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Götaingenjörer!

Vi har nästan nått våra rekryteringsmål och anställt 
nästan åttio nya heltids- och deltidstjänstgörande soldater 
av vilka några redan är insatta i Mali. Vi har efter många 
år i Afghanistan avvecklat vår truppinsats i ISAF. Den 
sista ammunitionsröjningssoldaten roterade hem i somras. 
Alla som deltagit i detta svåra uppdrag har gjort det med 
all heder, med livet som insats och en del tyvärr märkta för 
livet. Jag vill särskilt nämna Roger Ivholm som skadades 
svårt, men som nu är tillbaka på regementet. Svåra upp-
gifter visar hur viktigt veteransstödet är och där vågar jag 
påstå att vi ligger på framkant.

Vi hann inte avsluta uppdraget i Afghanistan innan vi 
fick ett nytt uppdrag, MALI 00. Under kompetent ledning 
av överstelöjtnant Blomdahl och major Rosander och med 
stöd av övriga enheter i garnisonen organiserades och ut-
bildades styrkan som nu har påbörjat lösande av huvud-
uppgiften på plats i Timbuktu. Styrkan omfattar cirka 1�0 
män och kvinnor varav 65 är Götaingenjörer. Följ gärna 
deras förehavanden på Malibloggen där de berättar om sin 
verksamhet i stort och smått.

Vidden av den arbetsinsats som krävdes för regementet 
i det läget kan bara förstås med kunskapen om att vi sam-
tidigt dels förberedde och genomförde en krigsförbands-
övning med en reducerad ingenjörbataljon, dels avdelade 
personal till stöd för brandbekämpningen i Västmanland. 
Bataljonsövningen var den första på en tid och erfarenhe-
terna från övningen kommer att vara en bra grundplatta 
för fortsatt uppbyggnad av våra krigsförband. Bland an-
nan övningsverksamhet kan också nämnas att även Norra 
Smålands hemvärnsbataljon genomfört krigsförbandsöv-
ning och att vi inte bara övar våra egna förband. Vi har 

varit områdes- och momentövningsledare för den nord-
iska stridsgruppens slutövning (JA 14) och vi har deltagit 
med instruktörer på SWEDEC övning och krigsförbands-
övningarna med Kalmar- och Kronobergs hemvärnsbatal-
joner.

Under året har vi levererat stöd till såväl civila myndig-
heter som andra nationer. Stödet vid branden i Västman-
land är redan nämnt och det undgick väl ingen att �15. 
EOD- kompaniet i vintras lämnade värdefullt stöd till po-
lisen i Värnamo. Kompaniet har också varit i Georgien 
med en ammunitionsröjningsgrupp och där dels utbildat 
georgiska ammunitionsröjare, dels mentorerat vid röjning 
av ett av ryssarna förstört underjordiskt ammunitionsför-
råd. Insatsen har varit mycket uppskattad och rönt stor 
uppmärksamhet i Georgien. Det framkom inte minst vid 
mitt besök i Tblisi i början av december. En tredje stödin-
sats av samma kompani som inte uppmärksammats i me-
dia är sökinsatsen på kärnkraftverket i Ringhals. 

2015
Nästa år kommer att vara lika spännande. MALI 00 fort-
sätter att lösa sina uppgifter och förväntas rotera hem sent 
i mars �015. I samband med det avdelar vi en ammuni-
tionsröjningsgrupp och stabspersonal till MALI 01 och 
MALI 0�. Den stora händelsen som kommer att beröra 
en stor del av regementets personal är arméövningen i 
månadsskiftet augusti september där vi planerar för att 
delta med en reducerad ingenjörbataljon. Denna gång un-
der ledning av chefen för �1. bataljon och �1. bataljons-
staben. En viktig övning för att ta våra funktioner till en 

Hösten är över och vintern kommer. Var så säker även om snön ännu i skrivandets 
stund lyser med sin frånvaro. Säkra tecken såsom julgranar, arrangerade utomhus-
belysningar och inbjudan till lillejul har både visuellt och per brev observerats. An-
komsten är efterlängtad efter en höst som präglats av ett extremt höstväder, oro inför 
de kommande besluten om organisationsförändringar i bas- och insatsorganisationen 
och den säkerhetspolitiska utvecklingen i vårt närområde. Det som helt klart gjort 
den här hösten lättare att uthärda är det resultat och de leveranser som regementet 
levererar till uppdragsgivaren – det svenska folket. Därför kan det innan vi blickar 
framåt vara på sin plats med en återblick över det gångna året. Regementet har i allt 
väsentligt löst de uppgifter som tilldelades i början av �014 och mer därtill. Listan 
är lång och allt kommer inte att komma med i denna julhälsning, men det som inte 
kommer med är inte glömt. 
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Chefen Ing 2 önskar personal ur MALI 00 en bra resa och en bra insats.

högre nivå. �015 är också ett år där vi förbereder oss för 
framtiden. Två stora materielprojekt påbörjas sent på året, 
materielförsök med brobandvagn respektive nytt flytbro-
system. Utöver det så påbörjar ett nittiotal rekryter sin 
befattningsutbildning. Grundutbildningen är avgörande 
för vår förmågetillväxt för om det inte finns en tillräcklig 
förbandsmassa tillgänglig för övning så kan inte alla nöd-
vändiga funktioner samtränas.

Målen är tydliga. Regementet ska organisera krigsför-
banden till en sådan nivå att de kan verka i krig. Fokus 
ligger på tillgänglighet här och nu vilket innebär att vi 
ska ha beredskap och planer för att agera med det vi har. 
Det innebär också att vi använder det vi har i resurser för 
att öka krigsdugligheten. Att göra någonting är oändligt 
mycket mer än att göra ingenting.

Regementet har viktiga uppgifter och alla våra förmågor 
är efterfrågade för vi verkar, vi syns och vi respekteras. Vi 
har all anledning att vara stolta över det vi har presterat.

När det gäller kommande beslut om organisationsför-
ändringar så har Försvarsmakten i uppdrag att senast den 
16 december lämna svar till regeringen som underlag för 
deras arbete att utarbeta en proposition under våren �015 
som riksdagen senare under �015 kommer att ta beslut 
om. Det beslutet är det som allmänt kallas försvarsbeslut 
och gäller från och med �016 och ett antal år framöver. 
Jag kommer att återkomma så fort jag vet mer om hur det 
kommer påverka vårt förband.

Stort tack
Jag riktar ett tack till alla kamratföreningar och historiska 
föreningar som medverkat och förgyllt genomförandet i 
våra högtider och ceremonier. Jag riktar också ett tack till 
alla inom och utom garnisonen som under året bidragit till 
att öka förmågan i våra krigsförband. Inte minst de av er 
som arbetat dygnet runt för att göra MALI 00 marschfär-
diga och de som samtidigt med det arbetet bland annat or-
ganiserade och genomförde krigsförbandsövningen med 
��. ingenjörbataljon.

Jag sänder en särskild hälsning till er som befinner sig 
i tjänst, utomlands eller för att övervaka vår territoriella 
integritet och inte har möjlighet att vara tillsammans med 
era nära och kära.  Ni gör skillnad och det känns tryggt att 
veta att ni är beredda att lösa era uppgifter. 

Gå en skön julhelg tillmötes och ett gott nytt spännande 
år.

Patrik Ahlgren
Regementschef
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Krigsförbandsövning för 
deltidssoldater

Totalt deltog cirka 300 soldater och befäl i den första 
krigsförbandsövningen för deltidssoldater på Ing �. Under 
tre år har plutoner och kompanier växt upp genom att re-
krytera, anställa och samträna främst tidigare värnpliktiga 
till en fungerande stomme till en av Sveriges två ingen-
jörbataljoner.

Huvudsyftet med övningen var tvådelat. Dels att förmå-
gan att verka i förband höjts vid respektive kompani och 
att samtliga deltagare grundlagt sin duglighet i sin egen 
befattning. Men också att Ing � påbörjar att återta förmå-
gan att verka i bataljons ram och att alla deltagare, övade 
som instruktörer, skulle få positiv bild av att verka gemen-
samt med heltids- och deltidsförband.

För att nå bästa resultat nyttjades vintern, våren och för-
sommaren till förberedande träning. Kortare plutons- och 
kompaniövningar som samtränade soldaterna men också 
lite längre befattningsutbildning för förare på pansarter-
rängbil. Bataljonsstaben tränades i att leda bataljonen vid 
flera veckolånga övningar bland annat med stöd av Fältar-
betsskolan vid Ing � och Markstridsskolan i Skövde.

Inryckning
Måndagen den 11 augusti var det dags för inryckning, ba-
taljonsstaben, de ���. och ��4. ingenjörkompanierna samt 
delar ur ���. maskin-/brokompaniet och ��5. EOD-kom-

paniet samlades till Eksjö och Ing � kaserner. I bataljonen 
ingick också �11. stab- och trosskompaniet och delar ur 
�14. ingenjörkompaniet tillhörande �1. ingenjörbataljon. 

Ganska snart efter att bataljonen samlats och utrustats 
påbörjades en nästan veckolång befattningsutbildning. På 
inte mindre än 1� olika linjer tränades bataljonens chefer 
och soldater ibland annat chefsträning, fordons- och fö-
rarutbildning, vapentjänst, sjukvård, ledning- och logistik, 
brobygge samt sprängtjänst. Efter befattningsutbildning-
ens slut samtränade kompanierna under respektive chefs 
ledning. Under denna träning sattes chefers och soldaters 
kunskaper och färdigheter samman till fungerande enhe-
ter. Fokus var att träna fältarbetskonst i förband.

Den avslutande delen av den tre veckor långa krigsför-
bandsövningen genomfördes som ett tillämpat skede för 
hela bataljonen. Bataljonschefen ledde det samlade för-
bandet i lösandet av olika strids- och fältarbetsuppgifter. 
Men också den mycket viktiga delen i en övning, att vårda 
och återställa all materiel. De utvärderingar som gjordes 
under de sista dagarna avslöjade att bataljonen till absoluta 
huvuddel nått uppsatta målsättningar och att Ing � tagit ett 
stort steg i förmågan att verka i bataljons ram. För att krö-
na den goda anda som präglat övningen avslutades med en 
gemensam grillkväll innan bataljonens deltidssoldater och 
reservofficerare återvände till sin civila del av livet.

Den första krigsförbandsövningen för deltidssoldater i bataljons 
ram gick av stapeln i augusti i år. 22.ingenjörbataljon med samt-
liga rekryterade delar, förstärkt med delar ur systerbataljonen, 
tränade under några veckor på hemmaövningsfältet i Eksjö.

Text Peter Gustafsson 
Foto Christer Reimertz
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Bataljons fordon-
marsch var ett moment 
som övades.

Däcksbroplutonen 
byggde bro och färja 
ibland annat i Soåsa-
sjön.

Sjukvård vara bara en av alla 
funktioner som övades.

Bataljonsstaben sam-
lad på stabsplats.
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Som vanligt under en KFÖ ryckte befäl och soldater 
in vid olika dagar beroende på befattning. Veckan började 
med mycket verksamhet, exempelvis muntlig stridsöv-
ning och orderträning för befälen. Kompaniledningarna 
tilldelades också sina grupperingsområden vilket krävde 
att de rekognoserades för att kunna göra bedömanden och 
stridsplaner. När sedan plutoncheferna ryckte in under tis-
dagen var det dags för ny ordergivning och ny rekognose-
ring och bedömanden för plutoncheferna för att de skulle 
kunna lösa sina initiala plutonsuppgifter. På samma vis 
fortsatte det även under onsdagen för gruppcheferna.

Torsdag morgon 0�:00 gick larmet. Soldaterna lämna-
de sina hem och framryckte mot de olika mobilserings-
platserna som är utspridda i hela länet. Alla soldater och 

Efter två år av krigsförbandsutbildning, KFÖ, som befattningsutbildning för den en-
skilde soldaten, var det under årets KFÖ dags att genomföra en förbandsutbildning 
med ��. Norra Smålands bataljon. Detta innebär att alltifrån stridspar till grupp, 
pluton och kompani övas samordnat för att kunna lösa uppgifter som bevakning, 
ytövervakning, fältarbeten och olika stridsuppgifter.

–Vi	fortsätter	bygga	och	utveckla	ett	kvalificerat	
krigsförband	som	kan	försvara	Sverige!

Text Anders Åhlgren och Henrik Ek
bevakningshundar mönstrades in och fältlastning påbör-
jades. Alltifrån den egna stridsutrustningen till tolvmanna-
tält, högantenner, kokutrustning och förbrukningsmateriel 
packades i enheternas lastbilar, bandvagnar, terrängfordon 
och minibussar. Vid 09:�0 påbörjade de första förstyrkorna 
att rulla mot de olika insatsområdena. Scenariot för årets 
KFÖ var att det råder en förhöjd hotbild mot Sverige och 
att hemvärnslarm var beordrat. För vår bataljon innebar 
detta att Försvarsmakten och Länsstyrelsen samordnade 
skydd och bevakning av samhällsviktiga funktioner så-
som kommunikationsknutpunkter och vattenförsörjning. 
I detta ingick även en förstärkt bevakning av Eksjö gar-
nison, vilket säkert många av personalen vid garnisonen 
uppmärksammade. 

Hundomgång som framrycker mot ett objekt enligt principen SOLO, ”stanna, observera, lyssna, ofta”.                        

Foto: Jonas Nygren 
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De olika delarna i bataljonen
��. Norra Smålands bataljon består av en bataljonstab, 
fem kompanier av typen insats eller bevakning, samt en 
flyggrupp och en pionjärpluton. Utöver dessa enheter 
finns även två hemvärnsmusikkårer i bataljonen som inte 
övades vid samma tillfälle.

Flygruppen och pionjärplutonen stöttade kompanierna 
och bataljonsstaben under övningen. Pionjärplutonen bi-
drog exempelvis med fortifikationsbyggnad, minutlägg-
ning och förbindelsearbeten med krigsbro 4. Flyggruppen 
kunde  bistå med personal- och materieltransport, flygre-
kognosering och ytövervakning från luften. Flyggruppen 
är utrustad med ett system som kallas TBOS, ”ta bild och 
sänd”. Enkelt kan detta system förklaras med att en di-
gitalkamera är kopplad till en surfplatta ombord i flyg-
planet. Besättningen kan sedan med denna utrusting ta 
högupplösta bilder från luften som någon minut senare 
finns tillgängliga för bataljons- och kompaniledningarna 
via en webbsida på internet. Denna resurs är till mycket 
stor hjälp för att kunna få ett så korrekt beslutsunderlag 
som möjligt. Bilderna från luften kan även användas för 
att exempelvis kontrollera maskering av egna förband.

Bild över Eksjö garnison tagen under årets KFÖ i september.                 

Övningen pågick i ett högt tempo för alla enheter med 
sabotageförsök, eldöverfall, upprättande av vägspärrar, 
samverkan med såväl Polisen som Länsstyrelsen, och mer 
därtill. När söndagen kom var det dags för REMI, reor-
ganisation och materielinlämning. Det var många trötta 
men nöjda soldater som gjorde sitt yttersta för att vårda all 
materiel. När vi vid 1�-tiden på söndagskvällen låste dör-
rarna till våra mobiliseringsförråd så var den sammantag-
na upplevelsen från både chefer och soldater att det hade 
varit en mycket bra övning. Detta med många realistiska 
moment och meningsfulla uppgifter. Bataljonens soldater 
och befäl hade löst sina uppgifter på ett mycket bra sätt 
med ett gott resultat.

Vi vill rikta ett stort tack till alla förbandsinstruktörer 
från Eksjö garnison som bidrog till övningen. Utan alla 
skickliga och professionella instruktörer hade vi inte kun-
nat genomföra en så bra övning som det blev. Instruktö-
rernas stöd med erfarenheter, tips och trix är värdefullt för 
vårt förbands utveckling. Vi ser fram emot att återses på 
övningar framgent och tillsammans utveckla och bygga 
ett kvalificerat krigsförband som kan försvara vårt sam-
hälle om Sverige skulle bli hotat.

Foto: FFK, Norra Smålands bataljon
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Att	etablera	
svensk	närvaro	
i	Afrika	

Att bygga en camp mitt i Afrika är en uppgift som man inte skojar bort i första taget. 
Den logistiska utmaning det innebär att förflytta motsvarande cirka 400 stycken �0 
fots-containrar och 100 personer till ett område med bristfällig infrastruktur och en 
miljö som straffar dig direkt om du gör fel, är en insats som inte liknar någon annan. 
De tips som man får av glada kamrater som varit med om liknande upplevelser är i 
stort sett att ta med dig all du tror att du behöver och förresten, ta lite till!

En del i utmaningen ligger också i att United Nations 
Multidimentional Integrated Stabilization Mission in Mali 
(MINUSMA) är en FN-ledd insats, vilket gör att den na-
tionella handlingsfriheten avseende transporter med mera 
begränsas. Det gäller att anpassa sig till FN:s sätt att leda 
verksamheten och acceptera att allt inte kan ske med den 
precision och på det sätt som man som svensk tycker är 
bäst. Detta är för många helt nya erfarenheter efter ett an-
tal insatser under NATO eller EU ledning. Många beslut 

rörande insatsen måste till New York och vända innan de 
kan effektueras.

I början på juli erhöll Ing � uppgiften att ansvara för 
bemanning av etableringsstyrkan Mali 00 varför stommen 
utgörs av personal ur �1.ingenjörbataljon. Undertecknad 
utsågs till förbandschef och intensiva förberedelser vidtog 
för att den tidsplan som Högkvarteret fastställt skulle upp-
fyllas. På fyra månader har vi alltså rekryterat, utbildat, 
utrustat och deployerat förbandet. Många har under denna 

Text Carl-Axel Blomdahl

Timbuktu. Foto: Michael Marmerholt
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intensiva tid gjort många goda insatser och jag vill rikta 
särskilt tack till C G� på Ing �, Lars Rosander, som varit 
mitt ovärderliga stöd och bollplank under processen, samt 
min personalchef Emelie Liberg som fått lägga många 
timmar på att förverkliga en ”commanders” kolleriska in-
fall.

Utbildningen i Norge
En viktig del i förberedelserna har varit utbildningen i 
Norge som genomförts på den norska camp-materielen 
under ledning av det norska Maskin och konstruktions-
kompaniet.  Denna utbildning har för ingenjörkompaniets 
del omfattat cirka fyra veckor, vilket inneburit i princip 
en insats innan insatsen för personalen. Förbandet består i 
dagsläget av cirka 1�0 personer och består i stort av:

Ett reducerat ingenjörkompani (ingenjörpluton, ma-
skintropp samt EOD-grupp)
En vaktpluton (ur P4)
Stab och stabsgrupp
Reparationsgrupp
Lätt kirurggrupp
Två förrådsgrupper (Timbuctu och Bamako)

Uppgiften som etableringsstyrkan ska lösa är att bygga en 
camp för �00 personer inne på den blivande supercampen 
i närheten av flygplatsen i Timbuktu. Enligt gällande tids-
plan ska campen vara inflyttningsklar i början på februari. 
Huvudentreprenör för byggnationen är Försvarets Materi-
elverk, FMV, och etableringsstyrkan tillsammans med en 
handfull norska mentorer utgör underentreprenör och ska 
svara för de vertikala arbeten som ska utföras. Det vill 
säga vi ska bygga ”skalet” och FMV installerar lednings-
system med mera.

På plats i Mali
Deployeringen inleddes med att 
den tunga materielen lastades på 
båt i Uddevalla för vidare trans-
port till Dakar i Senegal, där den 
omlastades till lastbilar. I slutet 
på oktober flygtransporterades 
halva personalstyrkan till Bama-
ko där de, med anledning av att 
transit-campen inte var färdig, 
inkvarterades på hotel. Inram-
ningen av första veckan var som 
en charterresa och uppskattades 
av personalen, då någon veckas 
acklimatisering är nödvändig för 
att vänja kroppen vid klimatet i 
området. Dagstemperaturen lig-
ger på runt �� grader!

I början på november lämnade 
två konvojer om cirka 90 lastbi-
lar och släp Dakar med destina-
tion Bamako respektive Mopti, 

•

•
•
•
•
•

där omlastning till mindre bilar var inplanerad. Samtidigt 
genomfördes med svenska C-1�0, deployering av perso-
nalen under en veckas tid till Timbuktu. Ett tappert försök 
gjordes av förbandets personal för att i samband med om-
lastningarna i Bamako och Mopti, försöka få materielen 
att ankomma slutpunkt i den ordning som vi behöver den. 
Detta initiativ skulle dock visa sig vara näst intill utsikts-
löst när materielen började ankomma till slutpunkt.
Första styrkan kom till Timbuktu flygplats klockan 
15.00 den tredje november. Med anledning av att det blir 
mörkt klockan 1�.00 beslutade jag att inkvartera styrkan 
i ankomsthallen den första natten. Sagt och gjort, an-
komsthallen och trappan utanför fylldes av mussedomer 
(insektsskyddande tält) och vaktposter sattes ut. Våra am-
munitionsröjare påbörjade sök av ytan för den tillfälliga 
campen.

På morgonen lastades all materiel på de fordon som styr-
kan disponerade, en GW och två fyrhjulingar, och terräng-
en för den tillfälliga campen togs. Under eftermiddagen 
var de tre första tälten på plats och natten kunde tillbringas 
på den plats som är etableringsstyrkans hem de närmaste 
månaderna. Under de veckor som förflutit har resterande 
del av den först roterande personalen deployerats till Tim-
buktu. Den tillfälliga campen har efterhand byggts ut med 
tillgänglig materiel och har därvid sektionerats med forti-
fikatoriskt skydd och posteringar för vaktstyrkan.

Efter ett par veckors inväntan har vi nu börjat ta emot 
den materiel som kommer via landsväg. Materielen an-
länder styckevist och del, mest beroende på att den ska 
färjas över floden Niger på en färjeförbindelse som tar 
maximalt tre lastbilar med varje tur. Färjan gör cirka tio 
turer per dag och varje vända tar ungefär en och en halv 
timma. Med denna leveranstakt kommer materielen vara 
framme vid slutpunkt i mitten på december. Motsvarande 
problematik har uppenbarats rörande leveranser av grus 

Materielen transporteras över floden Niger med färja. Foto: Carl-Axel Blomdahl
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för byggnationen av huvudcampen, vilket gör att det kom-
mer att ta i storleksordningen en månad innan allt finns 
tillgängligt med anledning av avståndet till bergtäckten.

Livet på plats kan te sig kärvt för utomstående, men vi 
upplever att vi nu disponerar livets nödtorft. Denna ut-
görs av gamla hederliga torrdass samt tvätt-anordning 
med dunk. Det stora lyftet för hygienen är den fältdusch 
som kunde installeras efter första veckan då vi fick igång 
elverket så att vi har möjlighet att driftsätta den vatten-
pump som fanns i brunnen på området när vi anlände hit. 
Elkraften räcker dock inte till så att vi kan ha klimatorer i 
alla tält, varför vi tvingas prioritera detta till stabsplats och 
vaktpluton som vilar dagtid. Kroppen vänjer sig dock och 
kvällar och nätter känns ibland riktigt svala varvid, tro det 
eller ej, även de medförda långkalsongerna kan komma 
till användning. 

Mat och vatten har förbandet medfört själva och planen 
är att äta medhavda mjukkonserver intill dess att köket 

finns på plats i mitten på januari. Då kommer 
även FN att börja leverera färska livsmedel och 
livet blir då kanske något lättare för hungriga 
byggnadsarbetare.
I slutet av november deployerade ingenjörkom-
paniet till Timbuktu och vi ligger i startgroparna 
för att påbörja själva byggandet av den mer per-
manenta campen som kommer att ha det offici-
ella namnet Nobel.

Risker under insatsen
Det finns givetvis ett antal risker under insatsen 
som vi har att hantera på olika sätt. Den störs-
ta risken är hälsorisken, kopplat till klimat och 
miljö. Förutom värmen har vi giftiga skorpioner, 
malaria-myggor med mera att akta oss för. Eller 
som vi brukar skoja om när det blir kolmörkt på 
kvällarna ”se upp every thing moves in Africa”.  
Även säkerhetssituationen i området gör att man 

måste vara noggrann i planeringen om man ska åka eller 
göra någonting utanför campen. Läget och sinnesstäm-
ningen kan snabbt förändras, vilket jag fick erfara när vi 
försökte påverka den ansvarige för landsvägstransporten 
att släppa fram de bilar som fanns längre bak i kön. Det 
slutade med att det blev uppror en stund bland de chauf-
förer som väntat en vecka på att få åka, varför beslut togs 
att hålla sig från att försöka påverka ordningen för att inte 
riskera personalens säkerhet.

Det finns mycket som är annorlunda i den här delen av 
världen och vi lär oss nya erfarenheter som vi kan ta till 
oss varje dag. Den kanske enskilt största erfarenheten att 
ta med sig från arbete på denna kontinent är att ta det lugnt 
och låta saker ha sin gång, förr eller senare löser det sig 
på något sätt.

Den tillfällliga campen, dag två. Foto: Carl-Axel Blomdahl

Solnedgång över camp Nobel. Foto: Carl-Axel Blomdahl
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Från EOD-kompaniet blev sex ammunitionsröjare av-
delade att genomföra insatsen. Utöver detta blev en major 
från G� avdelad som LNO, samverkansbefäl, för uppstar-
ten samt avslutningsveckan. Redan i ett tidigt skede blev 
det tydligt att även en mindre, underordnad insats kräver 
stöd uppifrån. Trots långvariga påstötningar hände inget 
tills få dagar före avresa då en litauisk lastbilschaufför up-
penbarade sig och fick iväg pallarna som i skrivande stund 
inte är åter. Att även i små enheter har en tillförd logisti-
kansvarig är av yttersta vikt, då cirka �0 % av arbetstiden 
annars går åt att lösa just detta. 

”Amatörer sysslar med taktik,  
proffsen lyssnar med logistik!” 

Insats
Väl på plats i Tbilisi påbörjades förberedelser såsom ut-
bildning av tolkarna i syfte att ge dem nödvändig förstå-
else för att kunna förmedla teknisk kunskap; något som 
föll mycket väl ut.

Både helger och kvällar var fullbokade med olika 
slags officiella bjudningar. Bland dessa kan de person-
liga inbjudningarna till den svenska ambassadörens första 
kvällsbjudning, något som även gästades av generalmajor 
Brännström, och det georgiska försvarsministeriets årliga 
bjudning för dignitärer nämnas. En slutsats efter de första 
veckorna blev att framgent tillse att få med sig både visit-
kort och daglig dräkt.

Den första utbildningsveckan inleddes med en värdig 
ceremoni och varvade teoretiska lektioner med praktiska 
övningar syftandes till att visa den röda tråd som finns 
mellan ammunitionens konstruktion och den röjande per-

EOD call outs - Georgien
Bakgrund
Sedan kriget mot Ryssland �00� har Georgien succes-
sivt närmat sig väst, i synnerhet EU och NATO. Det be-
ror i stor utsträckning på Georgiens kulturella arv men 
också viljan att utveckla landet och ge dess invånare 
bättre levnadsvillkor.  Den politiska korruptionen, som 
under lång tid varit fruktansvärd, har de senaste åren 
nedgått kraftigt, med stor hjälp från bland annat EU. 
Både EU:s splittrade förhållande till Ryssland såsom 
NATO:s avslag till den georgiska ansökan till med-
lemskap ses dock i Georgien som ett bakslag som kan 
tvinga landet att närma sig Ryssland.

Ursprungligen var Sverige tänkt att med 
personal understödja röjningen av det 
�00� sprängda ammunitionsförrådet i 
Skra men uppgiften ändrades i samband 
med att den rekognoseringsstyrka Ing � 
avdelat, reste dit till att mentorera och 
utbilda i ”EOD call outs”, larmuppgif-
ter.

sonalens åtgärder. Då det snabbt visade sig att eleverna 
hade en godtagbar förståelse för konstruktionen av kända 
objekt men en sämre gällande okända objekt, riktades ut-
bildningen däråt.

Veckan på sprängplatsen var dessvärre något av en upp-
visning av ineffektivitet. Detta till trots, och trots det fak-
tum att beställd sand även i Georgien kan komma att bli 
grus, var dagarna lyckade och illustrerade med eftertryck 
vad vi tidigare bara talat om.

Text Fabian Lindberg 
Foto Ur SETT

Lokal individ, spelad av 1.Sg Brünteson blir utfrågad av geor-
giska EOD-gruppchefen med hjälp av tolk.
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Den avslutande veckan, slutövningsveckan, 
fick grupperna självständigt hantera olika 
situationer. Avsaknaden av ett militärt fler-
stegstänk snarare än ammunitionen blev här 
den stora utmaningen. Övriga friktioner, då 
all röjning skedde i bebyggelse var de får- 
och kohjordar samt ett kompani kadetter 
som rörde sig, de ena betandes, de andra 
anfallandes, genom den gamla övergivna 
sovjetiska flygbasen.

Under en besöksdag i slutet av veckan 
infann sig både militärattachéer såsom re-
presentanter för Nato och det georgiska 
försvarsministeriet, bland dessa Sveriges 
försvarsattaché i Turkiet. Utan den tidigare 
utlovade samverkansofficeren hade risken 
för fiasko blivit hög, då projektet har rönts 
stor uppmärksamhet även utanför Georgien. 
På både georgiska försvarsministeriets hem-
sida såsom på några statliga TV-bolags dito 
går det att se hur medlemmar i SETT både 
intervjuas och dubbas.

Den sista dagen av mentoreringen ge-
nomfördes ånyo en ceremoni, också den 
med pompa och ståt, varefter det var dags 
att avsluta en väldigt uppskattad och lärorik 
insats. Det som nu återstår är att hoppas på 
att materielen dyker upp och den avslutande 
medaljeringen.

Mentorering vid byggandet av 
skyddsåtgärder.Objektet, OG9, till 
höger i bild.

Georgisk EOD-grupp rekar färst-
punkter och planerar för drag av 
lv-rb.
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CIED Officer i Somalia

EUTM-S uppgift är fortfarande att utbilda Somaliska 
armén men det sker numera främst genom att utbilda in-
struktörer och att understödja dessa vid utbildningen av 
förbanden. Det sker dock fortfarande utbildning som i 
stor grad genomförs av europeiska instruktörer såsom viss 
sjukvårdsutbildning, Combat Engineer eller militärpolis-
utbildning. Detta gör att omsättningen av instruktörer är 
stor och det är ständigt nya ansikten i matsalen. Utbild-
ningen sker ute på en anläggning (Jazeera Training Camp) 
cirka 1,5 kilometer från flygplatsen där EUTM-S är grup-
perade. Anläggningen ska ha utvecklats enormt sedan det 
första spadtaget och utbildningen kan numera bedrivas 
med ganska goda förutsättningar. Dock ställer det fortfa-
rande krav på instruktörerna att kunna vara flexibla och 
vara beredda på att situationsanpassa då förutsättningarna 
kan ändra sig från dag till dag.  

En uppgift som inte alls gick att lösa när insatsen var 
förlagd till Uganda är den allt viktigare rådgivande delen. 

Sverige har genom EU insatsen EUTM SOMALIA, i flera år haft personal i Uganda 
för att utbilda soldater och chefer ur Somaliska armén. I början av �014 flyttades trä-
ningsinsatsen till Somalias huvudstad, Mogadishu och träning och rådgivning skulle 
nu fortsätta på Somalisk mark. Ett tufft beslut då förutsättningarna att bedriva trä-
ning ändrades kraftfullt, främst på grund av den mer påtagliga hotbilden. Afrikanska 
Unionens insats AMISOM har fortfarande inte kontroll över hela landet och det sker 
regelbundet attacker även inne i Mogadishu. Det ska dock tryckas på att säkerhetslä-
get har förbättrats en del under det gångna året. 

Detta löses av två olika avdelningar som antingen verkar 
på taktisk nivå eller strategisk nivå. Det kan handla om 
väldigt stora områden som till exempel hur Somaliska ar-
méns försörjningssystem och logistikförband ska byggas 
upp. 

För att de delar av EUTM-S som faktiskt levererar trä-
ning eller rådgivning ska kunna verka så finns ett antal 
stödfunktioner. Bland annat en pluton ur italienska luft-
burna förband (kommer att utökas till två plutoner efter 
nyår �014) samt en personskyddsgrupp. Dessa ansvarar 
naturligtvis för skyddet när tränarna är ute på tränings-
anläggningen eller när rådgivarna är inne på ett av flera 
departement eller ministerium i Mogadishu.  

Dessutom finns en stab på cirka �5 personer. Det finns 
flera saker utöver befattningen som CIED officer som gör 
att arbetet i just denna stab är utmanande och mycket in-
tressant. Dels så är det naturligtvis det faktum att staben 
består av elva nationer som i princip alla har olika sätt att 

Text Sven Johansson
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arbeta. Dessutom så finns det inget som helst filter mellan 
den politiska nivån inom EU och förbandet. Det gör att 
staben hanterar allt i från strategiska styrdokument till tra-
siga vindrutetorkare eller huruvida budgeten för insatsen 
�015 är godkänd eller ej. En stabsrapport kan vara oerhört 
märklig att delta på.  

Många har frågat vad det egentligen är jag gör som 
CIED officer. Svaret är inte helt självklart vilket gör att 
det jag tyvärr brukar få svara är ”lite av varje”. Dels så 
håller jag i delar av den obligatoriska introduktionsträ-
ningen som all personal som kommer till insatsområdet 
måste genomföra. Det kan även vara att stödja J� med be-
dömningar eller att samverka med andra myndigheter för 
att skapa en så tydlig bild av IED hotet som det bara är 
möjligt. Uppgifter som vi är vana vid från andra insatsom-
råden. Här tillkommer dessutom det faktum att EUTM-S 

uppgift är att stödja Somaliska armén med utbildning och 
rådgivning. Så det kan även handla om att ge råd kring hur 
en utbildningsinsats kan se ut eller i vilka steg en förmå-
geutveckling bör ske.  

Sammanfattningsvis en mycket intressant men utma-
nande befattning där det i praktiken som vanligt finns 
oändligt med uppgifter och projekt att ta sig an. Dock så 
är det även här som i många andra insatser mycket viktigt 
att skynda långsamt och låta vissa saker få ha sin gång. 
Somaliska armén kommer inte att vara fullt utbyggd på 
många år, och de kämpar fortfarande med att ta kontroll 
över hela sitt land. 

Den Svenska personalen som 
för närvarande bemannar 
befattningar i EUTM-S. 

Foto Anders Svensson

En lektionssal ute på träningsanläggningen Jazeera Training 
Camp. 



16

Rekrytering av framtida medarbetare
Den 15 september stod 1�� nya rekry-
ter på kaserngården i solskenet. Veckan 
innan, under Regementets dag, hade ett 
trettiotal av dem tagit sig till regementet 
för att träffas och få information inför 
den grundläggande militära utbildning-
en (GMU) som de skulle påbörja till-
sammans. 

Text Louise Sparr

Foto: Maddelena Lago

Foto: Louise Sparr

Foto: Louise Sparr

Foto: Louise Sparr

Introduktionen blev uppskattad och även föräldrar 
hade följt med sina söner och döttrar för att se vad de 
skulle vara med om de närmsta månaderna. Under intro-
duktionen fick de information om träning, förmåner under 
GMU och de fick även en insyn i hur de skulle bo under de 
närmsta månaderna. Många av de 1�� rekryterna är våra 
framtida medarbetare, en tillgång för Ing � och för hela 
Försvarsmakten.

Ing � GMU startade med alla platser fyllda. Några re-
kryter hoppade av efter första veckan, många på grund av 
skador och en del på grund av att utbildningen inte var 
som de hade tänkt sig. Men nya rekryter fylldes på och 
i dagsläget, med fyra veckor kvar på utbildningen, är det 
10� rekryter kvar. Den 1� december avslutar rekryterna 
sin grundutbildning och många av dem har valt att fort-
sätta sitt engagemang i Försvarsmakten. 

Nu i dagarna har ansökningstiden för att fortsätta som 
soldat på Ing � gått ut och vi kan konstatera att platserna 
kommer fyllas. Ing � kan räkna med att anställa cirka 100 
nya medarbetare i form av soldater från och med den 15 
december. Den � januari startar den fortsatta soldatutbild-
ningen, FSU, mot en del- eller heltidsbefattning. De flesta 
går mot en deltidsanställning som soldat och några har 
fått en heltidsanställning. Just nu håller ���. brokompa-
niet på att fyllas upp, med major Peder Andersson som 
kompanichef. Ur höstens GMU-omgång kommer Däcks-
bro �00-plutonen att fyllas och behovet att fylla upp till 
dessa platser är prioriterat. Rekryteringen är med andra 
ord i full gång och likaså planeringen inför �015 års re-
kryteringsarbete.

Heltid till deltid
Ett viktigt arbete framöver är att inom ramen för behål-
larperspektivet tydligt kommunicera Försvarsmaktens 
vilja. Försvarsmakten vill att heltidssoldater som avslutar 
sin anställning som heltidssoldat antingen ska gå mot del-
tidssoldat eller hemvärnssoldat. Vid dagens datum är det 
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�04 anställda heltidssoldater vid Ing �. I år har �5 heltids-
soldater valt att sluta, varav nio av dem har valt att fort-
sätta som deltidssoldater vid förbandet. Sex stycken har 
valt att börja på ett annat förband. 1� stycken har lämnat 
Försvarsmakten helt och hållet. Just nu är den siffran lite 
högre än vi önskar, men ett arbete med att få soldater att ta 
ett fortsatt engagemang inom Försvarsmakten är påbörjat, 
med styrningar från central nivå. 

Satsning på deltidssoldater
Nu i november anordnas en testdag för de som är intres-
serade av att bli deltidssoldater. Varje år har vi ett antal 
sådana dagar då vi testar personer som har en bakgrund 
inom Försvarsmakten, från exempelvis värnplikt eller ti-
digare GMU-omgångar, och som vill bli deltidsanställda 
soldater hos oss. De får göra fysiska tester, träffa läkare 
och även intervjuas för eventuell anställning. 

Rekryteringsorganisationen vid förbandet
Just nu är vi två stycken som är anställda mot rekryte-
ringsorganisationen på Ing �. Under året har vi haft hjälp 
av yrkesinformatörer från bataljonerna när vi har varit ute 
på våra mässor och event. Majoriteten av de övriga för-
banden i Sverige har under samma tid haft heltidsanställda 
yrkesinformatörer som bland annat har haft till uppgift att 
åka ut på mässor, i skolor och Arbetsförmedlingar. Under 
första halvåret av �015 kommer vi på Ing � testa samma 
koncept. En yrkesinformatör kommer komma från ba-
taljonen och den andra yrkesinformatören kommer vi ta 
utanför grindarna. Förhoppningen är att yrkesinformatö-
rerna kan vara ute cirka tre dagar i veckan för att rekrytera 

och informera om Försvarsmakten och vårt erbjudande till 
de som är intresserade av en anställning hos oss. 

Specialistofficerare
Just nu pågår rekrytering till den anpassade specialistoffi-
cersutbildningen (ASOU) som är riktad mot soldater som 
har haft gruppchefs- eller ställföreträdande gruppchefs-
befattningar. Utbildningsstart är januari �016 och pågår 
under 1� månader. För att söka ASOU krävs att man har 
tjänstgjort i Försvarsmakten i minst fyra år, varav minst 
1� månader i vald funktion och som gruppchef. Om man 
inte uppfyller de kraven kan man söka specialistofficers-
utbildning på 1� månader. Då krävs värnplikt eller GMU 
plus sex månaders tjänstgöring.

Fortsatt stort intresse för Försvarsmakten
Avslutningsvis kommer här ett citat från artisten Magnus 
Uggla. Ett citat som handlar om våra rekryter på Ing �. 
Uggla var här och spelade in sitt program ”Uggla flyttar 
in” under oktober. Han träffade våra rekryter under ett 
dygn och inför mötet med dem sa han:

”Nu ska jag träffa en massa folk som vill göra det här 
frivilligt och faktiskt söker sig hit.”

Innebörden i frivilligheten att söka sig mot Försvarsmak-
ten är värd att tänka lite extra på när vi sätter ribban för 
vårt rekryteringsarbete vid förbandet. Än så länge fyller 
vi våra GMU-platser och soldatbefattningar och vi hoppas 
att resultatet av årets rekryteringsarbete ger samma utfall 
�015.

Foto: Robin Krüger
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Foto: Maddelena Lago
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Det började våren 2014 på ett plutonsmöte där en av 
plutonens gruppchefer, Martin Abaji, frågade om det fanns 
något intresse för ett soldatlag i FMM Patrull. Responsen 
var vid det här laget ganska sval, men ett par månader 
senare hade vi fått ihop ett lag. Förberedelserna inför täv-
lingen var en aning svajiga då olika arbetstider och en 
lång semesterperiod gjorde att det drog ut på tiden, men 
mycket av träningen gjordes även enskilt. Till slut kom 
vi ändå iväg mot F1� i Ronneby där tävlingen skulle äga 
rum. Laget bestod av patrullchef: Pontus Andrésen, Johan 
Lax, Gustav Klasson och jag Mikael Johansson samt er-
sättaren Albin Sjöberg.

Dag 1 Träning och genomgång
Ankomst till F 1� skedde tisdagen den �� september. Da-
gen ägnades åt inskjutning, genomgång av hinderbana, 
handgranatskastning med mera. För att avslutats med 
taktik- och regelgenomgång tillsammans med Ing �:s of-
ficerslag.

Dag 2 Dagmoment
Tävlingen började, efter välkomnande av chefen F 1�, 
med patrullvis orientering inne på garnisonsområdet, för 
att sedan direkt gå över till stridsparsvis orientering utan-
för området. Orienteringen gick hyfsat bra, vi gick ut som 
trea på den andra delen men missade tyvärr en kontroll 
och fick ett åttonde plats på orienteringen. Resten av da-
gen var uppdelad i fyra slingor, vi började med den långa 
slingan och blev då transporterade till skjutbanan. Där be-
stod uppgiften i att träffa två lerduvor (per soldat) på en 
ställning, avstånd 50 meter. Vi sköt bra, en �:a plats blev 
det. Slingan fortsatte med avståndsmätning och avstånds-
bedömning på station två, trots totalt 9� meter fel fick vi 
en tredjeplats. Innan slingan avslutades med hinderbanan 
så skulle vi även genomföra förbandsmomentet. Med 
hjälp av brandslang och strålmunstycke ”skjuta” en boll i 
mål, en gång per soldat plus att vi skulle fylla en hink med 
vatten. Även här gick det bra, första grensegern bärgad! 
Hinderbanan var krävande och den kändes otroligt lång, 

Försvarsmaktsmästerskap i 
Patrulltävlan 2014

FMM Patrull är en av Försvarsmaktens obligatoriska tävlingar för office-
rare. Men det finns också en klass för soldater. Här är en kort redogörelse 
för Ing � soldatlag �014.

Text Mikael Johansson 
Foto Ur Försvarsmakten
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efter drygt sju och en halv minut kom vi in på 
en sjätteplats. Efter detta hann vi vila lite och 
få i oss lunchen som fanns på tävlingscen-
trum innan de sista slingorna skulle genom-
föras, dessa var kortare och endast en gren 
per slinga. Vi började med sjukvårdsmomen-
tet, en bår skulle sättas ihop och transportera 
en docka runt en bana plus att vi skulle sätta 
tourniquet (CAT) på en av oss, grenseger 
nummer två kom. Vi var faktiskt bäst bland 
alla lag, officerslagen inräknade. Därefter var 
det dags för CBRN-momentet som bestod i 
att hämta brandslang, grenrör och strålmun-
stycke i en rökfylld container, för att sedan 
koppla samman dessa och få vatten på en 
eldhärd. Ett väldigt roligt moment som lan-
dade i en femteplats. De följande grenarna 
var handgranatskastning, som var vår sämsta 
gren, och soldatkunskapsteorin. Efter dagens 
moment var slut hamnade vi på en andraplats 
och skulle få starta cirka åtta minuter efter le-
dande I 19 AJB. 

Dag 2 Nattmoment
Kvällen närmade sig med stormsteg och klockan blev 
snabbt �1:00 då första starten skulle gå. �1:09:15 startade 
vi och började med gruppvis orientering, det var riktigt 
mörkt och regnet hängde i luften. Spänningen och ner-
vositeten gick att ta på. Första kontrollplockningen gick 
ganska bra, därefter var det dags för stridsparsvis oriente-
ring. Vi tänkte att vi inte skulle göra samma misstag som 
på dagen och tog därför god tid på oss att dela upp kon-
trollerna mellan oss. Banan var lång och vi hade svårt att 
hitta två av kontrollerna, men efter att sprungit tillbaka 
och tagit dem för att slippa tidstillägg, var det dags för 

nattskjutning. Även denna gång var det lerduvor som 
skulle skjutas, men nu på �0 meter. Vi bommade två denna 
gång och fick således lika många straffrundor, för att efter 
dessa ta oss till F 1� genom snabbmarsch. Efter att blivit 
omsprungna av Marinbasen och själva sprungit om Led-
ningsregementet kom vi i mål på sjunde plats, 50 sekunder 
efter Marinbasen.

Vi är som helhet väldigt nöjda med vår insats, framfö-
rallt dagen, men är ändå lite besvikna över att natten inte 
gick så bra som vi hoppats. Tack för en oförglömlig upple-
velse Pontus, Johan och Gustav. Tack också vår lagledare 
Kim Forsman, ersättare och vapendragare Albin Sjöberg. 
Dessutom tack Fredrik Persson och Ing � officerslag för 
mycket träningstips och idéer. 
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Brobandvagn 120

Den 29 augusti 2014 fastställde chefen Ing 2 projekt-
planen för införande av Brobandvagn (Brobv) 1�0-sys-
temet i Försvarsmakten och på Ing �. Projektgruppen 
har haft ett uppstartsmöte, där uppgiftsfördelning samt 
tidsplan för införandet diskuterades. Nu återstår ett 
omfattande arbete att förbereda garnisonen inför leverans 
av broläggarsystemet. Det gäller bland annat infrastruk-
tur samt rekrytering och utbildning av personal. Detta 
är tidskrävande och resurskrävande utmaningar för all 
inblandad personal och tiden går fort, �01� står broläg-
garna på kaserngården.

Bakgrund
Anfallsbroar används främst för att understödja främre 
manöverförbands rörlighet vid övergång av vatten-
drag/avbrott och terränghinder. Anfallsbron måste med 
hänsyn till hotnivå och krav på tempo kunna byggas 
snabbt, inom några minuter. Broläggaren kräver samma 
skyddsnivå, rörlighet och sambands-/ledningssystem, 
mörkerförmåga med mera som understödjande förband. 
Bromaterielen ska medge överfart med alla ingående 
fordonstyper i manöverbataljonerna och övriga under-
stödjande förband. 

Text Claes Wetterström
Foto Ur Försvarsmakten

Den �6 juni skrev Försvarets materielverk (FMV) och Krauss Maffei Wegmann 
(KMV) under kontrakt om inköp av tre broläggare till Försvarsmakten. Kontrak-
tet omfattar tre broläggare med två 14 meters broar och en �6 meters bro till varje 
vagn. I kontraktet ingår även ett simulatorsystem Table Top Trainer (TTT). Syste-
met är portabelt för att kunna flyttas för samövning och samträning med manöver-
förbanden.
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Systemuppbyggnad
Utifrån genomförd värdering ska Brobv 1�0 utgöras av 
ett Leopard �-chassi, med motiven att ett nytt anfallsbro-
system ska ha samma rörlighet och skyddsnivå motsva-
rande understödjande förband. Med Leopard �-chassi 
underlättas utbildning och underhåll,då Brobv 1�0 är 
tänkt att utbildas, organiseras och nyttjas tillsammans 
med bland annat Ingenjörbandvagn (Ingbv)1�0. Strids-
brosystem 1�0 ska behovssättas i typförbandet ingenjör-
bataljon.

Preliminär tidsplan för införande
Tid Verksamhet Anmärkning
�014-06-�0--�015-06-�0 Konstruktionsgranskningar
�014-09-01--�01�-06-01 Lokalt arbete enligt projektplan Brobv 1�0 Arbete i delprojekt grg
�015-0�-01 Sista dag att lämna in optionbeställning
�016 höst Instruktionsbok Dokumentation påbörjas
�016 höst Schema daglig särskild tillsyn Dokumentation påbörjas
�016-1�-01 Leverans av brosystem 1 Leverans till FMV
�01� vår Reservdelskatalog Dokumentation påbörjas
�01�-01-16--�01�-0�-0� Besättningskurs Kurser
�01�-01-09--�01�-1�-15 KMV serviceteam på Ing �
�01�-01-10 Leverans av brosystem � Leverans till FMV
�01�-0�-14 Leverans av brosystem � Leverans till FMV
�01� höst Reparationshandbok Dokumentation påbörjas
�01� höst Teknikerkurs Kurser
�01� höst Kurs för civil teknisk personal Kurser
�01�-06-01 Kontraktslut Om inte optionsbeställning görs

Anfallsbrosystemet består av en brobandvagn, som 
transporterar och lägger anfallsbroar. Brobv 1�0 kan bära 
två 14-meters broar eller en �6-meters. I anfallsbrosys-
temet ingår även ett transportsystem (släpvagn/påhängs-
vagn efter lastbil/dragbil) för att kunna medföra extra 
bromateriel. För transport av Brobv och Ingbv återfinns 
tungtransportsläp med dragbil vid trosspluton inom 
stab- och trosskomp vid ingenjörbataljonen. (Se orgskiss 
nedan.)
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Huvuduppgift
Manöverförband med anfallsuppgift inom områden där 
fältarbeten krävs (bland annat  övergång av vattendrag), 
understöds normalt med ett ingenjörkompani (i vissa fall 
förstärkt) under viss tid. Brobandvagnarna är organi-
serade tillsammans med ingenjörbandvagnarna för att op-
timalt kunna utnyttja systemet. Vid läggning av bro krävs 
normalt maskinarbeten för att iordningställa broläge på 
hitre strand. Med hjälp av ingenjörbandvagn kan också 
en väg in till broläget minbrytas vid behov.

Preliminär tekniska data
Besättning: � personer.
Chassi: Leopard �.
Längd inklusive bro �6 m/14 m 14,6 m/15,1 m
Bredd inklusive bro/exklusive bro 4,01 m/�,�5 m
Höjd exklusive antenner 4 m
Stridsvikt MLC �0
Beväpning: 66 mm rökkastare.
Byggtid bro (rekat broläge): Ca 5 min (med personal under pansarskydd.)
Brotyp: LEGUAN
Till varje Brobv ska anskaffas Två 14 m samt en �6 m
Bärförmåga bro: MLC �0
Skydd: Minst motsvarande Ingbv 1�0
Lednings-/sambandssystem: IGR, GTRS, SLB.

ING 2 KAMRATFÖRENING 
Grundad 1978-04-29

ING 2 
KAMRATFÖRENING

www.ing2k.se
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Bakgrunden till att gruppchefsskolan upprättats är, att 
�1. och ��. ingenjörbataljon är i stort behov av, att vida-
reutbilda soldater till gruppchefer och ställföreträdande 
gruppchefer i syfte att personalförsörja insatsorganisa-
tionen.Vi som har fått plats på gruppchefsskolan kommer 
från de olika kompanierna på Ing �. Erfarenheten är vida 
spridd då några av oss kommer direkt från GMU och andra 
har sju års tjänstetid som soldat under bältet. En sak hade 
vi gemensamt och det var ovetskapen om hur individer 
skulle utvecklas och vilken resa vi skulle göra ihop under 
de närmsta 14 veckorna, perioden september-december.
– Jag är stolt över att få delta under dessa 14 veckor fram-
över och få en bra grund inför ASOU som väntar mig till 
våren, säger Rasmus Lavesson, som till vardags jobbar på 
EOD-kompaniet.
EOD-kompaniet är bara en av fem enheter som represen-
teras på gruppchefsskolan. Det finns även representanter 
från ingenjör-, ledning-, maskin/brokompaniet och batal-
jonsstaben.

Teoretiskt tungt
Vi var nio nervösa individer, som satt i Fältarbetskolans 
lokaler den � september, när Ing � första gruppchefsskola 
sedan värnpliktstiden gick av stapeln. Tankarna for fritt 
och knappt någon information alls hade getts av vad som 
”skulle komma skall”.

Det skulle visa sig, att de första fyra veckorna skulle 
bli teoretiskt tunga, men en bra grund att stå på inför de 
praktiska delarna senare i utbildningen. Under dessa fyra 
veckor låg pedagogik och ledarskap, säkerhetsbestämmel-
ser och fysisk prestationsförmåga på schemat. Påföljande 
veckor blev däremot mer praktiska och vi fick möjlighe-
ten att trupputbilda och truppföra i olika former.
– Det var en bra erfarenhet att få öva på okänd trupp, som 
vi fick göra med 34. hemvärnsbataljon under deras krigs-
förbandsövning, konstaterar Dennis Knutsson.

Ing	2	skapar	ryggrad!
– Ni är försvarets blivande ryggrad, dundrar regementsförvaltaren med säker och 
bestämd röst och får nio elever att sjunka ner i stolarna, något tagna av stundens 
allvar. Redan i ett tidigt skede sattes standarden och kraven på oss elever som har 
fått förmånen att delta i den första gruppchefsskolan på Ing � sedan 19�0, alltså �4 
år senare.

Övre raden från vänster: Anton Öhlund, Dennis Knutsson, Kim 
Hansen, Rasmus Olander. Nedre raden. Rasmus Lavesson, 
Philip Kimgård, Iréne Sjöberg och Lucas Palm

Gruppchefsskolan omfattar minst 13 veckor 
och ska innehålla:
Obligatoriska kurser.

Grundläggande ledarskap för gruppbefäl,  
två veckor.
Grundkurs pedagogik för gruppbefäl, två 
veckor.
Grundkurs fysisk prestationsförmåga för 
gruppbefäl, en vecka.

Övriga veckor har förbanden möjlighet att påverka 
innehållet för respektive truppslag.

Gruppchef ställföreträdare OR 4 , tre veckor
Gruppchef OR 5, fem veckor.

•

•

•

•
•

Text Rasmus Lavesson, 215. kompaniet, 
Dennis Knutsson, 214. ingenjörkompaniet 
och Kim Hansen, bataljonstaben
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Vi har fått truppföra och trupputbilda varandra inom sko-
lan, men även mot kompanierna på Ing � och hemvärnet, 
för att få så stor variation som möjligt. Som exempel spen-
derades tre veckor tillsammans med �14. ingenjörkompa-
niet och deras förberedande övningar inför Nordic Battle-
group �015. Här prövades vi på allvar i våra kommande 
befattningar som gruppchefer.

Vad väntar härnäst? 
I skrivande stund är det tre veckor kvar av utbildningen 
och den sista veckan väntar eldprovet, då vi ska truppföra 
en grupp ur grundläggande militära utbildningen, under 
deras slutprov ”Aldrig ge upp”.
– En spännande utmaning att få tillämpa alla de delar jag 
lärt mig under tiden på skolan, säger Kim Hansen.
Regementsförvaltarens ord om huruvida gruppchefen ut-
gör försvarets ryggrad har hela tiden funnits med under 
utbildningens gång. Från början uppfattades det som en 
belastning rent psykiskt, men nu - tre veckor från slutet 
- känner samtliga en stolthet över att axla den rollen, som 
föregångsmän och ge gruppen förutsättningar att lösa 
uppgifter på bästa sätt.

När skolan är avslutad, går vi tillbaka till respektive 
kompani. För en del till en OR 4-5-befattning medan an-
dra går mot specialistofficersutbildningen. Trots att ut-

Som gruppchef fick vi uppleva de friktioner, som kan uppstå. Här en patgb 203 som kört fast.

bildningen snart är slut och vi går skilda vägar, så innebär 
detta inte slutet på den förbandsanda, som skapats innan-
för Fältarbetsskolans väggar.
– Jag känner nu vikten av en god förbandsanda, en för-
ståelse och stor respekt för de kollegor och enheter som 
verkar runt omkring mig på Ing 2, avslutar Rasmus La-
vesson.
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Ordföranden	har	ordet
Jag avslutade min förra spalt med en tillönskan om en här-
lig och fin sommar! Nog blev min önskan uppfylld med 
råge! Hoppas ni är många som upplevt detsamma. 

När jag skriver dessa rader en bit in i november, har 
vi avverkat ytterligare några lyckade planerade aktivite-
ter. Nationaldagen i Eksjö firades i fint väder och med ett 
tjugotal medlemmar bakom vår fana. Glädjande var också 
att fler organisationer jämfört med i fjol deltog och att 
marschvägen genom staden kantades av många national-
dagsfirare - inte minst alla flaggviftande barn bidrog till 
feststämningen. Lite grann av Syttende mai! Jag hoppas 
på ännu fler organisationer och firare nästa år! 

Vaktparaden ”I 1� dagen” blev trots regnet en succé i en 
fullsatt kyrka. Särskilt bidrog den 50-årsfirande 1964/65 
års plutonchefsskola till att markera en stark I 1�-närvaro. 
Under mina nedslag i regementes historia, varvad med 
musik av Hemvärnets musikkår i Eksjö, berörde jag bl a 
värnplikten och dess betydelse. Jag framförde att det var 
ett riktigt ”korkat” riksdagsbeslut att avveckla den eller 
som det korrekta uttrycket är - göra den vilande. Utöver 
att värnplikten var ett utomordentligt personalförsörj-
ningssystem för att bemanna en stark krigsorganisation 
till hela landets försvar, så fanns det många ”bonuseffek-
ter”. Jag tryckte särskilt på att den idag slitna devisen ”alla 
människors lika värde” som i värnplikten fick ett reellt 
värde, där alla fick bidra efter förmåga och oavsett bak-
grund behandlades lika. Vidare berörde jag, med min er-
farenhet som skytteplutonchef på Cypern, den bredd som 
en ur värnplikten rekryterad internationell styrka hade. I 
plutonen fanns nästan alla civila yrkesgrupper represente-
rade och därför kunde vi även lösa många ”icke militära 
problem” och skapa extra ”goodwill” hos befolkningen. 
Slutligen tog jag upp den stora betydelse en allmän värn-
plikt idag skulle betytt, som en viktig del i integrationen 
av ungdomar med utländsk bakgrund.

Eksjö Tattoo blev så bra som vi önskat med många del-
tagare. Ett särskilt tack till vår kassör Torbjörn Titus, som 
drog det tyngsta lasset med att få att få allt att fungera. 

Med Astor Engqvist som fanförare och ett tiotal med-
lemmar bakom fanan representerade föreningen vid invig-
ningsceremonin av regementets dag på Ing �. 

Vi har fått uppleva två av höstens veteranluncher i regi 
av Ing �-kamraterna. Först ut som föredragshållare var ti-
digare I 1�-officeren Claes-Peter Cederlöf, numera vice 
president vid Saab Training System, som fängslade oss 
med sin beskrivning företagets världsomfattande verk-

samhet. Vid oktoberlunchen fick vi lyssna till rikshem-
värnschefen, brigadgeneral Roland Ekenberg, som på ett 
mycket medryckande sätt beskrev dagens hemvärn.

2015
Så några framtidsblickar. Fredagen den �� februari har vi 
årsmöte. Då kommer vi att visa ett bildspel med ett ax-
plock ur SON Svenssons omfattande bildarkiv, där många 
kommer att känna igen sig och minnas tider som flytt.  Vi 
börjar som vanligt med fika och avslutar med gemensam 
middag tillsammans med Ing �-kamraterna. Vintern/vå-
rens veteranluncher inleder vi torsdagen den �9 januari 
med föredrag  av kyrkoherde Per Walett under rubriken 
”Från Södra Vedbo härad till Södra Vedbo pastorat”.  I 
mars blir det en förevisning i SWEDEC minröjningshall, 
husarernas tidigare  ridhus  på Ränneslätt och i april gör vi 
ett på ett besök vid Miliseum i Skillingaryd och avslutar i 
maj med en information om  Ing � insats i Mali. Årets resa 
kommer sannolikt att bli en upprepning av succén Göta 
kanal, men i en ny och ”outforskad” del. Vi planerar vida-
re att sedvanligt delta i Eksjö stads nationaldagsfirande. 
Jag hoppas på ett stort deltagande i våra aktiviteter och att 
ni som inte tidigare varit med ska känna er välkomna!

Med tillönskan om en GOD JUL och 
ETT GOTT NYTT 2015!

Kurt-Lennart Larsson.
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Januari
�9 januari torsdag styrelsemöte
�9 januari torsdag veteranlunch 
Föredrag av kyrkoherde Per Walett ”Från Södra Vedbo 
härad till Södra Vedbo pastorat”.

Februari
�� februari fredag årsmöte
 14.15  Samling i mäss Trianon, där föreningen   
  bjuder på kaffe
 15.00  Föreläsning/bildspel, ett urval av SON   
  Svenssons efterlämnade bilder från olika   
  tidsepoker i regementets verksamhet och med  
  många kända personer som verkat genom åren.
 16.00  Årsmötesförhandlingar.
 19.00 Middag (gemensam med Ing � kamratförening)

Mars
�� mars torsdag styrelsemöte
�� mars torsdag veteranlunch 1�00
Information/visning av minröjningsanläggning 
(Ridhuset) Ränneslätt klockan 1�.00-14.15. 
Transport i egna bilar (samtransport).

April
�� april torsdag styrelsemöte
�� april torsdag veteranlunch i Lägerrestaurangen, 
Skillingarydslägret. Därefter visning av Miliseum 
klockan 1�.45-14.00. Avfärd med buss från Trianon 
klockan 10.�0. Hemkomst cirka 15.�0.

Maj
19 maj tisdag resa på Göta kanal.
�� maj torsdag styrelsemöte
�� maj torsdag veteranlunch
Föredrag av överstelöjtnant Carl-Axel Blomdahl om Ing 
� insats i Mali.

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

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

Berit Huss Eksjö
Ingegärd Bovin Eksjö
Birger Johansson Järna
Stellan Wijkström Eksjö
Marianne Malmberg Eksjö
Gullbritt Björck Värnamo
Ingemar Danielsson Mullsjö

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

Inger Danielsson Mullsjö
Ingvar Karlsson Kungälv
Lise-Lott Friberg Töllsjö
Bo Aspling Träslövsläge
Östen Andersson Skara
Stefan Larsson Vetlanda
Tony Ekelund Skillingaryd

Bli medlem i Kungliga Norra  
Smålands Regementes Kamratförening

Kamratföreningen är en förening med öppet medlemskap, vilket innebär att Du som är intresserad 
av regementets historia och dess traditioner är välkommen som medlem.

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

Medlemsavgiften är 100 kr/år eller ständigt medlemskap till en kostnad av 1 000 kr. 
För medlemskap kontakta föreningens kassör på telefon 0381-141 19 eller e-post

kassoren@brudbadet.eksjo.com.
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Januari  
18 Richard Öster Eksjö 50 år
27 Lennart Jönsson Markestad 80 år
   
Februari   
1 Jan-Erik Persson Ronneby 75 år
7 Gunnar Tens Tranås 85 år
8 Birgitta Titus Eksjö 70 år
11 Bo Axebark Kista 75 år
20 Berit Huss Eksjö 75 år
24 Rune Elofsson Eksjö 75 år
   
Mars   
6 Lennart Sjöqvist Huskvarna 75 år
10 Rune Schelin Vårgårda 80 år
16 Hugo Wangler Falköping 90 år
17 Sigrun Sandberg Vetlanda 75 år
19 Bo Carlsson Linköping 75 år
22 Rolf Eriksson Borgholm 90 år
25 Lars-Göran Friberg Töllsjö 70 år
25 Stefan Larsson Vetlanda 70 år
29 Kenneth Jägsander Eksjö 75 år
30 Gert Björklund Hyltebruk 70 år
31 Anders Tengbom Eksjö 60 år
   
April   
13 Jan Ekberg Hällviksstrand 70 år
15 Gun Hvirf Norrahammar 75 år
15 Klas Langemar Jönköping 70 år
25 Magnus Storckenfeldt Kisa 75 år
29 Anders Hallberg Uppsala 70 år
   
Maj   
7 Kenneth Wennblom Jönköping 70 år
8 Owe Sjöbrink Eksjö 70 år
10 Christer Svensson Ljungby 70 år
14 Åke Wessel Mönsterås 75 år
19 Gun Järpenby Eksjö 70 år
21 Bengt Källén Eksjö 70 år
23 Börje Ekroth Eksjö 75 år
   
Juni   
2 Gert Barkman Bredaryd 60 år
17 Harald Arnesson Ulricehamn 90 år
19 Lars-Olof Magnusson Hestra 90 år
22 Johan Teiffel Oskarshamn 50 år
24 Jan Kullander Eksjö 60 år

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

Juli   
14 Lars Blom Vetlanda 85 år
16 Christer Weinhart Motala 75 år
18 Per-Olof Persson Bredaryd 60 år
   
Augusti   
2 Astor Engqvist Eksjö 75 år
10 Torbjörn Tillman Borensberg 80 år
14 Lars Anders Ström Jönköping 70 år
15 Anders Brywe Kungsbacka 80 år
15 Lars-Gunnar Brüggemann Eksjö 75 år
16 Tony Jansson Eksjö 75 år
17 Leif Flisborg Ljungsbro 50 åt
22 Marianne Larsson Ormaryd 75 år
   
September   
3 Lars Friman Bankeryd 70 år
6 Birger Jägtoft Kalmar 80 år
7 Nils Åke Danielsson Lund 75 år
17 Bertil Pettersson Skillingaryd 90 år
17 Bengt Öster Eksjö 75 år
23 Jan Carlsson Nyköping 85 år
23 Arne Hedman Getinge 70 år
24 Rune Dahl Göteborg 95 år
26 Lars Johansson Djursholm 60 år
28 Gilbert Georgsson Bodafors 70 år
29 Leif Lagström Västervik 75 år
   
Oktober   
1 Ingemar Danielsson Mullsjö 70 år
8 Christer Carlsson Täby 70 år
16 Jonas Rundqvist Anneberg 70 år
24 Staffan Lindberg Järpen 70 år
   
November   
11 Claes-Göran Stelpe Eksjö 75 år
13 Hans Falk Lammhult 75 år
19 Jarl Tillberg Eksjö 70 år
26 Lars Tunel Kristianstad 60 år

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

DEL 1 och 2  
AV KUNGLIGA NORRA SMÅLANDS REGEMENTES HISTORIA 

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

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. 

Pris 50 kr. 
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RÄNNESLÄTTRekorddeltagande	vid	årets	I	12-dag
Regnrisken var så stor, att musikkåren fann det för säkrast att genomföra vakt-
paradsprogrammet i kyrkan, men efter önskemål, nästan ett krav från deltagande 
gamla I 1�-are att få marschera, blev det marsch med trumslagare i täten från Kon-
sum till kyrkan. Det blev en imponerande marsch med kamratföreningens fana och 
fanvakt  i täten, följd av en trupp ur Smålands karoliner bakom de tre småländska 
infanterifanorna från 16�6 och därefter ett femtiotal I 1�-are med 1964/65 års plu-
tonchefsskola som taktfast köförband. 

Trots att regnet hängde i luften var det många åskådare 
längs Södra Storgatan. I en nästan fullsatt kyrka gav sedan 
Kurt-Lennart Larsson korta historiska återblickar, varvat 
med musikinslag av Eksjö hemvärnsmusikkår. Presenta-
tionen inleddes med den småländska infanterihistoriens 
början 16�� på Kalmar slott, då Kronobergs-, Jönköpings- 
och Kalmar regemente organiserades för första gången på 
order av Gustav II Adolf. Detta illustrerades genom att de 
tre regementenas igenkänningssignaler spelades på sig-
nalhorn av Catharina Arrhenius samtidigt som regements-
fanorna från 1��6 visades upp av fanförare ur Smålands 
karoliner. Därefter följde fanmarsch med föreningens fana 
i kyrkans mittgång till Kungl  Norra Smålands regementes 
marsch med Astor Engqvist som fanförare. Vidare berör-
des värnpliktens betydelse, inte minst som en tid där värn-
pliktiga kunde bli vänner för livet och som bevis på detta 
nämndes de 50-årsfirande värnpliktiga från 1964/65 års 
plutonchefsskola, som stående applåderades av publiken 
och hedrade sitt omtyckta befäl Per-Olof Öster genom att 
musikkåren spelade marschen Major Öster. Beredskapsti-
den berördes med alla de umbäranden som beredskapssol-
daterna och deras familjer fick utstå under världskrigets 5 
års beredskap. Fyra nu levande I 1�-are som var aktiva un-
der beredskapstiden nämndes; Nils-Fredrik Haegerström, 
Otto Olsson, Sture Ahlstedt och Roland Westerberg, de 
båda sistnämnda närvarande i publiken. Beredskapssol-
daterna och deras familjer hedrades med låten ”Min sol-
dat”. 

Tillbakablickarna avslutades med att visa på några ”ef-
terlämnade spår” från regementets �0 åriga tillvaro i Eksjö 
såsom kasernerna, underofficersvillorna, Sjöängen, öv-
ningsfältet som bäddat för att Eksjö fortfarande är en gar-
nisonsstad, Smålands karoliner och sist - men inte minst 
- Hemvärnets musikkår i Eksjö, som på ett fantastiskt sätt 
för musiktraditionerna vidare efter I 1� militärmusikkårs 
nedläggning 19�1. Musikillustrationen efter ”kvarlämna-
de spår i Eksjö” skedde genom att polketten ”I Eksjö sta 

på Ränneslätt” spelades. Efter vaktparaden samlades del-
tagande medlemmar till samkväm på Café I 1�, där Tor-
björn Titus, Gunilla Engqvist samt Jan och Eva Hall dukat 
upp med goda räksmörgåsar, dryck och kaffe. Det blev en 
fin avslutning på denna vaktparadslördag den �� juni, då 
vårt I 1� hedrades av ett sjuttiotal ”gamla I 1�-are”. 

Text Kurt Lennart Larsson
Foto Jan Hall

Kamratföreningens fana och fanvakt i täten, följd av en trupp ur 
Smålands karoliner och därefter 1964/65 års plutonchefsskola som 
taktfast köförband.

Kurt-Lennart Larsson med två veteraner från beredskapstiden, Sture 
Ahlstedt och Roland Westerberg
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Nationaldagsfirandet startade med marsch från järn-
vägsparken till museigården. I täten för de tiotalet or-
ganisationer som fanns representerade fördes kamrat-
föreningens fana av Duste Petersson, följd av tjugotalet 
medlemmar. Utefter marschvägen hade många människor 
samlats. På museigården firades dagen med härlig sång 
och musik samt tal, flagghissning, nationalsång och allt 
som hör till. Efter programmets slut samlades kamraterna 
på Krusagården, för att avnjuta en god smörgås. Ordfö-
randen Kurt-Lennart Larsson framförde tack till alla som 
medverkat.

Nationaldagen
Kamratföreningens fana förd av Duste Peterson och fanvakt uppställda för avmarsch.

Text & foto Mats Einarsson 
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FPCS skytteskola 1964/65 vid Kunglig Norra Smålands 
regemente, I 1�, hade sin första återträff i Eksjö i septem-
ber år �000. Befälseleverna har sedan inkallats till KFÖ 
på Öland �00� och i Skåne �005. �010 genomfördes Fält-
tåget Norge i Karl XII  fotspår på Fredrikstens Fästning. I 
september �01� genomfördes SÖB i Tyskland med besök 
i Lützen, Gustav-Adolf Gedenkstätte, Breitenfeldt och 
Berlin. FUS �01�, Fältövning Uppsala Stockholm genom-
fördes i september �01� med besök på Uppsala universitet 
och domkyrka. Vi såg också vaktavlösningen på Kungliga 
Slottet i Stockholm.

Eleverna träffas traditionsenligt i februari varje år och 
deltar i Kunglig Norra Smålands regementes kamratför-
enings årsmöte. Totalt var vi 4� elever på skolan, varav 
�� är i livet. Av våra befäl lever endast fanjunkare Rolf 
Eriksson i Borgholm.

Text Jonas Rundqvist, Kenneth Wennblom och Håkan Kisell
Foto Patrick Johansson

1964/65	års	plutonchefsskola	50	årsjubilerade

FPCS-L (L=50 på latin)
Planeringsuppstart i Borås november �01�. Fortsatt plane-
ring vid I 1� Kamratförenings årsmöte i Eksjö �� februari 
�014. En arbetsgrupp bestående av Kenneth Wennblom, 
Håkan Kisell och Jonas Rundqvist bildades.  Gruppen 
träffades tre gånger i Eksjö under våren, varefter inkal-
lelseorder sändes ut. �1 befälselever och nio damer, civil-
befälhavare (CVBFH), hörsammade inkallelsen. 

Slutplanering genomfördes på Öland 19-�0 maj. Vi be-
sökte fanjunkare Rolf Eriksson i Borgholm och hemställde 
att få genomföra jubileet. Detta beviljades direkt av fan-
junkaren. Fredag kväll den �� juni ryckte planeringsgrup-
pen in till I 1� kasernen Sevede Härad för förberedelser. 
Det var här i vår gamla kasern, numera vandrarhemmet 
Juventum, vi skulle förläggas i logement och tvåbädds-
rum. Några bodde på Eksjö Stadshotell.

Uppställning under den månghundraåriga eken utanför ”Markan”, numera restaurang Putte Kock.
Från vänster:. Kenneth Wennblom, Gert Björklund, Kerstin Björklund, Ingvor Karlsson, Lars-Göran Friberg, Torgny Allvin, 
Ragnwald Ahlnér, Lise-Lott Friberg, Inger Danielsson, Jonas Rundqvist, Ingemar Danielsson, Sune Ivarsson, Gunilla Kisell, Håkan 
Kisell, Birgitta Danielsson, Nils-Åke Blom, Nils-Åke Danielsson, Tom Tomasson, Bo Aspling, Hans Björck, Sten Franzén, Gullbritt 
Björck, Anders Hallberg, Anders Ström, Stefan Larsson, Östen Andersson, Maj Samuelsson, Gunilla Lustig, Matts Samuelsson och 
Lars Lustig.
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planeringsmötet på Öland 
fick CVBFH Marie Rund-
qvist minnesgåva. Ragnwald 
Ahlnér höll tacktalet, innan 
vi vid ��-tiden bröt taffeln för att bege oss till kasern. I 
putsrummet, numera Café I 1�, eftersläckning med bild-
visning, kamratlig samvaro och uppstart till KFÖ �015. 
Det blir då besök på försvarsanläggningen på Känsö i Gö-
teborgs södra skärgård med befälselev Allvin som ansva-
rig övningsledare.

2014-06-29
Mjuk revelj klockan 0�.00 och fotmarsch till Eksjö Stads-
hotell för frukost. Därefter förflyttning till Mäss Trianon, 
där Håkan Kisell mycket förtjänstfullt berättade om mäss-
sen och dess historia. Vid lunchtid skiljdes vi för färd till 
respektive hemort med ordern från kommendanten, att via 
SMS rapportera lycklig hemkomst. När sista elev avrap-
porterat var FPCS-L avslutat.

Jubileets övningsledare var Kenneth Wennblom tillika 
kommendant, Håkan Kisell och Jonas Rundqvist.

2014-06-28
När klockan närmade sig 10.�0 steg spänningen. En efter 
en anlände gänget till sin gamla kasern, Sevede Härad. 
Återseendets glädje var stor och för en del hade det för-
flutit 49 år sedan sist! För medföljande CVBFH framstod 
säkert byggnaden som en i mängden, men så icke för oss 
FPCS-are. Magiken fanns där…

Efter uppställning lämnade kommendant Wennblom 
av styrkan till före detta befälselev Kisell. Därefter av-
tågade vi tillsammans med övriga i kamratföreningen till 
Järnvägsparken. Karoliner och två slagverkare ur Hem-
värnets musikkår tog täten under marschen genom Eksjö. 
På grund av vädret kunde inte musikanterna traktera sina 
instrument utomhus utan väntade i kyrkan, där musiken 
framfördes med bravur. En av marscherna var speciellt ut-
vald dagen till ära, nämligen Major Öster.

Kamratföreningens ordförande, Kurt-Lennart Larsson, 
relaterade I 1� ärevördiga historia samt presenterade oss 
befälselever ur 1964/65 års plutonchefsskola på ett hög-
tidligt sätt. Utanför kyrkan lämnade kommendant Wenn-
blom av FPCS-L till ställföreträdande chefen Ing �, övers-
telöjtnant Bo-Anders Jansson, som önskade oss lycka till 
med jubiléet.

Vid återkomsten till kasernen var det dags för efterläng-
tat fika i vårt gamla putsrum, numera omdöpt till Café I 
1�. Kamratföreningen bjöd medlemmarna på räkmacka 
och dryck, vilket var mycket uppskattat. Av naturliga skäl 
utökades antalet medlemmar i Kamratföreningen påtag-
ligt till kassörens stora och synliga belåtenhet! 

Efter inkvartering på logementen blev det guidad tur på 
I 1�-området under sakkunnig ledning av Håkan Kisell. 
Vi styrde så kosan till kyrkogården, där parentation över 
våra avlidna kamrater och befäl hölls, varvid blommor 
nedlades på Per-Olof Östers grav. Fram till ombytet inför 
kvällens begivenheter bildades i gammal god stil några 
rundabordsgrupper på luckorna. Gamla minnen blev som 
nya och världsproblem löstes på ett galant sätt under 
muntra och ibland hätska tillrop. Allt var alltså som för 
femtio år sedan! Ingen av befälseleverna visade några som 
helst tecken på ålderdomssvaghet. FPCS-L hänger med än 
trots att L:et står för latinets 50!

Vi hade förmånen att få inta jubileumsmiddagen på I 
1� marketenteri, numera restaurang Putte Kock. Efter väl-
komstdrink skedde samling vid eken utanför ”markan” 
och gruppbild på de �0 deltagarna. Vid festligt dukat bord 
utspisades vi med en tre rätters middag. På bordet stod 
I 1� bordsstandar skänkt av fanjunkare Rolf Eriksson. 
Patrick Johansson med personal gick in och arbetade på 
sin lediga kväll, vilket vi uppskattade mycket. Befälselev 
Björklund hade av nostalgiska skäl önskemål om att få äta 
i ”snuskburk”, vilket ordnades. Kenneth Wennblom höll 
högtidstalet och gjorde nedslag i för oss gemensamma 
och minnesvärda händelser från tjänsten för 50 år sedan. 
Sex �0-åringar - Ragnwald Ahlnér, Sten Franzén, Sune 
Ivarsson, Håkan Kisell, Lars Lustig och Tom Tomasson 
- uppvaktades. För förtjänstfullt arbete i koktrossen vid 
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Sen eftermiddag den åttonde augusti, den ena bilen ef-
ter den andra kör upp på mäss Trianons parkeringsplats. 
Passagerarna stiger ur, tittar upp mot himlen, där mörka 
moln tonar upp sig över Eksjö med omnejd. Vad ska dessa 
personer göra på mässen en fredagkväll? Jo, ett sextiotal 
har hörsammat styrelsens inbjudan till Tattooafton. Del-
tagarna får sina biljetter och tar plats vid de dukade bor-
den, för att inmundiga en enklare förtäring. Stort tack till 
Monica och Margit för ett väl fungerande arrangemang. 
Mässen blir som en surrande bikupa, det pratas och pra-
tas, precis som det ska vara när kamratförenings medlem-
mar träffas. Bland deltagarna fanns en medlem med lång 
resväg, Lennart Jonasson från Kiruna hade kört 1�0 mil 
enkel resa för att se och höra Eksjö Tattoo. Föreningens 
vice ordförande ”Duste Petersson hälsade välkommen och 
informerade om bland annat Ing � regementes dag den 6 
september. 

Helt plötsligt smattrar det till på mässens fönsterrutor. 
Regn! Inte nu igen tänker många, som upplevde hällreg-

Bland de som trivdes vid samlingen på Trianon fanns fr v Roland Westerberg, Maj-Britt Öster, Gun Westerberg och 
Marianne Malmberg.

net vid ett tidigare Tattoo. När kvällens chaufför Duste Pe-
tersson kör första transporten till Tattooarenan har regnet 
upphört och kvällssolen glimtar till. Tack Duste för en väl 
fungerande transporttjänst. Stort tack till Astor Engqvist 
och Jan Ekwall som svarade för inmönstringen. 

När kyrkklockan slog åtta slag var kamratföreningens 
medlemmar på plats, för att uppleva Eksjö Tattoo årgång 
�014. Vädergudarna gav Tattoopubliken en underbar 
sommarkväll och de olika programinslagen var en fröjd 
både för öra och öga. Finalen med 400 deltagare var i år 
något alldeles extra. När psalmen Bred dina vida vingar 
framfördes, fick artikelförfattaren gåshud. Denna gåshud 
förstärktes, när Marinens musikkår spelade Arméns stora 
tapto och att som avslutning få höra alla deltagande or-
kestrar spela Kungl Norra Smålands regementes marsch, 
var en fantastisk avslutning på en lyckad Tattooafton.

Tattooafton	med	kamratföreningen

Text Torbjörn Titus
Foto Jan Hall
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Stockholmsföreningen är en vital 70-åring, som har ett 
90-tal medlemmar. Vårt program brukar omfatta årsmöte 
med middag och föredrag, åtta lunchsammanträden med 
föredrag, en vårutflykt och ett höstmöte. Sammanträdena 
äger rum på Militärsällskapet. Verksamheten bedrivs ge-
mensamt med Kronobergarna. Varje aktivitet brukar sam-
la mellan �0 och �0 deltagare.

Vårutflykt
Vårutflykten ägde i år rum den 10 juni och gick till Täby 
kyrkby med Täby kyrka och Jarlabankes bro som studie-
objekt. Vi var drygt ett dussin deltagare, och av vår guide 
Birgitta Segerström, Täby hembygdsförening, fick vi en 
förnämlig visning av både kyrkan och Jarlabankes bro 
och det intilliggande båtsmanstorpet. Strax före vårt besök 
hade torpet fått vara med i en film om Vilhelm Moberg 
och i den fått representera det soldattorp, i vilket Vilhelm 
Moberg föddes och framlevde sina tidiga barnaår. En ut-
märkt lunchbuffé på Såstaholms slott hanns med mellan 
visningarna. 

Lunchsammanträde den 16 september
Vid lunchen den 16 september fick vi lyssna till föredrag 
av Colonel Simon Williams. Han har varit officer i den 
brittiska armén och har genomgått generalstabsutbildning 
i Sverige. Williams talade om Ukraina-Ryssland-NATO 
och skissade Ukrainas bakgrund med kristnandet år 99�, 
mogulernas framryckning på 1�00-talet, storfurstendömet 
Litauen 1��9, polackerna 1649-1654, Krim till Ukraina 
1654, delningen av Polen på 1�00-talet, Ukraina under 
Första Världskriget, Ukrainas självständighet 191�-19��, 
den blodiga kollektiviseringen av jordbruket på 19�0-ta-
let, Ukraina under Andra Världskriget, Chrustjevs beslut 
1954 att föra Krim till Ukraina och Sovjetunionens upp-
lösning. Av Ukrainas 46 miljoner innevånare är �1 pro-
cent ryssar. Ukraina var en gång i tiden Europas kornbod, 
men präglas idag av dålig organisation och avsaknad av 
demokratisk tradition. Ukraina är i stor utsträckning bero-
ende av Ryssland för sin olje- och gasförsörjning, och stor 
risk föreligger, att gasen stängs av i vinter. Ukraina önskar 
vara en del av övriga Europa.

Williams redogjorde också utförligt för Rysslands och 
NATOs roller och strävanden, när det gäller Ukraina. I 
Ryssland kan man se en önskan efter återskapad position 
som världsmakt, och dess president säger sig vilja skydda 
ryssar som finns i andra länder.

Rapport	från	Norra	Smålands	regementes	
kamratförening	i	Stockholm	
Text Alf Eckerhall
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Lunchsammanträde den 14 oktober
Vår hedersledamot Jan von Konow talade under rubriken 
Första Världskriget – några synpunkter på orsaker och följ-
der. Efter fransk-tyska kriget 1��0-�1 inträdde en ovanligt 
lång fredsperiod, som senare kom att kallas Den väpnade 
fredens tidevarv eller La belle époque, den vackra/ljuvliga 
epoken. Uttrycket återspeglar positiva samhällsföränd-
ringar, som ägde rum under perioden och stämningar som 
industriell tillväxt, sorglöshet och framtidstro. Orosmo-
ment var att Tyskland hade blivit stormakt och, att Frank-
rike hade förlorat Alsace-Lorraine genom fredsfördraget 
1��1 och kände hämndlystnad. Även kolonialismen och 
konkurrensen om kolonier skapade spänningar. Utanför 
Europa utkämpades Spansk-Amerikanska kriget 1�9�, 
Boerkriget 1�99-190� och Rysk-Japanska kriget 1904-05. 
I Europa fanns tre stora motsättningar, nämligen motsätt-
ningen mellan Frankrike och Tyskland som härrörde från 
Fransk-Tyska kriget och följderna av det, motsättningen 
mellan Tyskland och Storbritannien och med dessas kapp-
rustning till sjös samt motsättningen mellan Ryssland och 
Österrike-Ungern med Serbien, som aggressiv stat stödd 
av Ryssland. Länderna slöt sig samman i Trippelalliansen 
mellan Tyskland, Österrike-Ungern och Italien. Alliansen 
existerade mellan 1��� och 1914 och byggde på att län-
derna skulle försvara varandra om något av dem angreps 
av Frankrike, Ryssland eller Storbritannien, som tillsam-
mans utgjorde den så kallade ententen. I Serbien hade 
det bildats en hemlig organisation – Svarta handen – som 
hade som mål, att Serbien skulle inkludera alla serber på 
Balkan. Den �� juni 1914 låg den bakom mordet på är-
kehertig Franz Ferdinand och dennes gemål, och denna 
händelse ansågs ha utlöst fFörsta vVärldskriget, även om 
det nog förr eller senare hade börjat ändå. Uppemot �0 
miljoner människor dog av direkta krigsorsaker. Entent-
makternas blockad av tyska hamnar före och efter freds-
slutet orsakade ytterligare många civila offer. I den svåra 
epidemi av spanska sjukan, som bröt ut efter krigsslutet 
och som var direkt relaterad till den krigströtta situationen 
i Europa dog närmare 50 miljoner människor.

Höstmötet den 30 oktober
Vid höstmötet berättade öÖvlt Per Memgård om Europe-
iska unionens militära stab (EUMS) med personalstyrka 
på �00 personer. Memgård har tjänstgjort vid staben under 
tre års tid (�009-�01�). Staben finns inom Europeiska ut-
rikestjänsten (EEAS) och har uppgifter inom den gemen-
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samma säkerhets- och försvarspolitiken (CSDP). EUMS 
bistår EEAS med militär kompetens och Europeiska unio-
nens militärkommitté med stabsarbete, med inriktning på 
att genomföra militär planering på strategisk nivå. Ord-
förande för militärkommittén under åren �009-�01� var 
Sveriges tidigare ÖB, general Håkan Syrén. Han efterträd-
des av fransmannen, general Patrick de Rousiers. - EUMS 
inrättades �001, för att öka EU:s möjligheter att agera vid 
fredsbevarande insatser och insatser med stridskrafter 
vid krishantering, vilket också innefattar fredsskapande 
åtgärder samt humanitära insatser och räddningsinsatser. 
EUMS utgör ett generaldirektorat inom generalsekretaria-
tet för Europeiska unionens råd. EUMS har genomfört ett 
antal militära utplaceringar, t. ex.  i Makedonien, Bosnien, 
Demokratiska republiken Kongo, Tchad och Centralafri-
kanska republiken. Ledningen av dessa operationer utförs 
av det utsedda OHQ/FHQ och som lyder under PSC. H, 
häärvidlag utgör ordförande för Militärkommittén deras 
huvudsaliga kontakt person (POC). Eufor är temporära 
militära missioner, och inte permanenta militära styrkor. 

Lunchsammanträde den 11 november
Johan Nordenfelt, Sveriges ambassadör i Indien �000 – 
�005 berättade om detta väldiga land, världens största de-
mokrati och befolkningsmässigt näst största med drygt 1,� 
miljarder invånare. Till ytan är Indien det sjunde största. 
landet och  Landet blev självständigt från Storbritannien 

194� och har genom åren haft 
en stark utveckling med några 
nedgångar.  Från 1990-talets 
början har den ekonomiska 
uppgången varit stark med viss avmattning kring �005.  
Hindi är största språket och talas av ca 40 % av befolk-
ningen.  Engelska är ett stort språk för de välutbildade.  
Landet har flera universitet som väl kan jämföras och kon-
kurrera med dem vi har i Väst.

Utmaningarna är många för denna subkontinent.  Po-
litiskt har man numera goda relationer med övriga stor-
makter, även Kina.  Då Indien har kärnvapen och en 
mycket stor försvarsmakt har landet en väldigt stark ställ-
ning.  Trots kraftig ekonomisk utveckling betraktas cirka 
en tredjedel av befolkningen fortfarande som fattig eller 
mycket fattig.  Ett orosområde är Kashmir i nordväst, där 
något fredsavtal aldrig slutits.  Vapenstillestånd råder där 
mellan de indiska och pakistanska delarna, men strider 
och sabotage sker med ojämna mellanrum.

Ambassadören fick många frågor av de kunniga åhö-
rarna, vilket medverkade till att det blev ”extra” spets i 
föredraget.  En mycket uppskattande applåd avslutade.

Lunchsammanträde den 9 december
Lunch med föredrag av ambassadör John Hagard, som ta-
lar under rubriken Ett fattigt och ett torftigt land i Afrika.
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Vi är några överlevare från före detta Kalmar rege-
mente, som håller fast vid att träffas två gånger per år. 
Tillsammans med Kalmar regementes kamratförening och 
Allmänna försvarsföreningen (AFF) i Kalmar län försöker 
vi hålla ihop. Vi bör kunna kalla oss veteraner. Envetet 
försöker vi följa med i det som kallas utveckling. Som 
exempel har vi tack vare AFF haft två intressanta föreläs-
ningar i Kalmar. Den �� maj var det Johanne Hildebrandt 
och den 9 oktober Mikael Odenberg.

Den 10 september samlades tio av oss i Kalmar till ett 
späckat och intressant program. Vi inledde med att besöka 
Kalmar kommun och samlades på det nyligen inrättade 
kontaktcentret. Chefen för detsamma, Kenth Gustafsson, 
presenterade verksamhet och arbetsformer. Avsikten är, 
att med kundorienterat synsätt förenkla för medborgaren. 
I bästa fall kan ärendet åtgärdas direkt eller överlämnas 
till ordinarie handläggare. Ett av målen är att frigöra tid 
för handläggare. Vid nyligen genomförd enkät i landets 
kommuner hamnade Kalmars kontaktcenter på en hedran-
de förstaplats. 

Några huvuddrag i Kalmar kommuns planering redo-
visades av plankoordinator Per-Olof Johansson. Kalmar 
kommun har genomgått och genomgår en utveckling från 
industrikommun till något annat. Ett universitet är en vik-
tig faktor för utveckling. Jämför t ex Umeå och Uddevalla. 
I Kalmar finns nu en fastställd detaljplan för uppförande 
av ny byggnad i Ölandshamnen för den Kalmarlokalise-
rade delen av Linnéuniversitetet. I planeringen har stads-
integrerat, sjönära och kommunikationsnära varit ledord. 
Några övriga viktiga projekt för Kalmars utveckling är bl 
a Fredriksskans, kvarteret Gesällen på Kvarnholmen, ny 
brandstation ute vid E ��, Kul-
turcentrum, nya E �� förbi Rin-
kabyholm samt omgestaltning av 
Erik Dahlbergs väg till en stads-
gata.   

Vid Trelleborg Sealing Solu-
tions möttes vi av fabrikschef Ulf 
Johansson. Han gav en mycket 
intressant presentation av företa-
get. Verksamheten började i kö-
ket hemma hos grundaren Percy 
Josefsson 19��. Tidigare Trelle-
borg Rubore heter nu Trelleborg 
Sealing Solutions. Det är världens 
största och ledande tillverkare av 
bromsljudslösningar, så kallade 
shims. Idag har företaget 50 pro-
cent av världsmarknaden. Alla 
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fordonstillverkare i världen är kunder. Omsättningen �01� 
var 900 MSEK. �014 investerades 500 MSEK. Avsikten 
är att senast �0�0 dubbla omsättningen. Vid rundvandring 
i företaget medverkade också fastighetschefen Mikael 
Holm.

Efter en något tidspressad lunch mottogs vi på Tjärho-
vet, vid den låsta grinden, av Jenny Andrén. Hon förde oss 
till en lokal där projektledare Pontus Steinwall väntade. 
Kalmar Lantmän har helt nyligen genomfört en investe-
ring på 460 MSEK. Resultatet blev Europas modernaste 
foderfabrik. Därmed bidrar man till fortsatt tillväxt i en 
av Sveriges främsta lantbruksregioner. Verksamheten är 
hamnberoende. Därför är Kalmar rätt. Detta förstod vi ef-
ter en mycket intressant rundvandring. Vid en kort sam-
manfattning av dagen enades vi om att Oskarshamn över-
tar stafetten för våren �015.

Veckohelgen den 1�-19 oktober tillbringade underteck-
nad med hustru i Oslo. Vi hade tänkt oss en avkopplande 
helg med två föreställningar i den nyuppförda och elegan-
ta Oslooperan. Återkomna till hotellet på lördagskvällen 
var den stora nyheten i norsk TV att den svenska Försvars-
makten inlett jakten på en skadad rysk ubåt i Stockholms 
skärgård. Nyheten kommenterades med stort allvar, bl a 
av den nyligen utnämnde generalsekreteraren i NATO, 
Jens Stoltenberg. Hemkomna till Sverige läste vi att verk-
samheten kallades en underrättelseoperation. Den avbröts 
efter en vecka. Ja, så är vi där igen. 

Text Birger Jägtoft
Foto Lars-Göran Thornell

Några av deltagarna vid Trelleborg Sealing Solutions med  
fabrikschef Ulf Johansson. 
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Kurt Rosén
Överstelöjtnant Kurt Rosén avled den �� augusti vid �� 
års ålder. Efter studentexamen i Eksjö 194� började han 
sin militära bana som värnpliktig vid I 1� skolkompanis 
plutonchefsskola.  Efter genomförd Krigsskola vid Karl-
berg utnämndes han till fänrik vid regementet1950, för att 
efter ytterligare utbildningar och tjänstgöringar utnämnas 
till löjtnant, kapten, major och slutligen till överstelöjt-
nant 19��, en grad som han innehade till sin pensionering 
19��.

Kurt Rosén tjänstgjorde under huvuddelen av sin kar-
riär vid I 1� med undantag för tre års tjänstgöring som 
lärare och avdelningschef vid Armén underofficersskola 
(AUS)  i Uppsala under början av 1960-talet. Kurt Ro-
sén var präglad av den lite kärva, målinriktade I 1�-andan, 
som han också förde vidare i alla de olika befattningar han 
hade vid regementet som pluton-, kompani- och bataljon-
chef, chef för utbildningssektionen och under de sista åren 
som personalchef.

Han ställde hårda krav på underlydande, värnpliktiga 
som befäl oavsett grad, men krävde lika mycket av sig 
själv som av sina överordnade. Han var en mästare i att 
leda stora övningar i bataljon med små övningsledningsre-

Per-Erik Axing
Kapten Per-Erik Axing, vanligtvis kallad Perka, avled den 
� juli på universitetssjukhuset i Linköping och har alldeles 
för tidigt gått bort och vi saknar en vän och god kamrat. 
Perka föddes i Jönköping den �1 augusti 195�.

Trots en vacklande hälsa de sista åren var ambitionen 
hela tiden att vara med i verksamheten och leverera stöd 
till genomförandet av utbildning och övningar. 

Per-Erik valde efter genomförd gruppchefsskola 1, att 
fortsätta som plutonsofficer och genomförde de gällande 
”stamskolorna” i gamla befälsordningen och utnämndes 
till fanjunkare 19�0. Efter genomförd KHS allmän kurs 
utnämndes han till kapten 1990. Under sina många år 
som trupputbildare var det i synnerhet underhållstjänsten 
vid trosskompani som Perka var ianspråktagen. Vi som 
tillhörde krigsförbandet �. brigskbat (Issal) hade också 
förmånen, att ha gott understöd av Perka med relevanta 
hänvisningar och ”led aldrig någon brist” för vi var ju I 
1�-infanterister.

Eftersom han var mycket intresserad av olika ämnen 
såsom data, musik, bilar, resor och järnvägsverksamhet 
med mera, är det flertalet av oss som nyttjat de många 
gångerna unika kunskaper och färdigheter han besatt. Det 
fanns lösningar på det mesta och det var som han ofta sa 
-”lugnt och inga problem”.

I samband med regementes nedläggning år �000 bytte 
Perka inriktning från förbandsbunden underhållstjänst till 

surser, oftast själv med ett par 
signalister i högsta ledningen 
och en kompaniövningsle-
dare vid varje kompani. Öv-
ningsförutsättningarna var 
föredömligt korta, oftast ett 
par A 4-sidor! Under övning-
arna hade han en enastående 
förmåga att ”dyka upp”, när 
och där fältmässigheten inte 
var på topp!

Under hans avslutande år 
som personalchef, fick jag 
uppleva honom som motpart i min gärning som facklig 
löneförhandlare. Jag minns många hårda förhandlingar, 
men som alltid präglades av dialog, öppenhet, rättvisa och 
aktsamhet med statens medel. 
En genuin I 1�-infanterist har ”lagt gevär” och lämnat 
oss. 

/Kurt-Lennart Larsson

förvaltningstjänst och genom-
förde management logistik vid 
FHS i Österund �000-�001. 
Därefter följde bland annat 
tjänstgöring som chef krigsför-
rådsavdelning Eksjö vid MFD 
Småland. En period var han 
även placerad vid FMLOG i 
Eksjö. 
Vid Ing � har Perka tjänstgjort 
vid logistikavdelning (G4) som 
planeringsofficer och ansvarat 
för förnödenhetsförsörjning och kommunikationstjänst 
samt även andra sakämnen inom övrig logistik. Det kan 
nästan påstås, att cirkeln var sluten när han påbörjade, 
som det tyvärr visade sig, sin sista befattning vid utbild-
ningsgruppen Norra Småland och svarade för samordning 
av logistikstöd till instruktörer och ��. hemvärnsbataljo-
nens verksamhet. Det var alltid kunden i fokus när Perka 
svarade för materiel-, förplägnads-, drivmedels- eller vad 
än behovet av tjänst var.
Vi bevarar Perka väl i vårt minne och må han vila i frid. 

/Tomas Lägermo och Jan Hall


