 
av ansvar och uppgifter det kräver. 

En viktig del i det här arbetet kommer även att vara han-
teringen av SWEDEC eventuella inordnande i Ing �, där 
ett politiskt beslut förväntas i oktober. 

En höst med betydande utmaning väntar oss med andra 
ord. Ibland kommer det naturligtvis att kännas motigt att 
förändra invanda arbetssätt. Det är då viktigt att vi påmin-
ner oss om varför vi gör den här förändringen. 

Syftet är att vi i andra ändan av den här processen ska 
få en organisation som är anpassad till Försvarsmaktens 
nya personalförsörjning med nya soldat- och officerskate-
gorier. Vi ska också, genom att ha rätt kompetens på rätt 
plats, avsevärt ha höjt vår beredskap och möjliggjort att 

Götaingenjörer!
När jag skrev mina inledningsord till 
förra numret i oktober var rubriken ”Be-
stämda steg in i det okända”. Jag tyckte 
att den rubriken fångade stämningsläget 
rätt bra – Vi visste vad den kommande 
reformen av Försvarsmakten syftade till 
och att den var nödvändig, men vi visste 
väldigt lite om hur den skulle genom-
föras. 

agera med samma förband såväl nationellt som interna-
tionellt.

Att driva det här arbetet känns inte alltid som att löpa i 
medvind utan snarare motsatsen, det ska erkännas. Sam-
tidigt är det glädjande att se medarbetarnas förmåga att 
hantera alla våra ordinarie uppgifter samtidigt som orga-
nisationsförändringen genomförs. Det är inga obetydliga 
uppgifter vi har att lösa!

Krigsförbandsövning 
I närtid ska ��. ingenjörbataljon genomföra regementets 
första krigsförbandsövning (KFÖ) på 16 år. Det efter att 
framgångsrikt lagt grunden med en särskild övning för 
befäl (SÖB) i maj. Det här är också starten på årligen åter-
kommande övningar med ambitionen ett genomförande i 
ingenjörbataljons ram sommaren �014. 

Den inte helt oväsentliga detaljen, att vi också behöver 
soldater att öva med har inte heller glömts bort. Under 
hösten kommer ett intensivt rekryteringsarbete att genom-
föras. I det kommer exempelvis flera hundra ungdomar att 
testas vid ett antal testhelger för att eventuellt bli våra nya 
tidvis tjänstgörande soldater.

Den senaste månaden har förberedelserna för regemen-
tets ansvar för Kosovo-insatsen (KS �6) startats upp. I au-
gusti sätter träningen igång med full kraft inför övertagan-
det i oktober. Resultatet av rekrytering och förberedelser 
är hittills mycket goda och jag känner fullt förtroende för 
att chefen KS �6 med personal kommer att lyckas lika bra 
med fortsättningen. 

C Ing 2 på väg mot mållinjen vid C Ing 2 Patrullfälttävlan 2012.
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Vår insats i Afghanistan
Ingen text av det här slaget kan utlämna vårt kontinuer-
liga och krävande ansvar i den svenska Afghanistan-in-
satsen. Som de flesta av er är medvetna om fick vi en av 
våra soldater, Roger Ivholm, svårt skadad tidigt i våras. 
När en sådan här sak inträffar finns det ingen viktigare 
uppgift för oss än omhändertagande av den skadade och 
dennes familj. Jag tror att vi hittills har lyckats väl i denna 
svåra uppgift och det var riktigt glädjande att kunna möta 
Roger på vår senaste personalfest och igen imponeras av 
hans obändiga vilja att hantera sin nya livssituation. Hans 
olycka var också en tuff påminnelse om att hotbilden i 
Afghanistan fortsatt är hög och att den så kommer att för-
bli under överskådlig tid.

Förstärkning av vår förmåga
Årets markstridsdagar på Ravlunda blev mycket lyckade 
för fältarbetsfunktionen. Ett av de mer uppmärksammade 
momenten var förevisningen av Ingenjörbandvagnens 
agerande i samverkan med broläggare och ingenjörplu-
ton för att understödja mekaniserad bataljons anfall. Att 
beskriva behovet av broläggaren som ett komplement 
till de nu levererade ingenjörbandvagnarna var ett tydligt 
syfte med vårt deltagande och vi lyckades över förväntan. 
Dessutom initierades en studie för att se om en anskaff-
ning kan genomföras tillsammans med Norge. 

Under mitten av september väntar ånyo en krigsför-
bandsövning för ��. hemvärnsbataljon. Här ska vi bygga 
vidare på goda erfarenheter från förra året och slipa vi-
dare på ett redan väl fungerande koncept. I år tar vi bland 
annat ytterligare steg i att åter öva på objektsskydd i när-
området.

Under de senaste nio månaderna har vi nu genomfört 
två större fältövningar inom fältarbetsfunktionen. I hös-
tas i Bohuslän och nu nyligen i närområdet. Perspektivet 
har varit brett, från ingenjörbataljons understöd av bri-
gads anfall till stridsteknik på plutonsnivå kopplat till ny 
materiel i organisationen. Det här har varit viktiga steg 
i att sakta men säkert förstärka vår förmåga till ledning. 
Tidigt nästa år fortsätter satsningen i Boden-området, när 
vi kastar oss över funktionens utmaningar i vintermiljö. 

Om ett par år kommer vi förmodligen att se tillbaka på 
den här perioden som en av de besvärligaste på den för-
ändringsresa som vi nu är inne i. Jag vill dock påstå att vi 
hanterar den på ett berömvärt sätt och att vi efteråt kom-
mer att känna oss stolta över resultatet.

Jag önskar er och era familjer en riktigt skön sommar!

Gustaf Fahl, chef Göta ingenjörregemente

Förevisning av Ingenjörbandvagnens agerande i samverkan med broläg-
gare och ingenjörpluton för att understödja mekaniserad bataljons anfall, 
vid årets markstridsdagar på Ravlunda. 
Foto: Torbjörn Persson Ing �
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Tiden här har bjudit på saker vi aldrig kommer glöm-
ma, både positiva och negativa, och andra delar man hellre 
vill slå ur hågen så snart som möjligt. Till den senare ka-
tegorin hör den period (läs: större delen av tiden) då köket 
hade problem med råvaruleveranserna. Detta kulminerade 
i att vi i cirka fyra veckors tid fick kalkon 1-� gånger per 
dag, varje dag. Dessutom inga ägg på två månader samt 
perioder utan vare sig frukt, bacon eller mjölk.

Arbetet
Gruppen har i huvudsak nyttjats som en resurs för spaning 
längs väg i syfte att säkerställa avsaknad av IED:er. Detta 
är en uppgift vi kan utföra, men inte löser på egen hand. 
Vi är alltför få för att kunna bemanna alla de positioner 
som behövs för att uppnå säkerhet i spaningen. Att hela 
tiden vara beroende av andra gör uppgiften krångligare. 
Nu måste vi varje gång gå igenom vem som ska spana var 
och vilka avstånd som gäller. Som chef är det även svårt, 
när man inte känner de man ska leda. Jag vet inte hur er-
farna de är att jobba med minsökaren. Samtidigt är det 
uppskattat av skyttekompaniet att ha oss med, eftersom 
det sparar på deras personella resurser, så att de kan inrikta 
sig på huvudsyftet med operationen istället för att bränna 
energin på spaning längs väg. 

På en operation i slutet av mars nyttjades gruppen som 
vanligt till spaning längs väg. Vid tillfället var vi delade 
i omgångar, tillsammans med varsin omgång ur IEDD-
gruppen och ett hundekipage vardera. Plötsligt smäller det 
på den andra täten, cirka en kilometer bort på andra sidan 
åkrarna. Någon har gått på en IED. Oron är stor och det 
blir bara värre när vi inser att det är en av de våra som är 
svårt skadad. Tack vare ett rådigt handlande av dem som 
var närmast så överlever Ivholm och efter drygt ett dygn 
transporterades han till Sverige för fortsatt vård.

För oss som var kvar stod Leave � för dörren, vi skulle 

åka fyra dagar senare. Kompanichefen beslutade raskt att 
leaven skulle flyttas en vecka bortåt. I efterhand var det 
rätt beslut, även om vi inte uppskattade det där och då. 
Under den kommande veckan genomfördes avlastnings-
samtal, intervjuer hos MP och ett antal genomgångar och 
uppdateringar. Vi fick stort stöd av en läkare på campen, 
som kunde förklara vad som skedde rent medicinskt och 
han fanns tillgänglig för våra frågor. I slutet av veckan var 
det dags för en ny operation i området WoM. Det var med 
en klump i magen vi lämnade campen, men väl på plats 
var vi fokuserade och jobbade på som vanligt. Glädjen var 
stor när en av soldaterna hittade en IED. Revansch!

På en större operation i maj hade vi en diskussion om 
det betyder något för Afghanistan att vi är här, har vi som 
enskilda gjort skillnad? Det är ju det budskap Försvars-
makten trycker på bland annat på hemsidan, en bild på 
svenska ISAF-soldater och texten ”De gör skillnad i Af-
ghanistan”. I diskussionen var meningarna delade, det 
fanns de som svarade ”ja”, och någon som tyckte att vi 
inte gjort något som betyder någonting i det långa lop-
pet. För egen del så väljer jag att tycka att vi gör skillnad, 
varje upphittad IED är en mindre som kan skada oss eller 
afghanerna. Men samtidigt undrar man – vad kommer ske 
med Afghanistan efter �014? Det kan ingen svara på, men 
det kan nog gå hur som helst. Eller som afghanerna skulle 
säga: InshAllah!

Spaning längs vägarna 
i Afghanistan

Text Caroline Westman
Foto Ur CMD-gruppen FS23

EOD	- Explosive Ordnance Disposal, ammunitionsröjning.
CMD - Conventional Munitions Disposal, röjning av konventionell ammu-
nition.
IED - Improvised Explosive Device, anordning som är provisoriskt tillver-
kad eller placerad på ett provisoriskt sätt och som innehåller ämnen, ke-
mikalier eller materiel som är förstörande, dödliga eller skadliga.
IEDD	- Improvised Explosive Device Disposal, röjning av IED.

I skrivande stund är våra sex månader i Afghanistan snart till ända. Enskilda dagar 
och veckor har emellanåt varit väldigt långsamma, men missionen i sin helhet har 
gått fort. Det känns som att det inte var längesen vi kom ner hit, lite nervösa inför 
uppgiften, väldigt taggade att komma igång, men även trötta efter en mycket intensiv 
missionsutbildning. 
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När vi vid förbandet fick information om att en soldat 
tillhörande Ing � skadats i Afghanistan samlades vår kris-
ledningsgrupp. Återkommande kontakt med Armétaktiska 
Staben (ATS) gav kontinuerligt information och uppgifter. 
Det viktigaste arbetet den dagen var att de anhöriga skulle 
få det stöd de behövde och att soldatens kollegor fick stöd 
och information.

För stöd till den skadade soldatens familj fick Ing � upp-
giften att möta personal från Försvarsmaktens HR-Cen-
trum och familjen i Uppsala. Familjen kom till Uppsala, 
för att vara där när soldaten landade och var sedan på plats 
under en längre period för att få vara nära sin familjemed-
lem och följa omvårdnaden på nära håll.

Stöd till soldaten och hans anhöriga
Ing �, genom förbandets anhörigsamordnare och den ska-
dades plutonchef, tog därvid över huvudansvaret för stöd 
till familjen och naturligtvis soldaten. Uppgiften har varit 
och är fortfarande att stödja familjen och hantera frågor 
som uppkommer. Det har inneburit allt från resebokning-
ar, myndighetskontakter och att hantera förfrågningar från 
media till samtal och funderingar om framtiden. Ganska 
snart kopplade vi in Ing � HR-specialist rehabilitering, 
som hanterar försäkringsfrågor och myndighetskontakter 
i rehabiliteringshänseende. Hon har kontinuerligt kontakt 
med familjen vad gäller bostadsanpassning, försäkringar 
och planering framåt. 

Det är många saker som har fungerat bra under de veck-
or som varit. Bemötandet från sjukvården har varit bra. 
Den läkare som flög hem den skadade soldaten träffade 
familjen för att ge information. Omsorgerna om patient 
och familj har varit goda både på Akademiska sjukhuset 
och också på hemmasjukhuset. Stödet till familjen från 

hotellet i Uppsala, reseavdelningen och ekonomiredovis-
ningen för kostnadsersättningar har varit mycket bra och 
underlättat vårt arbete. 

Även kontakter med och stöd från kommunen och myn-
digheter har hittills fungerat som det ska. Det är fortfa-
rande tidigt i den processen och många frågor kvarstår att 
lyftas, men det är roligt att kunna säga att vi hittills har 
goda erfarenheter. 

När det som inte får hända har hänt
Den �� mars skadades en Ing �-soldat i samband med en attack i Afghanistan. Han 
ådrog sig allvarliga skador.  På plats direkt efter attacken genomförde egen grupp 
och understödjande sjukvårdsenheter ett snabbt omhändertagande. Därefter fördes 
han med helikopter till det tyska fältsjukhuset utanför Mazar-e-Sharif. Allt tyder på 
att gruppens och sjukvårdskedjans goda och snabba omhändertagande starkt bidrog 
till att situationen för den skadade soldaten inte ytterligare förvärrades. Lördagen 
den �4 mars flögs han till Sverige för fortsatt vård på Akademiska sjukhuset i Upp-
sala. 

Text Maria Hedbrant

Maria Hedbrant
Veteran- och anhörigsamordnare vid Ing 2
0381-180 48
maria.hedbrant@mil.se



�

Febril aktivitet råder, dagens övningsledare kontrol-
lerar de sista förberedelserna med en stressad blick. Till-
ståndet för att lämna förläggningen är klart, vapen, min-
sökare, minpikar och kikare är lastade. Två mentorer, en 
officer och en tysk underofficer samt en tolk går igenom 
riktlinjerna för dagens mentorering. De sista kontrol-
lerna görs med de två tyska soldaterna som ska ansvara 
för skyddet av mentorerna. På dagens schema står VP sök 
(minspaning efter hemmagjorda bomber) i ödebyn utanför 
förläggningen. En vanlig dag för de �� underofficerselev-
erna har precis börjat vid ingenjörskolan utanför Mazar e 
Sharif i norra Afghanistan.

Snart är det bara något år kvar av mentorering för 
skolans instruktörer, då planerna i dagsläget är att redan 
sommaren �01� övergå till endast mentorering av nyck-
elbefattningar. Detta för att afghanerna själva så snart 
som möjligt ska klara sig utan stöd. Resan att bygga upp 
afganska arméns ingenjörskola i Mazar e Sharif började 
�010 och sedan dess har tolv svenska ingenjörofficerare 
under sexmånaders perioder tjänstgjort i det multinatio-
nella mentorteamet som utvecklat skolan. Då skolan har 
nått full kapacitet ska den medge 8�0 elevplatser. Trots 
att många mentorer upplevt frustration och tålamodsprö-
vande sex månader så går skolan sakta men säkert framåt. 
Från att under hösten �010 startat utbildning av instruktö-
rer till att två år senare, genomföra daglig utbildning med 

ANA Engineer School  
Mazar e Sharif Afghanistan

cirka 400 elever, så som officers- och underofficersutbild-
ning, EOD, IEDD samt hantverk och soldatutbildning av 
blivande afganska ingenjörsoldater. Delar av de 1�0 of-
ficerare, underofficerare och soldater som arbetar vid sko-
lan mentoreras på daglig basis av cirka 40 mentorer från 
sju olika länder. Trots att materialförsörjning och logistik 
inte utvecklats i samma takt som skolan finns det en im-
ponerande maskin- och fordonspark.

Afghanska maskininstruktörer utbildar i dag soldater 
som kommer från olika ingenjörbataljoner dit de sedan 
ska återvända för att ingå i förbanden. Mentorer i maskin- 
och hantverksdelen kommer i huvudsak från Belgien och 
Tyskland. De har under det senaste halvåret utbildat de 
afghanska instruktörerna. En kroatisk löjtnant är chef över 
hela mentorteamet.

Soldatutbildning
På sektionen för soldatutbildning (Advanced Combat 
Training, ACT) finns i dag sju afghanska officerare och 
18 underofficerare (NCO). Under den åtta veckor långa 
utbildningen delas de ofta in i en officer och tre till fyra 
NCO per kurs. Officeren är ansvarig för planering och 
redovisning medan NCO utbildar soldaterna.  Hela sek-
tionen leds av en major, som har �0 års erfarenhet i den 
afghanska armén. Här finner vi den mest multinationella 
mentorteamet. Sex mentorer från Sverige (kapten Ken-

Klockan är 0�.4�. På ett last-
bilsflak trängs �� NCO-elev-
er, trots den tidiga timmen är 
solen redan långt upp på den 
klarblå himmeln, termometern 
visar �� grader och innan da-
gen tagit slut kommer den pas-
serat �0 grader. 

Text & Foto  
Kenneth Hagström & 
Pär Nordahl

Marschorder inför återtransporten från svenska Camp Northern Light till Camp 
Mike Spann där ingenjörskolans mentorer bor. Från vänster Patric Magnusson, 
Kenneth Hagström och Pär Nordahl.
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neth Hagström som är chef), Tyskland, Kroatien, två från 
Belgien och ungrare har till uppgift att stödja de afghans-
ka instruktörerna dagligen med planering och utbildning. 
En utmaning för mentorerna är att det fortfarande utbildas 
i för stora grupper. I kombination med att det är brist på 
övningsmaterial får inte varje soldat så mycket träning 
som de skulle kunna få, om man i stället delade in i min-
dre grupper. Under de två senaste veckorna har det hänt 
väldigt mycket. Genom att rikta monitoreringen till vissa 
afghanska instruktörer har vi plötsligt sett exempel på kur-
ser uppdelade på sex täter i samma övningspass. Något 
som är mycket glädjande och ger oss energi att fortsätta. 
Från januari - maj har i dagsläget ett hundratal soldater 
utbildats. I juni väntas ytterligare ett hundratal soldater 
anlända indelat i fyra kurser.

Sektionen för underofficersutbildningen (NCO) har un-
der samma tid examinerat 1�0 elever. �� är fortfarande 
under utbildning. Mentorteamet består av kapten Pär 
Nordahl som är chef och tre tyska NCO. Sektionen har 
problem med att kurserna har för mycket teori i stället 
för praktik. Den praktiska utbildningen är nödvändig, då 
NCO-eleverna är unga och saknar erfarenhet av att verka 
i förband. Tyvärr ser det ut som elevantalet kommer att 
minska något under sommaren, för att åter öka under hös-
ten. 

Officersutbildningen leds av en tysk överstelöjtnant där 
också fänrik Martin Svedjenäs tjänstgör som mentor. Här 
tjänstgör också en kapten från Finland och en löjtnant från 
Belgien. Ett hundratal officerare har utexaminerats sedan 
januari, men tyvärr har även de här kurserna fått ställas in 
på grund av att det inte kommit några elever under maj 
månad. Däremot har sektionen genomfört den första högre 
officersutbildningen. En kurs som är avsedd för löjtnanter 
som ska bli kaptener. Från den kursen examinerades 1� 
kaptener.

Patric Magnusson och Martin Svedjenäs inför eftermiddagens 
övningspass. I mitten syns också en officer från Tyskland.

Kenneth Hagström med sin tolk svarar på frågor under en rast vid soldatutbildningen på skolan.
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Träning och utbildning
Överstelöjtnant Patric Magnusson har en intressant upp-
gift. Han är chef över tränings och utbildningssektionen 
(Training & Education), vilket innebär att han ska sam-
ordna alla sektioners uppgifter inom de multinationella 
mentorteamet vid ANA Engineer school. Här ingår också 
EOD-sektionen. Patric är också mentor till den afghanske 
chefen i motsvarande befattning överste Latif, som också 
är ställföreträdande chef för hela ANA Engineer school 
när den tyska översten inte är på plats. Just den här befatt-
ningen delas var 18 månad mellan Sverige, Tyskland och 
Norge. Patric Magnusson kommar i juli att lämna över till 
en tysk officer.

Arbetet för oss alla går ut på att genom planering och 
mentorering få den afghanska ingenjörskolan att på egen 
hand klara alla de uppgifter och utmaningar som de ställs 
inför. Skolan måste i dagsläget samordna mycket av verk-
samheten med �0�. kåren som också utnyttjar flera av de 
tränings- och utbildningsplatser i Shaheen som ligger ut-
anför Mazar-e Sharif. Målet är att �014 ska skolan klara 
sig helt på egen hand.

Slutsatsen är, att om man vill driva verksamheten framåt 
är uppgiften svårare än vad man kan tro. Vi brukar tala om 
att det är fyra processer som man ska ta sig igenom eller 
måste ta hänsyn till innan man kan se resultat i praktiken. 
Först måste mentorteamet komma överens. Det kan ta 
tid när man kommer från olika nationaliteter och ska tala 
engelska som är det gemensamma språket. Bland men-
torerna förekommer det tyskar som knappast talar någon 

engelska alls eller belgare som bara talar franska. Efter 
det ska tolkarna förstå vad vi menar och vad vi vill att de 
afghanska instruktörerna ska göra. För tolkarna gäller det 
att vara uppmärksamma på om alla förstår. Det beror på 
etnisk bakgrund om det är på dari eller pashtu som över-
sättningen ska ske. För soldaterna och enstaka instruktörer 
kan det vara svårt med grammatiken även när de ska tala. 
Att läsa och skriva går bra för officerare och NCO men, att 
räkna är inte alltid så lätt. På soldatnivå är det många som 
inte kan läsa, skriva eller räkna. Slutligen  är det afghaner-
nas egen process. Vem har rätt kontakter. Vem står högst 
i rang och har bäst kunskaper. En process som vi aldrig 
kommer att helt kunna förstå. När de här fyra processerna 
faller samman kan man se att våra idéer kan få genomslag. 
Det krävs erfarenhet och tålamod för att kunna förutse vad 
som kan hända utan att ta onödiga risker. Förtroende tar 
lång tid att skapa, men kan snabbt förloras om man går 
ovarsamt fram utan att ta hänsyn till kunskap, erfarenhet, 
kultur, religion eller relationer.

Två mentorer, Pär Nordahl och Kenneth Hagström, med tolk följer ett övningspass med minsökare. I bakgrunden de 
afganska övningsledarna.

NCO	-	Underofficerare
EOD	- Explosive Ordnance Disposal, ammunitionsröjning.
CMD - Conventional Munitions Disposal, röjning av konventionell ammu-
nition.
IED - Improvised Explosive Device, anordning som är provisoriskt tillver-
kad eller placerad på ett provisoriskt sätt och som innehåller ämnen, ke-
mikalier eller materiel som är förstörande, dödliga eller skadliga.
IEDD	- Improvised Explosive Device Disposal, röjning av IED.
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Denna inryckning syftar till att cheferna ska kunna leda 
arbetet och utöva ledarskap vid inryckningen och vidare 
missionsutbildning för omgång två, vilken är huvuddelen 
av kontingenten. Rekrytering är i det allra mesta klar och 
har trots viss vakansrekrytering gått lätt och nyckelbefatt-
ningarna var i stort sett redan bemannade och klara under 
hösten.

Varför Sverige deltar
KS �6 är det svenska bidraget till KFOR, den NATO-led-
da militära styrkan i Kosovo. Insatsen grundas på FN:s sä-
kerhetsråds resolution 1�44, som antogs i juni 1��� efter 
det att NATO-ledda bombanfall mot Serbien genomförts. 
Resolution 1�44 gav också FN en rätt att förvalta över 
Kosovo. Insatsen är en kapitel VII-mission, vilket innebär 
ett fredsframtvingande mandat och Sverige har bidragit 
till KFOR-styrkan sedan i slutet av 1���. 

Den 1� februari �008 antog parlamentet i Kosovo en 
självständighetsförklaring. I dagsläget har 6� länder (�010) 
erkänt Republiken Kosovo. Av dessa har huvuddelen av 
EU:s �� medlemsstater erkänt Kosovo, däribland Sverige. 
Serbien har dock inte erkänt Kosovos självständighet och 
Kosovos konstitution kan endast tillämpas i de områden 
som kontrolleras av den kosovanska regeringen. Kosovo 
är ett av de fattigaste områdena i Europa med omstridd 
status, vilket bi-
drar till en oviss 
politisk framtid. 
EU har under de 
senaste åren tagit 
på sig ett allt stör-
re engagemang i 
Kosovo, framfö-
rallt genom den 
civila insatsen 
EULEX. Vilken 
bidrar till att stär-
ka Kosovos polis, 
åklagare, domsto-
lar, kriminalvård 
och tull. 

KS 26
Äntligen, som nämndes under C Ing � fältövningen i hös-
tas, var den känsla som även vi kände efter inryckningsda-
gen. Att få ta ut sin utrustning och på heltid komma igång 
med förberedelse inför den kommande missionen känns 
mycket upplyftande. Detta då många av oss planerat för 
det �6:e styrkebidraget för freden i Kosovo redan från ti-
digt i höstas. Likt för två år sedan ansvarar ��. ingenjör-
bataljon för bemanningen av den svenska kontingenten. 
Kontingenten består av cirka 60 personer tjänstgörande 
som stabspersonal i KFOR HQ, stabspersonal i Joint Re-
gional Detachement Centre (JRD-C), samt två samver-
kans- och observationsteam (LMT). Även ett National 
Support Element (NSE) ingår i det svenska bidraget.

Chefen för den svenska kontingenten är överste Thom-
my Gustafsson (konstituerad), tillika chef JRD-C, vilket 
skiljer sig från KS �� då detta var två olika befattningar. 
Överste Gustafsson kommer, tillsammans med en finsk 
ställföreträdare, föra befälet över en multinationell stab 
baserad på Camp Film City beläget på en av de kullar som 
överblickar Pristina. JRD-stabens huvudsakliga uppgifter 
är områdesansvar i Centre samt att leda de LMT i regi-
onen. Utöver de två svenska LMT finns ett turkiskt, ett 
finskt samt ett ungerskt. 

Ing	2	återigen	ansvariga	för	Kosovostyrkan	
Ing � har missionsansvaret för KS �6 likt ansvaret som vi hade för KS 
��. I skrivande stund har det genomförts inryckning och utbildning för 
chefsomgången som består av chefer och viss stabspersonal.

Text Ola Hansson och Mattias Gleisner
Foto Ur KS 26

Delar ur KS 26 personal.
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Majorerna Ola Hansson och Peter Tingvall, chef för 
LMT � i Pristina respektive LMT � i Gracanica, kom-
mer tillsammans med ingående personal lösa de sam-
verkansuppgifter riktade mot främst det civila samhället, 
men även de internationella aktörer som verkar i Kosovo. 
Båda samverkansteamen bor i hus, som första gången togs 
i bruk under KS ��, belägna mitt i samhällena där de ver-
kar i syfte att komma närmre befolkningen och vara mer 
tillgängliga.

NSE vars uppgift är att stötta det svenska bidraget med 
allt som är ett nationellt ansvar, exempelvis personaltjänst, 
viss logistik och säkerhetstjänst. Denna verksamhet leds 
och samordnas av major Rickard Öster som även de är 
grupperade på Camp Film City. 

Vad vi har gjort under våren med 
chefsomgången?
Numera ska förbanden som är missionsansvariga ta ett 
större eget ansvar för missionsutbildningen av både eko-
nomiska och personella skäl. Positiva effekter av detta är 
en minskad bortavaro från hemmet. I linje med detta har 
Ing � valt att rycka in med chefsomgången vecka 16 och 
som utbildas av lokala instruktörer eller utbildning inom 
egen enhet. Detta för att lagutveckla cheferna och vissa 
stabsbefattningsinnehavare, men även för att ha hand-
lingsfrihet under övrigas missionsutbildning avseende in-
struktörsuppgifter. Dessutom för att dra nytta av förstegs-
utbildningen från våren och kunna utöva ledarskap med 
egen enhet samt ha tid till uppkomna ärenden som vi vet 
alltid kommer.

Veckorna 16 till �1 har innehållit traditionell missions-
utbildning som tillpassningskontroll av skyddsmask, 
brandutbildning, vapentjänst med Ak �C såväl som pistol 
88C. Även fordons- och grundläggande sjukvårdstjänst 
har genomförts. En viss del av tiden har lagts på stabsar-
bete med framtagandet av kontingentsorder och detaljpla-
nering inför utbildningsomgång två. 

Som avslutning på de grundläggande utbildningsveck-
orna genomförs viss befattningsutbildning i Kroatien och 
Norge, men även lagutvecklingsdagar ledda av manage-
mentsenheten från Karlberg. Allra sist, innan semestern, 
åker delar av omgången på förbandsrekognosering på 
plats i kommande missionsområde.  

Fortsatt verksamhet under hösten
Vecka �0 rycker den del av personalen ur omgång två som 
saknar förarbevis in, varpå del av fordonsutbildningen 
genomförs. Den stora inryckningen av omgång två är 
förlagd till måndag vecka �1. Då och framåt genomförs 
samma utbildning som chefsomgången genomfört veck-
orna 16 till �1. Avslutningen på missionsutbildning, veck-
orna �6-��, är förlagda till Livgardet. Under dessa veckor 
genomförs sådan utbildning som är svårare att genomföra 
lokalt, exempelvis samverkansutbildning och slutträning. 
Detta beroende på att Livgardet har goda och väl inarbe-
tade kontakter med duktiga figuranter och även vissa öv-
riga lokaliteter. 

Statsskick:	Utropade sig som självständig republik den 17 februari 2008 men har erkänts en-

dast av ett 60-tal länder, däribland flertalet EU-länder och USA. Serbien, inom vilket Kosovo 

tidigare var en självstyrande provins (i praktiken sedan 1999 styrd av FN genom UNMIK) vägrar 

godta självständigheten, liksom stora och viktiga länder som Ryssland, Kina och Indien.

Yta: knappt 11 000 km2
 (ungefär som Skåne)

Huvudort:	Priština (Prishtina) 210 800 invånare (uppskattning 2009)

Invånarantal:	cirka 2,13 miljoner (uppskattning 2008)

Folkgrupper:	omkring 88 % albaner, 7 % serber, 5 % övriga (bosnjaker,

gorani, romer, turkar, ashkali, egyptier) (uppskattning 2007)

Språk: albanska, serbiska (engelska)

Religion: de flesta albaner är muslimer, serberna ortodoxt kristna

Källa: säkerhetspolitik.se

Utbildningen går helt enligt lagd plan och vi som ingår i 
förbandet är mycket positiva och laddade inför kommande 
utmaningar! Vår målsättning är att Ing � ska lyckas lösa 
tilldelade uppgifter på ett grannlaga sett men även ha en 
trevlig och utvecklande mission för alla deltagare. Med 
förhoppningen att bataljonerna och Ing � får tillbaka posi-
tiv personal med nyttig internationell erfarenhet. 
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Det hela började för vår del med en grovsiktig planering 
tidigt under �011, där det pratades om att vi skulle kunna 
delta med en ingenjörpluton och totalt �0 soldater. Efter-
hand som tiden gick och planering blev tydligare konsta-
terades det, att vi kunde delta med hela vårt reducerade 
kompani och även ha en dykgrupp med på övningen.
Under vecka �� fick jag möjlighet att åka och samverka 
med den norska ingenjörbataljonen som är grupperad 
i Skjold i nordnorge. Under samverkan utvecklades det 
planer på möjligheter att delta och för att få ut så mycket 
som möjligt av detta norsk-svenska samarbete blev resul-
tatet att delarna ur mitt kompani skulle splittras upp och 
integreras i de för förbandstypen mest lämpliga norska 
kompaniet. Ingenjörplutonen skulle således bli direkt un-
derställd ett norskt ingenjörkompani med mig och min 
stabsgrupp som en samverkansdel mot kompaniet och 

bataljonen. Maskindelarna och mekanikerna skulle bli di-
rektunderställda ett norskt maskinkompani. Under besö-
ket identifierades ett område som något svårare att få till 
ett samarbete inom. Det var ledning och sambandsbiten. 
Frågor som är det tekniskt möjligt att koppla samman våra 
apparater, får vi göra det etc kom upp. En inte helt enkel 
nöt att knäcka.

Väl hemma i Eksjö tog planerandet en inte jättehög fart, 
men fortsatte så sakta framåt. Signifikativt för planerandet 
var att det skulle produceras listor för allt och alla som 
hade möjlighet att vara delaktig i övningen ville ha sin 
egen lista med just sin upplösning. Nästa steg i planeran-
det var ytterligare ett besök hos den norska ingenjörba-
taljonen och nu skulle det sättas mer detaljer och finnas 
lösningar på diverse identifierade frågor och problem. 
Bland annat skulle det lösas ut hur vi skulle göra med 

Cold  
Response

Under veckorna 10-1� genomfördes en större NATO-övning, Cold Response, i nord-
norge med ett stort internationellt deltagande. Sverige deltog som en av de större 
nationerna med ett totalt numerär på omkring 1 �00 soldater. I dessa 1 �00 av totalt 
cirka 16 000 soldater ingick det en delegation från Ing � om cirka 60 soldater, med 
i huvudsak personal från mitt kompani, ett samarbete som bottnar sig i det nordiska 
försvarssamarbetet Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO).

Text Mattias Johnsson
Foto Ur 214. ingenjörkompaniet
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lednings/sambandsfrågan. Resultatet efter denna veckan 
var mycket bra och mer eller mindre alla de frågor och 
problem som vi identifierat löstes ut, exempelvis var över-
enskommelsen den att vi skulle sätta in norsk radio i de 
svenska fordonen.

Förberedande vinterövning i Eksjö
Ett steg i förberedelserna för att kunna öva i nordnorge var 
att genomföra en rejäl vinterutbildning och en översyn av 
de fordon och den materiel som skulle medföras på öv-
ningen. Detta genomfördes under vecka sex i trakten av 
Eksjö. Det var länge sedan som vi med förbandsenheter 
utbildade och tränade med skidor och pulkor. Vi hade tur 
med väder och vind under veckan, eftersom det var just 
denna vecka som hade strängast vinterklimat under hela 
vintern med temperaturer på minus �0-�� grader. Kom-
paniet tränades i vallning, varmhållning, att klä sig rätt 
med mera. En rolig och nyttig vecka och att det sedan inte 
skulle vara mer än runt minus fem grader och en typisk 
sydsvensk vinter i Norge kan man ju i efterhand bara kon-
statera som komiskt. Vi för-
beredde oss dock för att det 
skulle vara riktigt kallt och 
strängt.

Så intensifierades förbe-
redelserna för att kunna på-
börja framryckning i nordlig 
riktning och kulminerade 
under vecka nio som var den 
sista veckan på hemmap-
lan. Tisdagen vecka tio åkte 
vi med samtliga fordon till 
Nässjö för att lasta dessa på 
tåg. För många och inklu-
sive mig själv var detta en 
ny upplevelse och vi identi-
fierade ytterligare problem. 
De höjdangivelser vi fått 
stämde inte riktigt, varvid vi 
fick skruva bort takräcken 

på vissa fordon och Green Cargo 
fick plocka fram ytterligare järn-
vägsvagnar eftersom vi var tvungna 
att lägga av upplastade containrar. 
Detta löstes ganska smärtfritt och 
framåt eftermiddagen stod allt lastat 
på järnvägsvagnar. Ett tågset som 
mätte cirka �00-400 meter. Morgo-
nen efter var det dags att lasta per-
sonalen i en buss för transport till 
Jönköpings flygplats och flygtran-
sport till Kiruna, för att kunna sam-
manstråla med med våra fordon och 
materiel på torsdagsmorgonen. Väl 
framme i Kiruna blev vi förlagda i 
ett utbildningsläger liknande Skil-
lingaryd som heter Kalixfors.

När vi på tordagsmorgonen, efter en god natts sömn, 
transporterades med buss ner till järnvägsstationen i Ki-
runa, var det med lättnad och glädje vi såg att tåget med 
vår materiel stod inne på stationen. Tågsetet rangerades 
om och vi kunde påbörja avlastning. En operation som 
gick avsevärt enklare än vad vi befarade och strax efter 
lunch kunde vi påbörja den �0 mil långa landsvägstran-
sporten mot Skjold och den norska ingenjörbataljonen. En 
transport som inte skulle gå helt friktionsfritt. Mycket fun-
deringar hade vi haft, om vi skulle behöva använda oss av 
slirskydd på transporten upp och det ställe vi funderade på 
mest var backarna upp från staden Bjerkvik, vilket vi hade 
blivit varnade för av den norska ingenjörbataljonen. Det 
är en konstant stigning på �-8 % lutning under flera mil 
upp på fjället. Här var det dock inga problem och vi tog 
oss över berget, dock något senare än vad vi trodde. När 
vi väl var cirka �-4 mil från marschmålet börjar proble-
men med fastkörningar och omläggning av marschvägen. 

En paus inför vidare transport mot Skjold.

Lastning av den slutliga cirka 300-400 meter långa tågsetet.
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Detta på grund av att fordonen var för höga, för att 
ta sig fram den valda marschvägen. Efter diverse 
stridsledande och vändande på hela kompaniet var 
vi åter på rull och kunde ansluta till Skjold, några 
timmar efter planerad tid.

I Skjold genomfördes under några dygn samövning 
med norska ingenjörbataljon, radioapparater instal-
lerades, vi utbildades i lavintjänst och tilldelades di-
verse utrustning såsom lavinsnöre och transpondrar. 
Efter dessa dagar var det således dags att bege sig 
ut på övningen, som planeringsmässigt hade påbör-
jats för ett år sedan. Vi utgångsgrupperade med det 
respektive kompani som vi skulle underställas och 
övningen körde igång. Övningen byggde på ett in-
ternationellt scenario med en multinationell styrka, 
som skulle trycka tillbaka en ockuperande makt i ett 
annat land. Övningen bedrevs helt tillämpat och vi 
understödde med fältarbeten för rörlighet till de anfallan-
de skyttebataljonerna. Tillämpningsgraden på övning led-
de till mycket väntan. Ingenjörplutonen tillbringade under 
övningen cirka sex av tio dygn i sina vagnar. Positivt med 
det var ju att de slapp resa förläggning, men samtidigt slet 
det på personalen. Maskinplutonen understödde i huvud-
sak med att skotta snö på grupperingsplatser. 

Byggnation av Krigsbro 4
Under ett dygn fick vi möjlighet att leda ett Krigsbro 4-
bygge med i huvudsak manskap ur det norska överskepp-
ningskompaniet. Ett fullständigt tillämpat bygge på en 
mycket fin byggplats. Fänrik Johan Hansson stod som 
byggchef och med det otränade manskapet upprättades 
förbindelsen. På inget sätt något supersnabbt bygge, men 
för att vara första gången som de norska soldaterna hante-
rade materielen gick det över förväntan. Dagen efter fick 
vi bryta den utbyggda förbindelsen och färdigställa den 
medhavda bromaterielen för transport hem till Sverige.

Innan vi åkte på övningen befarade vi, att det skulle 
vara extremt kallt och att vi skulle få nytta av de nyss in-
hämtade eller rättare sagt avrostade vinterkunskaperna. 
Självklart fick vi nytta av vinterkunskaperna. Dock var 
det ingen extrem kyla som mötte oss utan mer extremt 
väder i form av storm och snöblandat regn om vart annat. 
Övningen genomfördes under ganska tuffa förhållanden 
och vi blev väldigt duktiga på att lägga av och på slirskydd 
och ta hand om oss själva under lite extrema förhållanden. 
Det vackra landskapet var ett lynnigt sådant och vädret 
slog om med full kraft på väldigt liten tid.

I slutskedet av övningen omgrupperade maskinpluton 
till staden Bjerkvik varvid de skulle upprätta en uppgrusad 
yta för att den kanadensiska skyttebataljonen skulle kunna 
spola och återställa de fordon och den materiel som de 
lånat av det norska försvaret.

Dags att bege sig hemåt
När övningen var slut omgrupperade vi kompaniet till 
Bjerkvik för att återsamla oss innan vidare transport till 
Sverige. Väl nere i Bjerkvik förlades vi i en gymnastiksal 

och kvällens middag hade vår logistikföreträdare, kapten 
Caj Classon, bokat in på en restaurang på stan. Ett värdigt 
avslut efter att ha levt på rations under tio dagar och fram-
för allt för soldaterna som levt under lite kämpigare och 
tuffare förhållanden.

Morgonen efter var det dags att påbörja transporten hem 
över berget mellan Sverige och Norge. Det hetaste sam-
talsämnet de senaste dagarna hade varit vädret och huru-
vida vi skulle behöva använda slirskydd eller ej. När vi 
vaknade låg det �0 centimeter nysnö och det beordrades 
slirskydd på. Strax innan marschfärdiga får vi oljetryck-
fall i en av lastbilarna och mekanikern Ortner gjorde en 
heroisk insats med att felsöka och skruva oljegivare i bilen 
och vi kunde efter mycket funderande och vånda påbörja 
förflyttningen mot Sverige. En förflyttning med slirskydd 
på i sju mil. Väl tillbaka på svenskt territorium fick vi 
stanna och byta ett punkterat hjul på en av lastbilarna. När 
vi kommer fram till Kiruna påbörjas omedelbart lastning 
av våra fordon och materiel på järnväg och personalen på 
flyg för transport mot småländska breddgrader. Det var 
med en lättnad och glädje som vi slutligen hämtade våra 
fordon och materiel i Nässjö och övningen fick sitt välför-
tjänta avslut.

Kompaniet hade nu under tre veckor genomfört en 
fullständig deployering och redeployering till ett interna-
tionellt insatsområde. Även om det var för att delta i en 
övning finns det många erfarenheter att minnas och kunna 
dra nytta av vid en eventuell skarp insats med förbandet. 
Vidare har vi utvecklat ett bra och positivt samarbete med 
den norska ingenjörbataljonen inom ramen för NORDE-
FCO. Ett samarbete som förmodat kommer fortsätta med 
ett norskt deltagande i de kommande större övningar un-
der �01� här i Sverige. Förutom dessa två tydliga vinster 
har alla fått vara med om en upplevelse utöver det vanliga 
och kan med stolthet se tillbaka på det vi gjorde på vår 
lilla resa till nordnorge.

Internationellt samarbete där säkerhet och rutiner gås igenom inför skjut-
övningen.
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Syftet med röjningen har varit att personal från Ö/S ska 
kunna framrycka med fordon fram till de fasta målskyd-
den och duka inför skjutningar och att gallra fältet i skogs-
kanten för att förhindra igenväxt. I arbetet har det ingått 
fem CMD-grupper från kompaniet och pågått i cirka nio 
veckor.

Att röja ett skjutfält är en ganska mödosam uppgift, både 
vad gäller tid och resurser. Under röjningsarbetet har man 
bland annat nyttjat maskiner för markbearbetning, avbrän-
ning för att enklare visuellt kunna lokalisera oexploderad 
ammunition (OXA), minsökare/amröjsökare och även en 
hel del manuella metoder såsom pikning med bajonett el-
ler minpik. För att kunna hålla en fredsmässig säkerhet i 
röjningen går det inte att genomföra allt i en handvänd-
ning; risker, tidstjuvar, materielbehov med mera, måste 
analyserats i förväg. I syfte att öva sig själv i bland annat 
samverkan, planering och dokumentering har gruppche-
ferna fått lösa uppgiften i stora drag själva. Noggrannhe-
ten i röjningen har varit hög, OXA-klarerat djup ner till 
1� centimeter kräver att man som ammunitionsröjsoldat 
är väl förtrogen med sin materiel och metoder för exem-
pelvis friläggning av OXA. För soldaterna har uppgiften 
inneburit en hel del mängdträning i handhavande av våra 
instrument, både i övning och skarpt ute i röjstråken.

Efter att avbränning genomförts hittades en spårljus-
pansarspränggranat från pansarskott M/86, granaten låg 
väl dold men tack vare kontrasten mot den sotiga marken 
kunde den lokaliseras visuellt. OXA:n var inrapporterad 
till Ö/S sedan tidigare och man hade efter skjutningen le-
tat efter granaten utan att lyckas lokalisera den. Granaten 
oskadliggjordes på plats genom sprängning med hjälp av 
en sprängplatta placerad över verkansdelen.

Uppgiften med att röja vägen visade sig vara problema-
tiskt, det höga metallinnehållet i marken från olika projek-
tiler och splitter gjorde att minsökare och amröjsökare gav 
konstanta utslag, vilket ledde till att röjning i stort sett fick 
ske manuellt. För att öka röjningshastigheten betydligt 
med fortsatt hög noggrannhet genomfördes markbearbet-
ning med maskin. Genom att schakta bort det övre lagret 
tog man även bort cirka �0 % av metallutslagen.

Röjningen på Nylandet har gett värdefulla erfarenheter 
främst till gruppcheferna. Arbetet är ännu inte helt klart, 
men vägen till målskydden är nu röjda så att vägbyggna-
tion kan genomföras och inga ytliggande OXA finns kvar 
på fältet.

Röjningsuppdrag	Granatkastarmålet	Nylandet

Text Erik Bark 
Foto Ur Ammunitions- och minröjningskompaniet

Ammunitions- och minröjningskompaniet har under våren haft i uppgift att stödja 
Eksjö skjutfältsavdelning med ammunitionsröjning i målområdet NYLANDET som 
ligger öster om Örnakullen i Hamnaryd.

Soldater uppställda för ytletning. Totalt letades en yta på 
cirka 21 000 m2 och där plockades 375 kilo skrot från 
ammunition och sprängda bilar.
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ENFORCE 2012 - ingenjörkonferens i USA
Vid Enforce 1�, årets stora ingenjörkonferens i USA, var inriktningen 
byggnation av camper och att säkra förbindelser, så kallad Route Clea-
rence. Ett intressant innehåll även för den svenska ingenjörfunktionen. 
Med stort intresse för att ta till sig andras syn på funktionerna deltog 
representanter från Ing � och SWEDEC vid konferensen.

Några tongivande talare, före detta chefen för Afgha-
nistanstyrkan general Petreaus, kommendanten för Fort 
Leonard Wood generalmajor Yeter och chef för amerikan-
ska ingenjörtrupperna brigadgeneral De Luca. De tryckte 
på ett par områden, som var av särskild vikt och kanske av 
avgörande karaktär för ingenjörfunktionen. 

Snabb och säker campbyggnation
För det första förmågan till camp- och basbyggnation. De 
betonade vikten av att förmågan finns, men även att man 
ska lyfta blicken något och se till att förmågan, bas- och 
campbyggnation, finns med i ett expeditionärt förhåll-
ningssätt. Det man menade var att man med egna resur-
ser och förmågor ska kunna upprätta baser och camper i 
ett nytt insatsområde med, för rådande hotbild, en så hög 
skyddsnivå som möjligt och inom kortast möjliga tid.

För det andra tryckte man på förmågan till Route Clea-
rence, det vill säga att kunna avlägsna det omedelbara 
hotet från bland annat minor längs en förbindelse. Det 
påpekades att eventuella kommande insatser bedöms ha 
samma hotbild som dagens insatser i Afghanistan. Kopplat 
till detta är strävan att jobba så mycket som möjligt med 
maskinella resurser och på 
så vis skapa så hög skydds-
nivå som möjligt, samtidigt 
som vikten av snabbhet vid 
förflyttning underströks.

Smidigt och flexibelt
Utvecklandet av systemen 
fortsätter i USA och man ser 
en fortsatt utveckling på lo-
kaliseringsfordonet Husky, 
som sägs kunna klara deto-
nerande laddningar upp mot 
�0 kilo. Hälften av de IED 
fynd som görs i Afghanis-
tan upptäcks med hjälp av 
Huskyn, som är ett smidigt, 
flexibelt fordon med stor 
förmåga till uthållighet. 

IED står för Improvised Explosive Device, hemmagjorda 
bomber.

Under besöket förevisades också Fort Leonard Wood 
träningsanläggningar avseende ammunitionsröjning och 
Route clearence, en förevisning där alla typer av fordon 
som används vid sådant arbete var med. För att öka effek-
tiviteten i utbildningen används en simulatoranläggning 
som är speciellt framtagen för att öva förband på att fram-
rycka i strid likväl som att lokalisera, identifiera och ta 
hand om exempelvis IED. Ett mycket bra hjälpmedel vid 
förbandsträningen inför en kommande insats.

Text & Foto Mattias Johnsson

Lokaliseringsfordonet Husky med markradar, så kallad Grond 
Penetration Radar (GRPR) och minsökarpanel.
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Ett lag som har övat sina soldatkunskaper bra var lag 
nummer 1�, �. IEDD-grupp, som vann hela tävlingen. Ef-
ter en dag med jämna resultat i toppen på nästan varje gren 
gick de ut två och en halv minut före andralaget på snabb-
marschen. De sprang sina två kilometer i full utrustning 
på 1�,18 minuter, vilket räckte för att vinna hela tävlingen 
och samtidigt klara godkänt krav på fälttestet, som är ett 
av de fysiska krav som finns.

Alla officerare och soldater behöver pröva soldatkun-
skaper då och då. Under patrulltävlan testades avstånds-
mätning, avståndsbedöming, sjukvård, skytte, hinderbana, 

C Ing 2 Patrulltävlan 2012

Att utföra ett soldatprov kan vara lätt, svårt, roligt, tråkigt eller alldeles lagom. Ett 
lagom svårt arrangemang var just så som chefen Ing �, Gustaf Fahl, uttryckte det ef-
ter att ha gått i mål efter en dags övning. Han gladdes över att ha klarat av dagen med 
godkänt resultat trots att att det var länge sedan hans soldatkunskaper prövades.
Text Tommy Friman
Foto Lennart Axelsson

motortjänst och ett teoriprov. Under teoriprovet fick pa-
trullerna testa sig på knopslagning, allmäna soldatfrågor 
och beräkning med sprängkort. 

Vid alla åtta delmomenten fick lagen ett resultat, som 
sedan låg till grund för den avslutande snabbmarschens 
jaktstart in till valvet på Husarkasern. Några förändringar 
blev det i resultatlistan. Det lag som mest imponerade var 
�. CMD-grupp, som gick in på �,�� sek med hela laget. 

Tack vare professionella funktionärer blev genomföran-
det av tävlingen riktigt bra. Stort tack till alla som hjälpte 
till.
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Gemensamt för de organisationer som deltog är att re-
kryteringsfrågan är prioriterad, alla har ett ständigt behov 
av att rekrytera personal och yrkeskategorierna är likar-
tade, alla baseras på skydd och säkerhet.

För Försvarsmaktens del gör det nya personalförsörj-
ningssystemet att det finns ett ständigt behov av att sprida 
information om verksamheten till rekryteringsmålgrupper. 
Försvarsmakten har också ett behov av att vara informativ 
till allmänheten utifrån visionen att verka, synas och res-
pekteras. Förbanden i Eksjö garnison väljer att göra detta 
så offentligt som möjligt vid olika typer av event. För-
svars- och Blåljusdagen i Eksjö var ett ypperligt tillfälle 
att presentera vår verksamhet till en bred publik. Särskilt 
inbjudna var dessutom bland annat tidvis anställd perso-
nal och anhöriga. Även Helikopterflottiljen från Malmen 
fanns representerade med rekryteringspersonal.

Försvars- och Blåljusdagen användes också av Ing � 
och SWEDEC till att ta om hand vår egen personal. Vår 

Försvars- och Blåljusdagen 2012

personalvård grundas på en helhetssyn, som inkluderar re-
krytering, utbildning och träning före insatser, men också 
stöd under insatser och omhändertagande efter insatser 
och anställning. Under Försvars- och Blåljusdagen bjöd vi 
därför bland annat på föreläsningar om Försvarsmaktens 
anhörig- och veteranstöd.

Rekrytering
Även blåljusorganisationerna har ett stort behov av att 
rekrytera personal och att vara synliga och tillgängliga 
för allmänheten. Alla är de samhällsresurser, vars främsta 
mål är att det ska vara tryggt och säkert för medborgarna. 
Eksjö kommun står också beredd att stötta rekryterings-
arbetet. Försvars- och Blåljusdagen var därför ett tillfälle 
att tillsammans samverka för ett gemensamt mål – nya 
medarbetare till organisationerna och dito invånare i Ek-
sjö kommun.

Dagen inleddes med en ståtlig öppningsceremoni på 

En vacker vårdag i slutet av april fylldes Eksjös centrala delar av Försvarsmakten 
och Blåljusorganisationer. Syftet med dagen var att informera om och visa Försvars-
maktens, Landstingets, Räddningstjänstens och Polisens verksamhet. Dagen var re-
kryterande mot rekryteringsmålgrupper och förtroendeskapande mot allmänheten 
och egen personal. För Ing � och SWEDEC del utgjorde också dagen veteran-, anhö-
rig- och besöksdag. Svensk Handel i Eksjö hade dessutom så kallad långlördag med 
förlängt öppethållande i stadens butiker.

Text Peter Gustafsson
Foto Maddelena Lago
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torget med välkomsttal av garnisonschefen, överste Gus-
taf Fahl och verksamhetschefen för akutmottagningen vid 
Höglandssjukhuset, Tomas Johansson. Även riksdagsle-
damoten Allan Widman (fp) höll ett kort anförande med 
anledning av veterandagen. Allt inramat av Hemvärnets 
musikkår i Eksjö samt Smålands karoliner och husarer.

Under dagen kunde sedan de cirka � �00 besökarna 
stifta närmre bekantskap med personal och materiel i 
utställningsmontrar på torget. Ing � och SWEDEC bjöd 
också in till ett antal föreläsningar. Veteranföreläsning av 
riksdagsledamot Allan Widman(fp) och föreläsning om 
anhörigstöd av Invidzonen i Kyrkbacksgården. På Stads-
hotellet informerade SWEDEDC om Explosive Ordnance 
Disposal Information System (EOD IS) och utbildningen 
inom ammunitions- och minröjningsområdet. Ing � gav 

information till inbjudna gruppchefer och soldater samt 
rekryteringsinformation till Försvarsmaktens rekryte-
ringsmålgrupp.

När dagen summerades kunde de deltagande organi-
sationerna konstatera, att målet var nått och att många 
givande rekryteringssamtal förts. Många besökare hade 
dessutom fått information om de olika samhällsfunktio-
nerna. Besökarantalet på Ing � och SWEDEC föreläsning-
ar kunde kanske varit större, men de som deltog fick ta del 
av varierande och intressant information.

Försvars- och Blåljusdagen genomfördes i ett samarbete 
mellan Försvarsmakten, Eksjö Kommun, Höglandssjuk-
huset, Räddningstjänsten i Eksjö, Polisen i Jönköpings 
län, Eksjö Stadsutveckling, Fastighetsägarna och Svensk 
Handel i Eksjö.
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Vi var ett gäng som helt eller delvis var i Ålborg och 
sög i oss godbitarna av ett mycket väl arrangerat mäster-
skap med �6 deltagande länder. Utöver de ”vanliga” euro-
peiska länderna deltog även Colombia, Equador, Indone-
sien, Libanon och Förenade Arabemiraten. Strongt gjort 
av dessa deltagare, att ta sig an utmaningen att besegra de 
svårorienterade områden som danskarna erbjöd. Sverige 
lyckades sensationellt att genom Erik Öhlund ta en sil-
vermedalj i den krävande långdistansen, glädjande och lo-
vande inför nästa år. Vi ska ha klart för oss, att exempelvis 
ryssarna deltog med hela sitt civila landslag och det säger 
allt om toppskiktet.

Tävling, logistik och ceremonier
I resan till Danmark deltog fem Ing �:are samt en repre-
sentant från vardera SOK Aneby och Eksjö SOK, klub-
bar som kommer att sköta det tävlingstekniska. Därutö-
ver hade vi två aktiva orienterare, Oskar Svärd och Linda 
Nordin (läs resultat på www.mwoc�01�.dk). Det som vi 
framförallt var nyfikna på var utöver själva tävlingsupp-
lägget logistik och ceremonier. Detta löser sig inte av sig 
själv utan här krävs det att vi visar att Ing �:are kan, vilket 
jag ju självklart vet.

Vårt upplägg blir i stort enligt nedan med start månda-
gen den �6 augusti �01�:
Måndag: Ankomstdag.
Tisdag: Model Event (träning i terrängen) och invignings-
ceremoni, som vi hoppas kan genomföras i vackert väder 
på Stora Torget i Eksjö. Detta blir en sprakande färgprakt 
med fanor och uniformer från världens alla hörn.
Onsdag: Medeldistans i Aneby-området.
Torsdag: Långdistans i Skurugataområdet.
Fredag: Vilodag tillika kultur- och annan aktivitet. 
Lördag: Staffett och avslutningsceremoni med medaljut-
delningar. 
Söndag: Hemresa.

Just avslutningsceremonin kräver mycket planering så 
att allt klaffar. Den kommer vi att ha i Olsbergs arena, 
där vi även bjuder deltagarna på bankett. Under hela ar-
rangemanget kommer vi att ha besök av en österrikisk de-
legation, som ska se och lära inför �014, då de tar över 
staffettpinnen för att stå som värdnation. Ni kan från och 
med nu följa förberedelserna på tävlingens hemsida, där vi 
efterhand kommer att lägga in mer information om nästa 
års orienteringshändelse.

Det drar ihop sig!

Text Tomas Lööf
Foto Maddelena Lago

Ni kanske kommer ihåg från förra numret av vår tidning, 
då jag skrev några rader om kommande World Military 
Orienteering Championship �01�? Nu är det bara att 
kavla upp rockärmarna och starta upp förberedelserna 
på allvar, för i samband med årets tävlingar i Ålborg, 
Danmark fick jag under den högtidliga avslutningsceremonin förmånen att ta emot 
CISM flagga som ett bevis på att Sverige och Ing � står som arrangörer nästa år. 

Oskar Svärd var med och tävlade för Sverige vid årets 
tävling i Danmark.

www.mil.se/wmoc2013
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Anledningen till namnet på denna grupp är att TV-pro-
grammet inspirerar till träna och äta rätt för att må bra. Vi 
hade totalt tio deltagare, som hade sina egna målsättningar 
med de åtta veckorna. 

Första träffen började med invägning på vår innerscan 
våg. Den visar inte bara vikt utan även fettprocent, mus-
kelmassa och fysisk ålder. Vågen ger en fingervisning 
av hur balansen i kroppen ser ut. Har man mer fett och 
mindre muskler än vad som är normalt, får man en högre 
ålder än man biologiskt har. Den av deltagarna som gjorde 
störst förändring gick ner från en ålder av �4 år till 4� 
– fysiskt sätt.

Under veckorna blandade vi träningen inne och ute. 
Fokus var att alla kunde träna tillsammans, men på olika 
nivåer. Utgå ifrån dig själv och kämpa därifrån. Inomhus 
var det cirkelträning med olika övningar och ute tränades 
konditionen. Träningen var gemensam och alla tränade 
samma saker, men på olika nivåer. För de som ville fanns 

Biggest Looser Eksjö – med många vinnare!
Under våren har vi genomfört vår egen variant av Biggest Looser 
med fokus på att bli mer fysiskt aktiv, få bättre koll på kosten och 
därmed förhoppningsvis må ännu bättre. I TV-programmet Biggest 
Looser är det mycket fokus på att gå ner i vikt, men vilket mål man 
sätter i vår variant är individuellt.

Text Frida Berglund & Kim Forsman

det möjlighet till personlig träningsrådgivning, vilket vis-
sa nappade på. Alla genomförde en tvådagars kostregistre-
ring med personlig uppföljning, för att få koll på vad man 
stoppar i sig. 

Den gemensamma träningen varvades med föreläsning-
ar om kost, träning och motivation. Två till tre timmar 
per vecka avsattes av deltagarna under åttaveckorspasset. 
Deltagarna var överens om att det var en motivationshö-
jare att vara med i gruppen. Men inget är så bra, att det inte 
kan göras bättre. I höst, vecka 40, drar vi igång säsong två 
med Biggest Looser Eksjö, nu lite bättre tack vara utvär-
deringarna av säsong ett. 

”Verkligen nyttigt, 

jag har fått lära mig 

många bra övningar 

för träning av hela 

kroppen”

”Bra, det gick att jogga 
mer än 100 meter”

”Jättebra (både kost och träning)! 

Det var här min riktiga förändring 
började”
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Basen i multisporttävlingar utgörs av löpning, cykling 
och paddling. Oftast är det orientering i alla discipliner 
och oftast tävlar man i lag om två eller fyra. Tävlingarna 
sträcker sig över allt från två timmar upp till flera dygn, 
där man vanligtvis tävlar non-stop. De långa flerdygns-
tävlingarna innehåller oftast fler discipliner såsom inlines, 
simning, repmoment, forspaddling med mera. I de långa 
tävlingarna är det dessutom nästan uteslutande mixade lag 
som gäller, det vill säga minst en kvinna eller man i ett lag 
om fyra. 

Säsongen �01� är i full gång 
och EGAR har hittills hunnit med 
att placera sig på första respektive 
fjärde plats i Svenska cupen sprint, 
samt på andra respektive tredje plats 
i Svenska cupen lång. I sammandra-
get i Svenska multisportcupen leder 
EGAR sprintcupen efter första del-
tävlingen. Laget satsar hårt på både 
sprint och långa cupen och kommer 
under �01� delta i huvuddelen av 
deltävlingarna i Svenska multis-
portcupen, Åre Extreme Challenge, 
Stockholm Extreme samt årets höjd-
punkt, Endurance Quest i Finland. 
Endurance Quest är en deltävling i 
Adventure Racing World Series och 
kommer innebära att fyrmannalaget 
förflyttar sig med karta och rygg-
säck mer eller mindre non-stop un-
der drygt tre dygn . Den här sporten 
är verkligen fysiskt stridsvärde ställt 
på sin yttersta spets och har mycket 
gemensamt med militär patrullverk-

Multisport	
-	en	lagsport	med	fysiskt	stridsvärde	i	fokus

Eksjö Garnison Adventure Racing, 
EGAR, är ett multisportlag bestående av 
fyra manliga  officerare från Ing �, en 
kvinnlig officer från Livgardet samt en 
kvinnlig precis nybliven läkare. Tillsam-
mans tävlar de i multisport både i Sve-
rige och utomlands. 

samhet, både vad avser förberedelser och genomförande.
Att kombinera idrottande på hög nivå med officersyrket 

tycker lagmedlemmarna fungerar bra. Att ha förmånen 
att träna tre timmar i veckan på arbetstid, delta i militära 
tävlingar och träningsläger betyder mycket för lagets sats-
ning. Förhoppningsvis kan vi genom att synas på tävlingar 
och event i våra kamouflagemönstrade tävlingskläder bi-
dra till arbetet med att rekrytera fler till Försvarsmakten.

EGAR har nyligen startat ett samarbete med Fredsbask-
rarna och genomför en insamling till 
förmån för Kamrathjälpen. Förhopp-
ningen är att kunna samla in 10 000 
kronor i samband med världscuptäv-
lingen i Finland. Lagmedlemmarna 
i EGAR tycker att det skulle vara 
väldigt roligt om de genom sin pre-
station även kan hjälpa kamrater och 
kollegor.

Nu närmast väntar Försvarsmakts-
mästerskapet i multisport, som i år 
genomförs i Tibro. EGAR är rege-
rande mästare och siktar självklart 
på att vara med och slåss om guldet, 
för tredje gången.

Titta gärna in på www.egar.se för 
mer information om laget och in-
samlingen till förmån för Fredsbas-
krarna. 

Text Daniel Johansson
Foto EGAR
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Tattoo 2012  
– levande musik i en levande stad

Eksjö International Tattoo är en blåsmusikfestival, där 
orkestrarna förutom att spela, samtidigt rör sig i takt med 
musiken, dessutom finns det dans- och sånginslag i före-
ställningen.

Under Tattooveckan genomför också de inbjudna or-
kestrarna med början klockan 11.�0 marscher på Stor-
gatan. Flera orkestrar spelar även på andra orter i Eksjös 
grannskap. Ett betydande och viktigt inslag är de konser-
ter som ges i Eksjö kyrka vid klockan 14.00 och 16.00 på 
torsdagen och lördagen under tattooveckan. 

Årets Tattoo kommer att spelas in av Sveriges Televi-
sion som underlag för ett entimmes TV-program, vilket 
kommer att sändas under i slutet av �01� eller i början 
av �01�. För denna inspelning krävs � HD-kameror och 
särskilda mikrofoner för så kallat �:1 ljud samt kraftfull 

I år genomförs återigen Eksjö International Tattoo. Tattoo �01� genomförs den 8-
11 augusti och som tidigare på Eksjö torg. Eksjö Stora Torg är en, liksom Borgen i 
Edinburgh, unik arena där Eksjö kyrka bildar en mäktig och betydelsefull fond för 
inslagen. 

belysning.
Eksjö Tattoo genomförs nu för nionde gången och har bli-
vit en uppskattad musikfest. Förberedelserna för årets Tat-
too startade omedelbart efter Tattoo �010 och är nu inne 
i ett intensivt slutskede då alla trådar knyts ihop – allt för 
att kunna ge en musikaliskt högstående och underhållande 
föreställning i sommar. 
Föreningen Eksjö Tattoo genomför på uppdrag av Eksjö 
kommun Eksjö International Tattoo i samarbete med Ek-
sjö garnison. Det krävs mycket planering för att kunna 
genomföra ett Tattoo med fler än ��0 aktörer på spelplat-
sen. En stor frivillig insats är nödvändig för att festivalen 
överhuvudtaget ska kunna äga rum. 

Text Arne Ullman

Fakta 
Ing � har som policy att enbart 
gratulera yrkesofficerare, 
reservofficerare och civila som 
är anställda.

VI GRATULERAR
Juli   
5 RO/Kapten Asbjörn Austlid 50 år
16 RO/Kapten Åke Danielsson 50 år
28 RO/Kapten Tommy Thundahl 60 år
   

Augusti   
2 RO/Kapten Carl Petersohn 50 år
3 Major Tomas Wikström 50 år
8 RO/Kapten Fredrik Larson 50 år
31 Kapten Per-Erik Axing 60 år
   

September   
9 RO/Kapten Hans-Peter Ahlfont 50år
16 RO/Kapten Anders Zander 50 år
22 Löjtnant Sivert Sparr 60 år
   

Oktober  
17 HR-generalist Inga-Lill Liljegren 60 år
20 RO/Överstelöjtnant Bo Horndahl 60 år
   

November   
7 RO/Kapten Tommy Bystedt 50 år
   

Dec   
20 Major Göran Danielsson 50år
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En kort sammanfattning av förutsättningarna kan vara 
på sin plats. Det är Stiftelsen Regementsheden Skillinga-
ryd (före detta Stiftelsen A6 Försvarshistoriska Museum i 
Jönköping), som erhållit såväl statliga uppdrag som medel 
och som i samarbete med Sveriges Militärhistoriska Arv 
(SMHA), Vaggeryds kommun, Jönköpings Läns Museum 
och Göta ingenjörregemente, ansvarar för verksamheten. 
Namnet på den sammantagna musei- och kulturhistoriska 
verksamheten, som nu introducerats inom Skillingaryds 
läger är ”Miliseum Skillingaryd”. Inom verksamheten 
finns även Riksförbundet Sveriges Militärkulturhisto-
riska föreningar (RSMF) och Fredsbaskrarna, vilka redan 
idag är etablerade inom lägret. En stark manifestation av 
samarbetet mellan dessa aktörer, var det militärhistoriska 
event som genomfördes på plats i Skillingaryd �-6 maj i 
år.

Det symboliska första spadtaget för bygget av museilo-
kalerna, togs den 6 december av representanter från Vag-
geryds kommun, kommunalrådet Berry Lilja, Sveriges 
Militärhistoriska Arv, kanslichef Christian Braunstein och 
byggföretaget GBJ Bygg, Jonas Hallemyr vid en enkel 
men värdig ceremoni. Inramad med historiska uniformer, 
med svensk lösen och med före detta Jönköpings Rege-
mentes signal, framförd på signaltrumpet av Claes Dahlén 
från Ing �.

Nu	bygger	vi	”Miliseum	Skillingaryd”!

Det är med såväl med glädje som med stolthet jag kan berätta, att nu bygger 
vi Miliseum Skillingaryd, museet som bland annat axlar de småländska mili-
tära traditionerna och kommer att utgöra ”nationellt museum för ingenjörtrup-
perna med föregångare”.

Nybyggnation
Det som nu byggs, är en nyproducerad entré och recep-
tionsbyggnad med personalutrymmen. Denna kommer att 
fungera som själva mittpunkten i museianläggningen, vil-
ken i övrigt består av två äldre så kallade mathallar från 
cirka 18�0 och en sammanlänkande passage. Tillsammans 
uppgår ytan i anläggningen till cirka 1 100 kvadratmeter. 
Dessutom ingår magasin och förråd strax intill, med un-
gefär lika stor yta.

Redan år �010 invigde vi den soldattorpsmiljö, ”Lil-
lemo”, som vi omlokaliserat från Sjöängen i Eksjö och 
återuppfört inom Skillingaryds läger, inom gångavstånd 
från själva museet. Här kommer företrädesvis vår pedago-
giska verksamhet att bedrivas.

Eftersom vi har den stora förmånen att kunna bedriva 
museal verksamhet inom ett statligt byggnadsminne, som 
faktiskt hela Skillingaryds läger är idag, räknar vi även 
den pietetsfullt vårdade äldre bebyggelsen som en väsent-
lig del av museiupplevelsen för våra framtida besökare. Vi 
kommer bland annat att iordningställa en ”vandringsled” 
genom lägerbebyggelsen. Ett smakprov på detta koncept 
var den byggnadshistoriska vandring under ledning av ar-
kitekt Lennart Grandelius, som genomfördes under ovan-
nämnda event.

Virtuell arbetsmodell över utställningen i ”Ingenjörtruppsmuseet”.    Digital bearbetning: Sebastian Petterzon

Text Sven Engkvist
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Tidsplanen det närmaste året innefattar pågående 
byggnation av lokaler, vilken beräknas vara färdig till i 
augusti. Därefter påbörjas produktion av basutställning, 
återupprättande av biblioteket från A6 Försvarshistoriska 
Museum och inflyttning i föremålsmagasinen. Det blir ett 
mycket arbetsintensivt år! Vi kommer möjligen att kunna 
erbjuda förhandsvisningar för utvalda grupper i slutet av 
innevarande år och ser fram emot en mera formell invig-
ning till sensommaren �01�.

Vad kommer vi att få se?
Vad kommer vi då att visa i basutställningarna? Ja, själv-
fallet blir det huvudsakligen företeelser som ryms inom 
våra båda statliga uppdrag. Dessa uppdrag är att i ett na-
tionellt perspektiv skildra begreppet regementsheden och 
den gamla indelta armén, samt att utgöra nationellt mu-
seum för ingenjörtrupperna. De två uppdragen erhåller i 
princip hälften av den totala utställningsytan vardera, eller 
förenklat en mathall var.  

Utställningen om ”begreppet regementsheden” byg-
ger vi kring tre tänkta ”T:n” – Torpet, Trossboden och 
Tältet. Vid ”Torpet” visar vi knektens och hans familjs 
hemmamiljö. Soldattorpet som vi hade i utställningen i 
Jönköping är medflyttat och kommer här att återuppföras. 
”Trossboden” är ingen byggnad i ordets bemärkelse, utan 
den utställningsdel där vi visar knektens uniformer och 
utrustning. ”Tältet” slutligen, symboliserar livet i fält – på 
övning eller i krig. Vi har ett förläggningstält m/1806 som 
vi kommer att resa i utställningen. Det blir det centrala 
utställningsobjektet i denna del. 

”Ingenjörtruppsmuseet” kommer att byggas tematiskt 
och vara mer flexibelt. Vi räknar med att med jämna mel-
lanrum kunna växla mellan truppslagets olika förmågor, 
exempelvis utförande av fältarbeten för överlevnad, fält-
arbeten för rörlighet och fördröjande fältarbeten, i vilka 

brobyggnad, minröjning, dykning etc som bekant ingår. 
En mer statisk del blir den inledande utställningen om 
Fortifikationens historia, det vill säga ingenjörtruppernas 
föregångare. Här kommer vi att ha med en del om Jönkö-
pings slott, för att ge utställningen en mer lokal inriktning. 
För närvarande pågår omfattande arkeologiska undersök-
ningar av Jönköpings slotts södra befästningsverk, i vilka 
författaren deltar som militärhistorisk konsult. Självfallet 
kommer även truppslagets fredsförband att exponeras. 

Ytterligare en målsättning är att upprätta en ”modell-
kammare”, där de olika brosystemens utbildningsmodel-
ler kan förevisas. Ytterligare en del av ”Ingenjörtruppsmu-
seet” blir den ”fältarbetspark” utomhus som vi skissar på 
och hoppas kunna utverka garnisonens stöd för att bygga.
För att etablera samarbete och delaktighet kring arbetet 
med ”Ingenjörtruppsmuseet”, arrangerade vi en träff med 
representanter för ingenjörtruppernas kamratföreningar 
10-11 april i Skillingaryd, i vilken även chefen Ing � 
överste Gustaf Fahl deltog.

Glimtar av artilleriet
I våra utställningsplaner innefattas självfallet också glim-
tar av artilleriet som övat på skjutfältet sedan över hundra 
år tillbaka. Vi har med oss i stort sett alla artilleripjäser vi 
hade exponerade i Jönköping. Huvuddelen kommer dock 
att förvaras i ett visningsbart magasin. Vi kommer även att 
ha som målsättning att kunna bedriva så kallad program-
verksamhet, inom vilken vi kan såväl producera egna som 
låna in befintliga temautställningar under begränsad tid.

Vi disponerar en hel del ”tung materiel”, mest från artil-
leriet och ingenjörtrupperna. Denna ska vi sträva efter att 
hålla rullande i så stor omfattning som möjligt. Att kunna 
förevisa föremål i sin rätta miljö, är självfallet eftersträ-
vansvärt: terrängbilar, kanoner och fältarbetsredskap gör 
sig bäst utomhus och förevisningar är alltid populära och 

Virtuell arbetsmodell över utställningen i ”Indelningsverksmuseet”.    Digital bearbetning: Sebastian Petterzon
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publikdragande evenemang.
Under pågående och kommande arbeten finns behov 

av ”hjälpande händer”. Ett exempel är uppsortering av 
modellbromaterielen inför upprättande av ovan nämnda 
modellkammare. Känner du, att du vill göra en insats, är 
du varmt välkommen att höra av dig! Frivilliginsatserna 
administreras genom Museiföreningen, men enklast är 

att kontakta projektkontoret, 0��0-6� 8� 6�, e-post  sven.
engkvist@vaggeryd.se. Vill Du följa verksamheten, är 
Du välkommen att besöka vår hemsida  www.vaggeryd.
se/museum. Besök gärna även sidan för Sveriges Militär-
historiska Arv www.smha.se.

Första spadtaget för Miliseum, den 6 december 2011. Från vänster Claes Dahlén, Kaj Nordquist, kommunsty-
relsens ordf Berry Lilja, kanslichefen för Sveriges Militärhistoriska Arv Christian Braunstein, chefen för GBJ 
Bygg AB Jonas Hallemyr, Anders Palm, Sven Engkvist.                 Foto: Johan Erlandsson

Bygget sett mot öster, april 2012.
Foto: Kaj Nordquist
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Det har under våren genomförts ett antal trevliga pubkväl-
lar samt det för året nya med onsdags-pytt har fallit väl ut. 
Det är i skrivande stund fortfarande osäkert hur framtiden 
kommer se ut. Detta eftersom att det inte är klart hur för-
sörjningen av mässar och matsalar inom Försvarsmakten 
skall ske i framtiden.

Aktuellt i föreningen är att det under våren blivit möjligt 
att se bokningar av Husarmässen och Bockhult i kalen-
dern på föreningens hemsida www.bockarna.se.

Kommande större verksamhet vid föreningen är: 
Kräftskivan i Bockhult 15 september
Julbord på Husarmässen 1 december
Julgransplundring på Husarmässen 12 januari 2013
Årsmöte på Husarmässen 6 februari 2013

Varmt välkomna,
Styrelsen

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 70RÄNNESLÄTT 2012:1

Ordföranden	har	ordet

Verksamhetsplan 2012 (maj-december)

Styrelsemötena äger rum klockan 0�.�0 och 
Veteranluncherna klockan 1�.00.

Maj  
�1 maj torsdag styrelsemöte
�1 maj torsdag Veteranlunch 
Juni
6 juni onsdag Sveriges Nationaldag firas i Eksjö
�0 juni lördag I 1�-dagen
Augusti
10 augusti fredag Eksjö Tattoo
September
�� september torsdag styrelsemöte
�� september torsdag Veteranlunch

Oktober
�� oktober torsdag styrelsemöte
�� oktober torsdag Veteranlunch
November
�� november torsdag styrelsemöte
�� november torsdag Veteranlunch
December
December styrelsemöte i samband med Ing � 
jullunch.

När jag skriver dessa rader den 21 maj har vi ett bra vä-
der och sommaren är på gång. Dock har maj månad varit 
kall och inte särskilt vårlik, men Duste och Kurt-Lennart 
prickade in rätt dag för föreningens resa till Karlskrona. Vi 
hade en underbar resa till staden Karlskrona. Björn Hag-
berg, som bor i Rödeby utanför Karlskrona tog hand om 
oss ett par timmar och vi fick lära oss mycket om denna 
vackra och marint präglade stad. Vi fick också enskilt gott 
om tid för att studera samlingarna och utställningarna i det 
fantastiska Marinmuseet.

Årsmötet
Vid årsmötet den �4 februari �01� deltog ett �0-tal med-
lemmar. Ny i styrelsen blev  Jan Ekwall. 
Efter valen ser styrelsen ut så här:
Ordförande Kenneth Jägsander
Vice ordförande Kurt-Lennart Larsson
Kassör Torbjörn Titus
Sekreterare Lilian Stedt
Ledamöter är Morgan Allgurin, Mats Einarsson, Jan Ek-
wall, Astor Engqvist, och ”Duste” Petersson.
Cecilia Ragnarsson lämnade styrelsen. Hon har under 
flera år varit föreningens sekreterare. Då hon inte kunde 
närvara vid årsmötet avtackades Cecilia vid ett senare till-
fälle av styrelsen.
I samband med årsmötet berättade Roland Sandberg och 
Sven Bengtsson om kalla kriget. Roland Sandberg har 
varit huvudredaktör för boken ”Kalla kriget i Jönköpings 
län”. Det fanns också möjlighet att köpa denna bok vid 
årsmötet.

Veteranluncherna
Under våren har vår kamratförening varit ansvarig för 
program och genomförande. Vi kan konstatera att dessa 
luncher är populära och det brukar komma �0-40 gäster. 
Som medlem får du gärna ta med anhöriga och vänner på 
dessa luncher. Som Du givetvis redan känner till har vi 
Veteranluncherna sista torsdagen i månaden. Vi har vid 
de korta föreläsningarna mött intressanta personer och in-
tressanta ämnen. Vid Veteranlunchen den �1 maj har vi 
lyckats få Björn Eriksson som föreläsare. Björn kommer 
att berätta om sin tid som landshövding i Östergötland.
Sommarens program innehåller:

Nationaldagsfirande den 6 juni
I 1�-dagen vid Vaktparaden den �0 juni
Eksjö Tattoo den 10 augusti

Slutligen vill jag önska alla 
medlemmar och övriga  
läsare en skön sommar!

/Kenneth Jägsander

•
•
•
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Juli   
2 Lars Krönmark Stockholm 60 år
13 Kurt Rosén Eksjö 85 år
21 Lilian Stedt Eksjö 70 år
21 Ivar Berg Björkeby 85 år
23 Ingela Jansson Eksjö 70 år
26 Göran Titus Eksjö 75 år

Augusti   
1 Bernt Bernhardsson Vaggeryd 75 år
20 Bernt Fransson Anderstorp 70 år
24 Iron Henriksson Vetlanda 75 år
31 Per-Erik Axing Eksjö 60 år

September   
3 Bengt Swahn Ljungby 75 år
3 Gunvor Andersson Bellö 85 år
8 Eric Nicander Lund 70 år
8 Leif Dahlén Eksjö 70 år
11 Bernt Thapper Jönköping 80 år
18 Gertrud Ode Mariannelund 70 år
23 Gunilla Engqvist Eksjö 70 år
28 Lennart Andersson Lindås 85 år

Födelsedagar
Kamratföreningen gratulerar nedanstående medlemmar på högtidsdagen.

Jan-Erik Persson Ronneby
Staffan Nordström Örebro
Maria Lindqvist Gnosjö
Berndt Johansson Mönsterås
Hans-Gunnar Eliasson Östersund

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

Oktober   
1 Bengt Lagesson Växjö 75 år
3 Sven Stavhagen Bua 80 år
17 Inga-Lill Liljegren Eksjö 60 år
17 Urban Sundqvist Vimmerby 70 år
27 Lars Göran Johansson Huskvarna 75 år

November   
5 Ulf  Norgren Göteborg 75 år
6 Carl-Gustav Örehed Gränna 85 år
15 Ingemar Pilspets Eksjö 80 år
23 Ulf Thiberg Eksjö 75 år
25 Bo Larsson Årsta 70 år
26 Hans Karlsson Södra vi 75 år

December   
11  Morgan Allgurin Eksjö 60 år
13 Otto Ohlsson Eksjö 90 år
22 Anders Blomstrand Lund 80 år
30 Marianne Stjern Eksjö 75 år

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
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Teresa och Bernt Fransson Anderstorp 
Mats Frisk Bromma
Lars Lundehed Bromma  
Arne och Marianne Stjern      Eksjö  
Ingrid och Inge Lindenmo Eksjö  
Hans Arndt Eksjö  
Keve Glemne Eksjö
Anders Tengbom Eksjö  
Roland Croon Eksjö  
Karl Eklöf Eksjö
Mats Einarsson Eksjö
Staffan Wadström Eksjö
Eidor Davidsson Eksjö
Karl-Erik Söderberg Falun
Arne Hedman Getinge
Peter Wulff Gnosjö
Edvard Rösiö Gränna
Lennart Edström Grödinge
Rune Dahl Göteborg
Sture Bergdahl Huskvarna
Paul Engström Huskvarna
Karl-Erik Brandt Hyssna

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

Olof Engdahl Jönköping
Erik Carlsson Karlsborg
Niclas Johansson Karlshamn
Hilding Lindqvist Linköping
Lennart Sturesson Linköping
Bengt Jägdahl Märsta
Sven Eldeland Nässjö
Johan Teiffel Oskarshamn
Björn Hagberg Rödeby
Göran Svensson Skillingaryd
Roland Sandberg Vetlanda
Ebbe Eberhardsson Stockholm
Kenneth Axelsson Spånga
Ingvar Brämesson Tibro
Emelie Liberg Tranås
Magnus Bäckstrand Nynäshamn
Jan-Stefan Börjesson Täby
Christer Karlsson Täby
Bengt Lagström Västervik
Rolf Thiberg Växjö
Lars-Johan Svahn Växjö

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.
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Årsmötesförhandlingarna inleddes därefter med rege-
mentets marsch följd av parentation över de medlemmar 
som avlidit under året, nämligen Sigvard Malmström 
Halmstad, Ulla Hallberg Bankeryd, Sune Bengtsson Gäv-
le, Vincent Johansson Vaggeryd, Rolf Alse Jönköping, Ivar 
Krantz Eksjö, Leif Kesselmark Vadstena, Anders Hedgren 
Stockholm, Sven-Rickard Emmerman Jönköping, Mar-
gareta Werner Eksjö, Ingrid Nilsson Eksjö, Yngve Glans 
Jönköping, Erik Hofmann Gislaved, Sten-Olov Ganfjord 
Eksjö, Lennart Fellstenius Solna, Kjell Widberg Halmstad 
och Ingrid Ahlstedt Hedenberg Eksjö.

Med Wilhelm af Donner som mötesordförande fortsatte 
förhandlingarna enligt dagordningen. Av verksamhets-
berättelsen framgick bland annat att föreningen har �1� 
medlemmar och en stabil ekonomi, de välbesökta veteran-
luncherna, deltagande i Försvars- och Blåljusdagen, Eksjö 
vaktparad, Nationaldagen, resa till Helikopterflottiljen och 
Flygvapenmuseet i Malmslätt och representation vid flera 
olika tillfällen. Efter om- och nyval och konstituering kom 
den framtida styrelsen att bestå av Kenneth Jägsander ord-
förande, Kurt-Lennart Larsson vice ordförande, Torbjörn 
Titus kassör, Lilian Stedt sekreterare, Morgan Allgurin 
vice sekreterare och ledamöterna Duste Petersson, Astor 
Engqvist, Mats Einarsson och Jan Ekwall. Till revisorer 
valdes Lars-Gunnar Brüggemann och Bengt Öster och till 
valberedning Håkan Kisell, Kenneth Wennblom och Ste-
fan Elm.

Årsmötet avslutades på kvällen med en välsmakande 
och trevlig middag tillsammans med Ing � kamratfören-
ing i mäss Trianon.

Årsmötet

Text Kurt-Lennart Larsson
Foto Mats Einarsson

Ett fyrtiotal medlemmar deltog i föreningens årsmöte fredagen 
den 16 mars. Före förhandlingarna höll Roland Sandberg ett en-
gagerat föredrag illustrerat med bildspel under rubriken ”Bered-
skapen i Jönköpings län under det kalla kriget - några minnen”.

Roland Sandberg höll ett uppskattat tal under middagen.

Årsmötet avslutades med en välsmakande middag i mäss Trianon.
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Årets upplaga av ”Blåljusdagen” blev ett välbesökt ar-
rangemang, vilket det vackra vårvädret säkerligen bidrog 
till. Blåljusdagen är ett samarrangemang mellan Eksjö 
kommun, näringslivet i Eksjö, Försvarsmakten, Polisen, 
Räddningstjänsten och Landstinget. Syftet är att komma 
ut till medborgarna för att visa och berätta om den egna 
verksamheten och hur olika enheter kan samverka vid 
svåra händelser och olyckor. Man hoppas också med detta 
kunna locka ungdomar som framtida medarbetare. Under 
dagen gavs tillfälle att närmare bekanta sig med personal, 
fordon och materiel från de olika enheterna. Under in-

Text & Foto Mats Einarsson 

Välbesökt	Försvars-	och	Blåljusdag		
i	Eksjö

ledningsceremonin på torget var kamratföreningarna vid 
I 1� och Ing � representerade. Efter uppmarschen, som 
startade vid Konsum och vidare längs Södra Storgatan, 
ställde man upp framför kyrkan och kamratföreningarnas 
fanor flankerade podiet under chefen Ing � inledningsan-
förande.
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Tidig morgon den 17 april står Duste Petersson och Tor-
björn Titus småhuttrande på Eksjö station och väntar på 
tåget för avresa till Stockholm och Tallinks terminal i Fri-
hamnen. Varför nu denna väntan och resa? Jo, Duste och 
Torbjörn är ombud för I 1� kamratförening vid SMKR:s 
representantskapsmöte som äger rum vartannat år. I termi-
nalen samlas ett �0-tal ombud från olika kamratföreningar. 
Man möts av glada leenden och stämningen är god.

SMKR står för Sveriges Militära Kamratföreningars 
Riksförbund och är paraplyorganisation för �� militära 
kamratföreningar med cirka �0 000 medlemmar.

Information från Försvarsmakten
Innan representantskapsmötet tog sin början informerade 
överste Peter Öberg från Högkvarteret om Försvarsmak-
tens veteranverksamhet. Öberg klargjorde att en veteran 
är en person som tidigare varit anställd i Försvarsmakten 
eller gjort insatser internationellt, så kallade utlandsvete-
raner. Försvarsmakten organiserar numera en veteranav-
delning med överstelöjtnant Anders Stach som chef. Ve-
teranavdelningens huvuduppgift är att förmedla stöd till 
behövande veteraner. Avdelningen samarbetar med Freds-
baskrarna, Soldathemsförbundet, SMKR, Invidzonen 
(ideell organisation för anhöriga av anhöriga). Vid varje 
förband, skola och centrum finns lokala veteransamord-
nare. Öberg vädjade till kamratföreningarna att medverka 
med veteranstöd. I 1� kamratförening har i sina stadgar 
beslutat att medverka i veteranstöd.

Representantskapsmötet
SMKR:s ordförande Christer Olofsson hälsade mötesdel-
tagarna välkomna till �01� års representantskapsmöte. 
Mötet inleddes med en tyst minut till minnet av Stefan 
Bergkvist. Stefan har under �0 år arbetat inom SMKR. 
Efter presentation av ombuden kunde ordföranden förkla-
ra mötet öppnat. Verksamhets- och förvaltningsberättelse 
godkändes med förbehållet att balansrapporten för år �011 
ska kontrolleras gällande förbundets fonder i Stadshypo-
tek. Medlemsavgiften till SMKR beslutades vara oföränd-
rad � kronor/medlem. Efter ett bra arbete av valberedning-
en kunde mötet välja styrelse enligt följande:
Ordförande Christer Olofsson. Vice ordföranden  Steve 
Gunnarsson. Styrelsemedlemmar Bertil Andreasson. Jan-
Olof Johansson. Nya revisorer blev Lennart Bresell och 
Anders Bager. Ordföranden och revisorer väljs på två år 
övriga på fyra år.

Under förmiddagen dag två diskuterades bland annat: 

Hur öka medlemsantalet i föreningarna? Ett förslag var att 
kontakta utlandsveteraner. Ett annat diskussionsämne var 
en egen kamratföreningstidning. Finansiering genom an-
nonser, egna arbetsinsatser, tryckning genom FMLOG.
 
Sightseeing
Under två timmar guidades deltagarna av svensktalande 
guide med buss och promenad i Riga gamla stad. Dagen 
avslutades med gemensam middag, då tal hölls av ord-
föranden som hälsade oss välkomna, till det nordiska 
kamratföreningsmötet i Finland �01�. Torsdag förmiddag 
anlöpte färjan Frihamnen och vi tackade varandra för ett 
par trevliga dagar.

Rapport	från		
SMKR: s representantskapsmöte 2012
Text & Foto Torbjörn Titus

SMKR: s ordförande Christer Olofsson hälsade mötesdel-
tagarna välkomna till 2012 års representantskapsmöte.        
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Strax före Kosta gjordes ett uppehåll för medhavd fika. 
När vi närmade oss Blekingegränsen fick vi en intressant 
information om landskapet Blekinge, även kallat ”Sveri-
ges trädgård”, av Duste Petersson. I Rödeby anslöt Björn 
Hagberg. Björn har ett förflutet vid Marinbasen i Karls-
krona och som reservofficer vid I 1�/Fo1�. Deltagarna 
fick en mycket initierad guidning i Karlskrona stad 
och i dess omgivningar av Björn. 

Av allt som beskrevs och sågs kan nämnas ör-
logsbasen, det havsnära, vackert belägna kasern-
området i Gräsvik, dit en gång Smålands grenadjä-
rer flyttade från Ränneslätt, men som nu är campus 
för högskolestudenter, vidare Rosenholmsområdet 
där kustartilleriregementet, KA � var förlagt under 
många år innan nedläggningen år �000. Den sov-
jetiska ubåten U 1��: s grundstötning i skärgården 
hösten 1�81 var naturligtvis välkänd av deltagarna, 
men däremot inte de nya uppgifterna som redovi-
sades under guidningen och som tidigare inte of-
fentliggjorts, bland annat varför det planerade sov-
jetiska fritagningsförsöket inte genomfördes. 

RÄNNESLÄTT

Text & Foto Mats Einarsson

Vårens resmål - Karlskrona
Årets resa med I 1� kamratförening gick till örlogsstaden Karls-
krona med Marinmuseet som mål i vackert vårväder. Ett fyrtio-
tal medlemmar mötte upp vid Trianon resdagens morgon. 

Besöket på Marinmuseet, troligen ett av Sveriges mest 
sevärda museer, som visar marinens historia, utveckling, 
uppgifter och insatser från 1600-talet fram till idag, var 
ett av resans huvudmål. Deltagarna fick här på egen hand 
under ett par timmar utforska museet. En välsmakande 
Blekingebuffé intogs i museets restaurang, Skeppsgos-

sen. Det var mycket nöjda I 1�-resenä-
rer med många nya intryck som efter 
ett uppehåll i Kosta och Kosta Outlet 
under kvällen återkom till Eksjö. Un-
der hemvägen framförde kamratfören-
ingens ordförande Kenneth Jägsander 
deltagarnas tack till reseledarna Duste 
Petersson och Kurt-Lennart Larsson för 
en som alltid mycket väl planerad och 
genomförd utflykt.

En fikapaus är alltid rätt!

Björn Hagberg berättar om staden och skärgår-
den från en väl vald utsiktsplats.
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Därefter var det dags för ett anförande av förre flygva-
peninspektören, numera insatschefen i Högkvarteret, ge-
nerallöjtnant Anders Silwer, som redogjorde för den sex 
månader långa Libyen-insatsen under �011. 

Anders Silwer rekapitulerade de politiska beslut som 
låg till grund för insatsen, dess varaktighet och omfatt-
ning. Som den minnesgode erinrar sig bestod Sveriges 
insats under de första tre månaderna av åtta JAS Gripen 
för enbart spaningsuppdrag och ett Herkulesplan för bland 
annat lufttankning. Efter viss politisk turbulens reducera-
des insatsen med tre Gripen de sista tre månaderna. Den 
svenska styrkan genomförde totalt 1 800 flygningar mot  
� �00 mål från sin bas på Sicilien utan några egna inciden-
ter. Libyens luftförsvar hade tidigt slagits ut och dessutom 
skedde flygningarna på en höjd dit andra vapen inte kunde 
nå. Den svenska insatsen blev mycket uppskattad av alla 
deltagande nationer. Även flygvapnet har nu fått nyttiga 
erfarenheter från samverkan i skarpt läge under NATO-
befäl.

Efter en avslutande frågestund avtackades Anders Sil-
wer av kamratföreningens ordförande, som också över-
lämnade en silverglänsande påse med kluckande innehåll. 
Därefter åtskildes de två kamratföreningarna för att av-
hålla sina årsmöten.

Årsmötet
Årsmötet inleddes av ordföranden Magnus Bäckstrand 
med parentation över de sedan föregående årsmöte av-
lidna medlemmarna Lennart Fellstenius, Anders Hedgren 
och Henry Söderberg. 

Den framlagda verksamhetsberättelsen för �011 lades 
med godkännande till handlingarna. Det kan noteras att 
årets ekonomiska utfall resulterade i ett mindre under-
skott, men att föreningens ekonomiska ställning är fortsatt 
stabil. Revisorernas berättelse utmynnade i förslag om an-

Text Magnus Bäckstrand

Från Stockholmsföreningen 
Årsmöte 2012

svarsfrihet för styrelsen för det gångna året och så blev 
också årsmötets beslut.

Valberedningen hade i år haft osedvanligt mycket att 
göra i och med att avsägelser från fortsatt syrelsearbete 
förelåg från ordföranden Magnus Bäckstrand och från 
kassören Åke Karlsson. Till ny ordförande valdes, efter 
förslag från sittande ordföranden, Alf Eckerhall, som i sin 
roll som valberedare inte ville föreslå sig själv. Till ny sty-
relseledamot efter Åke Karlsson valdes Staffan Ericsson. 
Revisorer och revisorssuppleant omvaldes. Till nya valbe-
redare efter Alf Eckerhall och avlidne Lennart Fellstenius 
utsågs Magnus Bäckstrand och Åke Karlsson.

Innan mötet avslutades tackade ordföranden Åke Karls-
son för ett tioårigt gediget arbete i styrelsen som skattmäs-
tare och överlämnade SMKR:s förtjänstplakett i silver. 
Efter det att årsmötet formellt avslutats med klubbslag 
tog den nyvalde ordföranden Alf Eckerhall till orda. Han 
tackade årsmötet för visat förtroende och tackade Magnus 
Bäckstrand för hans fjorton år som ordförande och hans 
ännu längre styrelsetid och Åke Karlsson för mångårigt 
styrelsearbete. Till de avgångna överlämnades uppskat-
tade gåvor med konsumentvänligt innehåll.

Deltagarna återsamlades därefter i matsalen, där en syn-
nerligen välsmakande buffé avnjöts under mycket god 
stämning tillsammans med Kronobergarna.

Torsdagen den 1� mars samlades medlemmarna i kamratföreningen till årsmöte i 
Militärstabsbyggnaden, Bastionen. �� medlemmar hade hörsammat kallelsen. Till-
sammans med ett femtontal kamrater från Kronobergarnas kamratförenings stock-
holmsavdelning började vi kvällen med att lyssna till först Kronobergs regementes 
marsch och därefter till Norra Smålands regementes marsch.
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De senaste 15 åren har det tyvärr varit nödvändigt att 
upprepa det som blivit ett för mig personligt mantra: ”Det 
verkar vara så att både statsmakter, Högkvarter och media 
synes ha tappat greppet om såväl försvaret i stort som olika 
beredskapsformer, till exempel insatsberedskap, mobilise-
ringsberedskap och långsiktig beredskap.” Tyvärr har det 
varit sant och det är fortfarande sant. Detta trots att ingen 
kan undgå att notera att vi lever i en orolig värld. Efter en 
svensk ”timeout” vad gäller säkerhets- och försvarspolitik 
lyser debatten med sin frånvaro. Men det är nu den be-
hövs, just för att klarlägga och för att påverka.

Vi försöker på olika sätt hålla oss informerade. Kon-
takten med garnisonen och kamratföreningar i Eksjö är 
viktigt. I Kalmar samarbetar vi med en livaktig länsav-
delning av Allmänna Försvarsföreningen. Senast i raden 
av mycket intressanta föreläsare var professor Wilhelm 
Agrell, generalmajor Anders Brännström samt journalis-
ten och författaren Mikael Holmström. Så samarbetar vi 
bland annat  med Kronobergare Kalmar/Öland och Kal-
mar Flyghistoriska Sällskap, det senare med ett omfat-
tande program.

Föreningens årsmöten försöker vi kombinera med in-
tressanta studiebesök. �011 gjorde vi en resa till Karls-
krona med besök på Marinmuseet och Örlogsbasen. Av-
slutningsvis tittade vi på den vackra Grenadjärkasernen, 

Text Birger Jägtoft
Foto Kalmarföreningen

Kalmar regementes kamratförening försöker envetet verka och påverka i olika for-
mer och sammanhang. Under cirka �0 år har vi till föreningens medlemmar gjort ett 
utskick av MEDLEMSKONTAKT. Denna har innehållit kommentarer till aktuella 
frågor avseende försvarspolitik och säkerhetspolitik. 

Rapport från Kalmar

som nu är en viktig del i Blekinge Tekniska Högskola. 
�01� var det dags för ett besök på Blekinge flygflottilj. 
Trots låg flygverksamhet blev besöket mycket intressant 
för de 1� deltagarna. Flottiljen hade dock nyligen genom-
fört en större flygövning med deltagande från de nationer 
som flyger med JAS Gripen. Vid årsmötet blev det små 
förändringar bland funktionärerna, det vill säga en ordfö-
rande, sex styrelseledamöter och två revisorer. Till årsmö-
tet �01� diskuterades olika alternativ på aktiviteter, bland 
annat ett besök på Artillerimuseet i Kristianstad. 
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Visst låter det bra med kärnverksamhet och förbands-
verksamhet. Problemet kan möjligen vara att det idag inte 
finns några förband att bedriva verksamhet med. Omställ-
ning är det ord som i den stora skövlingens tid benämndes 
ominriktning. Det var den vokabulär som Björn von Sy-
dow, ÖB Owe Wiktorin och den senares strateger använde 
sig av samt Leni Björklund snabbt tillägnade sig. CW 
skriver som om hon redan vore försvarsminister: ”Reger-
ingen avser att noga följa effektiviseringsprocessen och 
återkomma med styrningar vid behov.” Sic!

Vilket försvar jämför CW med när hon skriver ”ett mer 
användbart, flexibelt och tillgängligt försvar?” En gång 
var det liv och verksamhet på regementen, flottiljer, baser, 
i förråd och verkstäder. Det fanns en förbandsnära under-
hållstjänst. Idag är det tyst och stilla. Om en enhet i den 
krympande hemvärnsorganisationen skall få tillgång till 
sina vapen är det fråga om omfattande byråkrati, många 

Effektivare logistik i försvaret?

Text Birger Jägtoft

dagar och många körmil. Om man sedan skulle vilja öva 
sig i vapnens bruk är det mycket långt till en fungerande 
skjutbana. Den frivilliga skytterörelsen var en gång en 
viktig del av de folkrörelser som byggde Sverige och var 
grunden till ett försvar med folklig förankring. För detta 
finns idag ingen förståelse, varken i Försvarsmakten eller 
hos statsmakten.

”Breda uppgörelser möjliggör långsiktighet för försva-
ret och därmed trovärdighet för den förda politiken” skri-
ver CW. Fan tro´t, sa Rellingen.

”Upp flyga orden, tanken stilla står. Ord utan tanke himlen aldrig når.” På Svenska 
Dagbladets Brännpunkt den 1� april skriver Cecilia Widegren (CW) i hänförda orda-
lag om alliansregeringens proposition om ytterligare effektiviseringar av försvarets 
logistikverksamhet. ”Syftet är att frigöra resurser till försvarets kärnverksamhet: för-
bandsverksamheten och så vidare.”

In	memoriam
Rune Lundqvist 
Majoren Rune Lundqvist, Eksjö har avlidit i en ålder av 
nära �1 år. Han föddes i Jönköping 1��1och gjorde sin 
värnplikt vid I 1� 1�4� och blev officersaspirant 1�4�.

Rune Lundqvist utnämndes till officer med fänriks grad 
1�48. Han genomgick olika kurser och tjänstgjorde som 
pluton- och kompanichef vid regementet. Han utnämndes 
till kapten 1�64 och blev major 1���.

Rune Lundqvist var som ung officer en duktig oriente-
rare och fälttävlare. Han tjänstgjorde några år på utbild-
ningsavdelningen och var då ansvarig för utbildningen av 
repetitionsförband. Rune genomgick kurser i personal-
tjänst och placerades 1��4 som avdelningschef vid Perso-
nalavdelningen vid I 1�/Fo 1�.

Rune pensionerades från sin tjänst vid regementet 1�81.
Han var en plikttrogen och noggrann officer. För ett par 
månader sedan blev Rune änkeman, då han förlorade sin 
hustru Majken. Vi har förlorat en vän och kamrat och del-
tar i de anhörigas sorg. 
Rune, vila i frid!
/Kenneth Jägsander


