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Försvarsvänner,
I skrivande stund kan jag blicka tillbaka på den gångna
helgens stora begivenhet – 100-års jubilarens Riksstämma.
Under de två intensiva dagar som stämman pågick fanns
det utöver arbete också tid för fest inramat av gäster från
våra främsta uppdragsmyndigheter – Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap respektive från Försvarsmakten. Som uppskattade gäster sågs också – och som
stärker vår roll som folkrörelse med frivillig försvarsverksamhet som arbetsfält – både politiker som tjänstemän
från Försvarsutskottet. Därutöver kunde vi välkomna representanter från våra systerorganisationer inom den frivilliga försvarsorganisationsfamiljen vilket gladde oss ytterligare.
Men framförallt var festligheterna riktade till oss själva – stämmodeltagarna, mottagarna av Försvarsutbildarnas hedersbetygelser, ungdomsrådet och våra hedersmedlemmar, alla med sina respektive medföljande. En fest tillägnad alla som ideellt och frivilligt
lagt ned oräkneligt antal timmar och dagar. Extra roligt var också att möta rörelsens
föryngring genom de ungdomar som hörsammat vår särskilt riktade inbjudan.
Jag vill också framföra ett varmt tack till alla de som engagerats för att ge en extra
inramning till Riksstämman. Musikerförbundets oktetten, Ehnstedts eftr, Svea Livgardes
Musketerarkår och från Fältartisterna, Titti Sjöblom och Erling Eliasson samt ett för
kvällen sammansatt dans- och underhållningsband under kapellmästaren David Jönssons
ledning. Med hjälp av Peter Nordström från AMF Film kunde för första gången i Försvarsutbildarnas historia stämman webbsändas – för det är ju som så att syns man så
finns man!
Under stämman och över kaffekopparna i pauserna debatterades som sig bör de
motioner och propositioner som förelåg för beslut av riksstämman. Jag ska inte föregripa
de beslut som togs förrän protokollet slutligt justerats men kan väl utan att göra våld
på den demokratiska processen lätta på förlåten och konstatera att Svenska Försvarsutbildningsförbundet nu har en ny verksamhetsidé med vision, profil och strategi. En
framtidsinriktad verksamhetsidé som reflekterar de förändringar som omvärlden och
samhället genomgått under det senaste decenniet och som lyfter fram våra rötter och vår
identitet. Med de diskussioner och bättringsförslag som kom ut från utskotten kommer
funktionärsutbildningarna i sommar och senare under höstkonferensen fortsatt kunna
fördjupa innehållet, att från det övergripande och strategiska dokument som verksamhetsidén är, till diskussioner kring tankar och idéer och handlingsplaner.
Nu väntar en sommar – för många av oss genom vårt engagemang inom den frivilliga
försvarsverksamheten – synonymt med totalförsvarsaktiviteter. Det känns verkligen
stimulerande att verka i en sådan miljö men den förtjänar också sin respekt – många blir
de verksamhets- och utbildningsdagar som adderas under sommarmånaderna genom
frivilligt arbete. Jag önskar Er alla en riktigt skön sommar och nyttja gärna terrängbanan,
badsjöar, skogsstigen eller fjällheden för fysisk aktivitet – en Försvarsutbildare håller
formen!
PS. Boktips för hjärngympan, Försvarsutbildarnas nyutgivna Jubileumsbok med
vidhängande film. Kontakta kansliet och köp den – vår historia är värd det.
Bengt Sandström
Generalsekreterare

chefredaktören har ordet

Efter riksstämman börjar arbetet
Jubileumsstämman är nu genomförd och
stämmodeltagarna har fattat beslut om ny
verksamhetsidé. En verksamhetsidé som
gör att vi bland annat höjer ambitionerna
att verka som en folkrörelse och lyfta upp
betydelsen av ungdomsverksamheten.
Beslutet grundar sig på ett gediget arbete
där det vänts på många stenar för att ta
fram visionen och den nya profilen. Som
sig bör så diskuterades verksamhetsidén
livligt och den antogs med goda förslag för
att förbättra och förtydliga det framtida
arbetet. Många har varit inblandade och det
är då ganska lätt att slå sig till ro och känna
sig nöjd med det arbete som gjorts men det
är nu som det egentliga arbetet börjar. En
verksamhetsidé är inte till någon nytta förrän den börjar tillämpas och utvecklas till
handling. Det är dags att alla medlemmar,
förbund och föreningar ställer sig frågan:
Vad innebär det här för mig, för oss?
Verksamhetsidén pekar ut många av
våra styrkor. Vi är ideella och folkförankrade, vi är unika och vi är kvalitetsdrivna.
Det är styrkor som vi skall ta tillvara när vi
erbjuder nya människor medlemskap och
uppgifter i vår verksamhet.

I visionsarbetet så pekar vi också ut
de nya målgrupper som vi ägnar särskild
uppmärksamhet:
• De som vill vara en del av svensk civil
och militär krishantering och (total)försvar;
Från användare av försvarsinformation till
aktiv i utbildning och bemanningsfrågor som
funktionärer, instruktörer eller ”avtalare”.
• Ungdomar som efterfrågar en meningsfull och kvalitetsinriktad fritid med option att söka sig vidare in i Försvarsmakten.
• Fd Försvarsmaktsanställda som fortsatt vill utgöra en del av (total)försvaret.
Det här är tydligt och bra men underlaget till verksamhetsidén pekar också på
behovet att bli mer synliga i allt positivt
som vi åstadkommer. Det räcker inte med
att vi har en massa bra kurser. Vi måste
också se till att fylla dem med rätt elever
och också få en bra återväxt av instruktörer och funktionärer för att upprätthålla
verksamheten på längre sikt.
Därför måste vi på alla nivåer inom
Försvarsutbildarna öka kännedomen om
oss. Det innebär att vi behöver utveckla
ännu bättre kontakter med politiker och
media samtidigt som vi ser till att vi efter-

frågas av Försvarsmaktens förband och av
kommuner och län. När vi har verksamhet
ska vi se till att bjuda in press och vi ska
synas i den försvarspolitiska debatten. Det
här utgår naturligtvis ifrån att vi är stolta
över det vi gör. För det skall vi vara.
Ett steg i detta tas i samband med
funktionärskursen i sommar. Där kommer
vi att arbeta med framförallt rekryteringsfrågor och nästa steg tar vi under utbildningskonferensen i höst men jag vill redan
nu uppmana alla er som står för verksamheten i landet att öka synligheten. Bjud
in media till det som görs och var aktiva
på vår Facebook-sida och våra hemsidor.
Glöm bara inte bort att tala om för mig
när ni tänker träffa media. Då kan ni få
goda råd innan
och dessutom så
kan vi centralt
sprida informationen.
Ha en bra
sommar allihop!
Per Klingvall
Chefredaktör

Kunglig fana
I samband med nationaldagsfirandet 6 juni överlämnade HM Konungen en fana till Försvarsutbildarna.
Linda Vonstad, ledamot av överstyrelsen, tog emot fanan och hon sekonderades av Anneli Dahlgren,
också ledamot av överstyrelsen, och Bengt Sandström, Generalsekreterare. Fanan användes officiellt
första gången i samband med öppnandet av Riksstämman 9 juni.
Text: Per Klingvall
FOTO: Anna Hjertkvist
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Attraktiv arbetsgivare

Garnisonens dag i Göteborg

Försvarsmaktens tekniska skola, FMTS, är en
av Sveriges mest attraktiva
arbetsgivare enligt Nyckeltalsinstitutets årliga mätning. FMTS
ligger på en andraplats bland
60 stora och medelstora företag
och andra organisationer som
var med i undersökningen.
Deltagarna har lämnat uppgifter
om bland annat sjukfrånvaro,
löner, kompetensutveckling och
jämställdhet.
– Det är förstås mycket glädjande att FMTS uppmärksammas
på det här sättet, särskilt i en tid

Försvarsutbildarna i Göteborg och Elfsborg rekryterade
ungdomar tillsammans med
Sjövärnskåren i Göteborg under
en vacker försommarhelg. Ett
femtontal ungdomar lämnade
direkt in sin intresseanmälan till
Försvarsutbildarna. På dagen
genomfördes även historiska
uppvisningar genom militärhistoriska traditionsföreningar.

med omfattande förändringar
i Försvarsmakten och med den
osäkerhet och oro som naturligen
följer av detta, säger skolans chef,
Lennart Axelsson till mil.se.
Det som mätningarna bland
annat visar, när FMTS jämförs med
andra organisationer, är en mycket
låg korttids- och långtidssjukfrånvaro, få personalavgångar och en
jämförelsevis hög andel tid för
kompetensutveckling.
Nyckeltalsinstitutet gör årligen
ett trettiotal systematiska mätningar som speglar hur attraktiv
arbetsgivaren är.

Foto: Viktoria Fischer

Prova på 				
Försvarsmakten i 10 veckor

Försvarsmaktens tekniska skola i Halmstad ligger i topp som arbetsgivare. Foto: Johan Lundahl/Försvarsmakten

Bataljonschef fick stöd av ÖB
Överbefälhavaren Sverker
Göranson stöder den bataljonschef i hemvärnet som JOanmälts av en hemvärnssoldat
under en övning i Västerbotten.
Det var under en hemvärnsövning förra året som en hemvärnssoldat tog bilen till systembolaget och handlade. Efter
besöket blev soldaten inkallad
till bataljonschefen som, enligt
soldaten, skällde ut honom.
Spriten tvingades soldaten lägga
i sin privata bil där den förvarades under resten av övningsveckan.
Soldaten hävdar att chefen
fick reda på spritinköpet genom
att denne samarbetat med personalen på systembolaget och

att de meddelat honom om inköpet. Detta var tjänstefel av såväl
bataljonschef som personal på
systembolaget, menar soldaten
i sin JO-anmälan. Händelsen har
utretts och såväl bataljonschef
som systembolagspersonal
förnekar anklagelserna. Chefen
medger dock att han tvingat soldaten att förvara spriten i bilen
under övningen.
I ett yttrande försvarar ÖB
Sverker Göranson den anmälde
chefen och menar att han hanterat den uppkomna situationen
korrekt: ”Det måste framstå som
uppenbart att all alkoholförtäring
är oförenligt med militär övningsverksamhet.”

Försvarsmakten inleder
ett projekt tillsammans med
Arbetsförmedlingen där målsättningen är att rekrytera 500
i dag arbetslösa personer med
annan etnisk bakgrund. Deltagarna ska få prova på Försvarsmakten under en 10-veckor lång
förberedande militär utbildning.
Förhoppningen är sedan att så
många som möjligt ska ta ställning till om de vill genomföra

ytterligare utbildning för att på
sikt nå en anställning i Försvarsmakten.
Försvarsmakten kommer aktivt
att rekrytera ny interkulturell
kompetens för att komplettera
sina kunskaper. Med ökad mångfald kan Försvarsmakten lösa
dagens globala uppgifter bättre.
Ett tydligt steg för en ökad integration inom Försvarsmakten.

27 elever på GU-F i Göteborg
Även i Göteborg har Försvarsutbildarna genomfört en
grundkurs för blivande specialister till Hemvärnet.

De 27 elever som deltog kommer
på sikt att utgöra ett värdefullt
bidrag till Hemvärnets förband.

BILD SKADAD
BETT PAPPA
SKICKA IGEN
Sjukvårdskunskaper är viktigt för blivande specialister i Hemvärnet.
Foto: Ulf Hammarlund
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Cyberkriget är verklighet

Fänrikar till Försvarsmakten

Kriget i cyberrymden
pågår och försvarsmakter över
hela världen rustar för att klara
detta. Roland Heickerö på Totalförsvarets forskningsinstitut har
nyligen gett ut en bok ”Internets
mörka sidor”.
Terrorangrepp och sabotage
innefattar vilseledande information. Mot den hjälper inte ens
den mest sofistikerade tekniken.
Här behövs slipade hjärnor som
ser vad som är rätt och fel.
Bland kapitlen i boken påvisas
hur Kinas försvarsmakt dammar

En omgång nya fänrikar
vid Militärhögskolan Karlberg
ser fram emot tjänstgöring. Efter
en frågestund med omstruktureringsledaren Patrik Dahle var
det också många som andades
ut: beslut är tagna om förbandsplacering. Detta efter godkänd
examen och den anställningsprocedur som gäller i Försvarsmakten.
Många kadetter är nöjda med
sin placering. En är Johannes
Kinghed.
– Jag är jättenöjd, jag får
komma till Amfibieregementet
precis som jag vill. Det känns
som en sten har fallit från mitt

av militärteoretikern Sun Tzus
2 500 år gamla idéer. Dessa
tillämpas nu i cyberkrigföringen:
Fienden ska besegras utan fysiska
slag, inte heller ska fiendens land
ödeläggas av attackflyg eller
artilleri.
I USA har arenorna mark, sjö,
luft och rymd fått sällskap av
cybervärlden. Denna prioriteras
och ett Cyber Command är
operativt sedan 2010. Som motståndare ser man främst Kina
och Ryssland.

Black Hawk 				
flyger för överlevare
Försvarsmaktens överlevnadsskola har för första
gången understötts av helikopter 16, Black Hawk – detta under
en övning där soldater undsattes.
Helikoptertypen används i första
hand av USA:s stridskrafter. Nu
finns den på Helikopterflottiljen
i Linköping.

Helikoptern användes i en
spelad situation då soldater blivit
isolerade, kommit från det egna
förbandet och hamnat i en överlevnadssituation. Utbildningen
pågick i Karlsborgstrakten.

Danskt hemvärns-		
besök i Villingsberg
Karlskoga Degerfors hemvärnsförening har haft besök av
bröderna och systrarna från Kungens Lyngby i Köpenhamn. Det
blev tävlingar i flera grenar som
orientering och skytte.
De 15 danska hemvärnsoldaterna fullföljde en tradition som
började för 61 år sedan, vartannat
år i Sverige och vartannat i Danmark. Under trivsamma former
och lite lagom allvar i samband
med tävlingar träffas man.
– Jag har varit med de senaste
30 åren, säger Lasse Hult till
nwt.se.
Han tillhör Sannaheds hemvärnsbataljon. Lokalt i föreningen är 100 personer aktiva. Det
finns också en veterangrupp
som under besöket såg chansen
att utbyta erfarenheter med sina
danska kollegor.
En av danskarna, Rene Kokspang, tyckte detta var toppen.

bröst, säger han på Försvarsmaktens hemsida.
Patrik Dahle förklarade ordningen.
– Ni som tar er officersexamen i
år och blir anställda som fänrikar
vid olika förband, kommer att ha
en akademisk utbildning med
er och ska därför placeras på
en officersbefattning i den nya
organisationen.
För Elin Samuelsson var
beskedet väntat.
– Det var skönt att få veta vilka
datum som gäller. Nu kan man
planera sitt fortsatta liv med att
söka boende och andra praktiska
saker, säger hon.

– Vi åkte från Köpenhamn. Vi
är 15 den här gången och det är
riktigt roligt, säger hon.
Att det inte blev fler beror på
att danskarna denna helg firade
Store bededagen, en helg som är
röd och stänger så gott som hela
landet.
– Här i Villingsberg är det fin
natur och trevliga människor,
säger Rene Kokspang.
Tävlingarna genomfördes
på Villingsbergsområdet utom
orienteringen som förlades till
närbelägna Djerfstugan. På programmet stod förutom orientering också skytte, handgranatkastning och avståndsbedömning.
Dagen avslutades med bastu
och mingel i herrgården där
också den avslutande banketten
hölls tillsammans med prisutdelning. Nio lag var med i fälttävlan.
De tre danska lagen fick placeringarna 7, 8 och 9.

Militärhögskolan Karlberg i vinterskrud. Nu våras det för de godkända
fänrikarna. Foto: Torbjörn Gustafsson/MHS K/Försvarsmakten

Fler soldater = 		
bostadsbrist i Boden
I19 i Boden anställer 350
nya soldater och officerare.
Tillsammans med ett expansivt
näringsliv betyder det bostadsbrist och behov av produktion
av bostäder. Men bristen är inte

akut utan finns på ett års sikt.
– Vi har stark efterfrågan i hela
Boden, särskilt i centrum, säger
Dennis Wikstén, vd för Wiksténs
Fastigheter, till Norrbottenskuriren.

Försvaret säger 				
nej till Svartön
Försvarsmakten vill inte
se en etablering av vindkraft
på Svartön utanför Luleå.
Detta framgår av ett yttrande
i samband med en planerad
byggnation av vindkraftverk åtta

kilometer innanför ett stoppområde för vindkraft. Luleå kommun
efterlyser nu ett definitivt besked
om vindkraftsplanerna på Svartön
ska avföras från den kommunala
planeringen.
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Hjärnor drar ut i krig

Jägarbataljonen i beredskap

Vapen som styrs direkt av
tanken. Mediciner som gör soldaterna effektivare och fienden
mer foglig. Bara fantasin sätter
gräns för den hjärnforskning
som kan leda nya medel och
metoder i krig.
En stor del av forskningen i
världen används för militära
ändamål. Således inget undantag för hjärnforskning. Nu har
Storbritanniens vetenskapsakademi, Royal Society, publicerat en rapport om hjärnforskning och krig: ”Neuro-science,
conflict and security”.
En grupp experter inom neurovetenskap, folkrätt och etik har
systematiskt gått igenom den
senaste tidens hjärnforskning
för att se hur den kan förändra
framtidens krigföring. De hittade
en lång rad tänkbara områden,

Från och med i höst och
under hela 2013 kommer delar av
Arméns jägarbataljon i Arvidsjaur att vara ställd i hög insatsberedskap, beredda att med

varav många innebär nya etiska
och juridiska frågor.
Ett urval: Soldater rekryteras
med hjälp av moderna hjärnkameror som avskiljer personer
som riskerar få posttraumatiska
stressyndrom. Risktagare skiljs
från mera försiktiga personer.
Risktagare passar i attackstyrkor,
försiktiga i fredsbevarande
styrkor.
När soldaten är rekryterad
kan elektrisk ström riktad mot
speciella areor i hjärnan fördubbla
inlärningsförmågan. Ute i fält
ska soldaten sova lite och sällan.
Han eller hon ska ändå prestera.
Här finns en flora av mediciner.
Fienden får en annan sort. Royal
Society visar att lämpliga doser
lugnande gör fiendestyrkan
sömnig och somnar när den egna
styrkan avser slå ut ett anfall.

Jägarsoldat i Arvidsjaur redo för insats. 				
Foto: Torbjörn Gustafsson/Försvarsmakten

Karin Enström
– blev minister

Försvarsutbildare
på ”Kungskalaset”

Karin Enström tog över efter
Sten Tolgfors som försvarsminister. Men den posten var inget
hon funderade över när vi
intervjuade henne i Försvarsutbildaren (1/2010). På en
fråga passade hon i intervjun:
Kommer du att kandidera till
försvarsministerposten om alliansen vinner valet?
– Det går inte till så. Man
kandiderar inte. Jag sitter på min
tredje period i riksdagen och
sysslar med försvarsfrågor.
Vi gav oss inte och pressade:

Under en intensiv helg
i slutet av maj deltog Gunnar
Svärd med flera från Försvarsutbildarna i Stockholm på Livgardets rekryteringsverksamhet för
gymnasieklasser och på det s.k
”kungskalaset” i Stockholm.
Under särskilt de dagar som Livgardet bjudit in gymnasieklasser
till Kungsängen var det flera ungdomar som var intresserade av
Försvarsutbildarnas verksamhet.

Men om regeringsbildaren bad
dig bli försvarsminister. Skulle du
svara ja eller nej då?
– Det får jag se den dagen om
jag skulle bli tillfrågad.
Ett sista försök under intervjun:
Skulle det vara roligt att få
erbjudandet?
– Alla som håller på med politik
skulle bli smickrade över en fråga
om att bli minister. Men det är
inget jag går och funderar på. Det
här är ett lagarbete.
Det satt hårt åt. Men nu är
Karin Enström minister.

Statsminister Fredrik Reinfeldt presenterar Karin Enström som ny försvarsminister 18 april 2012. Foto: Ninni Andersson
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kort varsel lösa uppgifter såväl
i Sverige som internationellt.
Försvarsmakten håller ständigt
ett förband av kompanis storlek i
beredskap.
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Försvarsutbildarna rekryterar
ungdomar. Foto: Gunnar Svärd

Nystart i Skaraborg
I augusti är det dags för en
nystart med Försvarsutbildarungdom i Skaraborg. Efter att
den drivne ungdomsledaren
Jimmy Bengtsson nu kommit
tillbaka från tjänst för Försvarsmakten i Afghanistan är det
meningen att ungdomarna åter
ska aktiveras.
– Vi har haft det lite lugnt med
ungdomarna när Jimmy varit
borta, men nu är det dags igen,
säger kassören i Skaraborgs
Försvarsutbildare, Lars Westerström.
Ungdomarna som Jimmy lett
och kommer att leda har visat

fina resultat. De har vunnit ungdomstävlingen på HvSS under
flera år.
– Det är klart att den tävlingen
är en sporre för ungdomarna.
Ungdomsverksamheten i
Skaraborg rullar nu vidare, med
22-long, orientering och all
annan verksamhet som ungdomar gillar. Samarbetet med
utbildningsgruppen är bra. Agne
Gustavsson som leder gruppen
har kallat till ett möte med
Försvarsutbildarna för att se hur
han och hans kollegor ska kunna
stötta för att ungdomsverksamheten ska bli så bra som möjligt.
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Sjövärnskåren 			
kvar i Fårösund

Widman vill 			
kalla hem soldater

Marinens hyresavtal för
hamnen i Fårösund har sagts
upp men Sjövärnskåren blir kvar.
– Det är ett förmånligt avtal,
säger David Heilborn, arkitekt
och delaktig i utvecklingen av
Kustparken till GT.
Den frivilliga personalen
inom Sjövärnskåren finns kvar
med två båtar. Kåren genom-

Den folkpartistiske talesmannen i försvarsfrågor Allan
Widman tycker att det är dags
att avsluta den svenska insatsen
i Afghanistan. Det är nog nu,
skriver han i sin blogg.
Widman som är känd för sin
Natovänliga hållning menar att
när det inte finns utsikter till
framgång med en militär styrka
i Afghanistan, då är det inte värt
att riskera svenska soldaters liv
och hälsa.

för främst transportuppdrag
åt Försvarsmakten och andra
myndigheter, men utgör också
en resurs i händelser av olyckor
till sjöss.
– De får absolut ligga kvar
efter att marinen lämnar. Vi är
överens och det finns inga oklarheter om saken, säger Daniel
Heilborn.

– Vi har inte förmått ingjuta
ett hopp hos afghanerna om
en bättre morgondag och utan
det hoppet har stabilisering
inte varit möjlig. Vi har heller
inte förmått att hitta politiska
lösningar som accepteras av alla
de länder som finns i den här
regionen, säger Widman till sr.se.
Allan Widman tar inte
ställning till när missionen ska
avslutas.

Sjövärnskåren finns kvar i Fårösund. Foto: John Lidman/Combat Camera

Kriminella hot mot 		
Försvarsmakten
Kriminella individer har
försökt få information om
Försvarsmaktens vapen och
planerade övningar. Också insiderhotet bedöms öka.
Det framgår av Försvarsmaktens nya hotbildsbeskrivning.
Kriminalitet är den mest påtagliga säkerhetshotande verksamheten. Terrorhotet bedöms som

lågt, två på en femgradig skala.
Kriminell underrättelseinhämtning har konstaterats i form av
telefonsamtal till förläggningar,
vaktlokaler och till personal i
övrigt inom Försvarsmakten,
framgår av rapporten.
Hemvärnssoldater är en grupp
som kan vara intressant för
kriminella grupperingar.

Soldat under uppdrag väster om Mazar-e-Sharif. Allan Widman vill kalla
hem honom. Foto: Nicklas Gustafsson/Combat Camera

Norge vill köpa 			
stridsfordon av BAE
Tolv miljarder kronor
– det är omfattningen av en affär
där Norge vill köpa stridsfordon
från BAE. Det blir den största
affär norska armén genomfört
och omfattar ombyggnad av
103 stridsfordon och inköp av 43
enheter från det Örnsköldsvikbaserade företaget. Framför allt
ska personalen få bättre skydd.

– Det ger ett betydligt bättre
skydd för vår personal mot vägbomber och minor. Samtidigt
ökar möjligheterna till observation, säger Christian Kvamme på
arméns vapenskola till nrk.se.
Det norska försvaret är i behov
av uppgradering av sina fordon
som nu rullat mellan femton och
tjugo år.

HKP 14 ger 40 			
nya jobb på F21
Automatkarbin 5 – eftertraktad av kriminella. 			
Foto: Andreas Karlsson/Försvarsmakten

Helikopterskvadronen vid
F21 växer. Antalet anställda ökar
från 80 till 120. Den nya organisationen ska vara igång 2014 då
Försvarsmakten ska bemanna 18
nya helikoptrar, hkp 14. Hälften

av dessa stationeras på F21 i
Luleå och den andra hälften på
F17 i Ronneby. Detta innebär för
F21 en fördubbling av antalet
helikoptrar. Utbildning av tekniker och piloter har påbörjats.
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Officer fälld för mutbrott

I ett genmäle till en artikel i
Dagens Nyheter där ett rekryteringsverktyg, ReachMee, påstås
ska användas vid årets omstrukturering framgår det på Försvarsmaktens hemsida att detta är fel.
Omstruktureringsledaren Patrik
Dahle har beslutat att ReachMee
av säkerhetsskäl inte ska användas.
Bakgrunden är den omstruktureringsprocess som
pågår under 2012 och som ska

En officer på Kvarn erbjöd
sig att lämna över sekretessbelagd information till Saab. Han
har nu dömts för mutbrott.
Den Kvarnanställde arbetade
med upphandlingsprojekt för
Försvarsmakten. Under våren
2010 kontaktade han en anställd
på Saab och erbjöd företaget
sekretessbelagd information i
en upphandling. Enligt åtalet var
mannen villig att avslöja konkurrenternas bud i utbyte mot att

utmynna i en ny organisation
2013. I ett direktiv som skickades
ut till förband, skolor och centra
tidigt i våras angavs felaktigt
att anställda skulle redovisa sin
kompetens i ReachMee. Därefter
togs beslut om att inte använda
detta rekryteringsverktyg.
Omstruktureringen syftar
till att komma tillrätta med
personella obalanser och införa
tvåbefälssystemet.

Prio ställer till det
Försvarsmakten har
problem med att få fram
materiel genom Prio. Det leder
reservdelsbrist för fordonen i
Skövde.
– Vi underskattade behovet av
utbildning, av verksamhetsregler
och manualer till personal på
plats, säger Thomas Engevall,
flottiljamiral och ansvarig för
införandet av Prio, till TT.

Prio började införas 2009 och
sista steget ska tas i slutet av
2013. Problemen började när
den del i systemet som avser
materielförsörjning skulle börja
verka i början av året. Framför allt
är det på centrallagret i Arboga
som problem uppstått. Nu köar
fordon och annan materiel utanför verkstäderna, främst i Boden,
Revingehed och Skövde.

han själv eller ett bolag som han
hade ägarintressen i skulle få
sälja utbildningar till Saab.
Men den Saabanställde gick
inte med på förslaget. I stället
kontaktades Försvarsmakten och
en anmälan gjordes.
Officeren, som nekar till
brott, har dömts av Linköpings
tingsrätt. Då mannen tvingades
säga upp sig med anledning av
händelsen valde domstolen att
inte utdöma böter.

1,5 miljoner till 			
Gotska Sandöns bemanning
Länsstyrelsen på Gotland
behöver 1,5 miljoner kronor för
att hålla åretruntbemanning på
Gotska Sandön. Nu frågar man
Försvarsmakten om bidrag till
personalkostnader och transporter för fem månader mellan
november till mars.
Gotska Sandön är i dag
åretruntbemannad. Men nuvarande ekonomi medger inte

fortsatt bemanning hela året.
Länsstyrelsen överväger därför
att avbemanna från 1 november i
år och över vintern.
Länsstyrelsen bedömer inte
att syftet med nationalparken
Gotska Sandön kräver en bemanning året runt. Däremot kan det
medföra andra konsekvenser, läs
militära, att lämna ön obevakad.

Regeringen:
Spara 760 miljoner
Problem med Prio betyder problem med reservdelar till fordon.
Foto: Marcus Boberg/Försvarsmakten

Jobb i uniform 				
för män och kvinnor
I Sundsvall och Tonhallen
har en jobbmässa hållits för uniformsyrken. Arbetsförmedlingen
var på plats tillsammans med
bland andra Försvarsmakten och
Securitas.
– Detta är ett utmärkt tillfälle
att fånga upp intresserade för de
tjänster vi behöver fylla, säger
Anders Isaksson från Securitas
till sd.se.
Sundsvall har den näst högsta
ungdomsarbetslösheten i landet.
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Detta vill Arbetsförmedlingen
komma till rätta med och går nu
ut på jobbmässan. Från Försvarsmakten menar rekryteringsofficeren Robert Pettersson att
mässan ger ett brett urval.
– Försvarsmakten ska spegla
hela samhället. Vi behöver ha
in fler tjejer och personer av
utländsk härkomst, säger han.
Han informerade om kommande GMU. 700 personer
behövs i årets två sista omgångar.

Regeringens förslag om
att Försvarsmakten ska spara
760 miljoner kronor från 2015
genom att flytta över verksamhet
till FMV är inte grundat, menar inblandade myndigheter. Försvarsmakten är osäker på om besparingarna kan bli så stora så snabbt.
– Försvarsmakten har tidigare

uttryckt en oro över just besparingsmålens storlek. Det är kort
om tid att arbeta med det här, att
i detalj planera hur det ska gå till
och sedan också se till att verksamheten fungerar under den
här överföringsperioden, säger
Leif Nylander, Försvarsmaktens
materielchef till ekot.se.

Regeringen vill spara 760 miljoner om året på materielhantering.
Foto: Bjarne Widheden/Försvarsmakten

riksstämma

Foto: Per Klingvall
Foto: Peter Nordström/AMF
Foto: Julia Farkas/AMF

Foto: Peter Nordström/AMF
Foto: Julia Farkas/AMF

Foto: Peter Nordström/AMF
Foto: Per Klingvall

Foto: Julia Farkas/AMF
Foto: Julia Farkas/AMF
Foto: Peter Nordström/AMF

Foto: Per Klingvall
Foto: Peter Nordström/AMF
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riksstämma

Stilfullt, festligt 					
och med framtidstro
Medaljregn på banketten.
Foto: Peter Nordström/AMF

Ackompanjerat till toner av en
oktett ur Musikerförbundet, iförda
en historisk uniform, inleddes årets
riksstämma lördagen 9 juni. Denna
hade getts en extra högtidlig inramning med anledning av att Svenska
Försvarsutbildningsförbundet firar
100 år. Strax under 200 personer
hade mött upp till Bååtska palatset,
en traditionsrik miljö som ytterligare
förhöjde feststämningen.

då det gäller att hjälpa Försvarsmakten med
rekrytering och grundläggande militär utbildning, inkluderande specialistutbildning
för Hemvärnet, samt bidra till samhällets
krishanteringsförmåga. Således nya och
utmanande uppgifter för rörelsen.
Efter förhandlingar visades jubileumsfilmen, vilken Peter Nordström med flera
vid Armé-, Marin- och Flygfilm får anses
ha lyckats utmärkt väl med. Filmen finns
för övrigt bifogad i jubileumsboken i form
av en DVD.

TEXT: Tommy Jeppsson
FOTO: Peter Nordström, AMF

Framtidsarbetet
Av vice ordförandens i Överstyrelsen,
Håkan Staaf, redogörelse för den försam-

Då och nu
nnan förbundsordföranden Henrik
Landerholm hälsade välkommen, markerade smattrande trumpetfanfarer och inmarsch med förbundets nya fana att riksstämman öppnats. Naturligt en dag som
denna anknöt vår förbundsordförande i
sitt hälsningstal till historien och vad som
uträttats under det passerade seklet. Vägen
framåt har varit kantad av den vanliga
blandningen av lättföre och uppförsbackar
som vanligen återspeglat det säkerhetspolitiska lägets krav på försvarsinsatser.
Att tiden före och under de båda världskrigen liksom det kalla kriget innebar medvind vet vi liksom att tiden efter 1989 inneburit stora omställningskrav för rörelsen.
Detta omställningsarbete har resulterat i
att förbundet nu har en stor och tydlig roll

Oktetten Ehnstedts Eftr. Foto: Julia Farkas/AMF

I
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lade stämman om framtidsarbetet framkom bland annat att vi står starka inför
den framtid vi skall möta. Ekonomin är
god, vi är rikstäckande och vi täcker in
många kompetensområden samt att vi
har ett gott rykte i samhället. Således i
utgångsläget en stark organisation med en
ambition att växa.
Håkan Staaf berörde bland annat
visions-, profil- och strategifrågor. Dessa
kännetecknas av de långsiktiga mål som
rörelsen ska sträva emot, de kärnvärderingar som vi arbetar utifrån och utgör
sammantaget ledstången för våra framtidssatsningar.

riksstämma
Uppe till vänster: Svea Livgardes Musketerarkår. Foto: Julia Farkas/AMF
Uppe till höger: Titti Sjöblom och Ehrling
Eliasson. Foto: Peter Nordström/AMF
Nere till vänster: Den nya fanan bärs in. 		
Foto: Julia Farkas/AMF
Nere till höger: Försvarsutbildarnas ordförande, Henrik Landerholm. 			
Foto: Julia Farkas/AMF

Fortsatt utskottsarbete
Arbetet i utskotten startade tidigt söndagsmorgonen. Ett antal motioner som diskuterats under lördagens utskottsarbete, bland
annat framtagning av en förkortning av
Svenska Försvarsutbildningsförbundet
och ersättningsfrågan för ungdomsledare
genomlystes ytterligare liksom rörelsens
vision och verksamhetsidé. Verksamhetsidén antogs med goda förslag för att förbättra och förtydliga det framtida arbetet.
Efter redovisning från utskotten och
avslutande förhandlingar avslutade ordföranden Henrik Landerholm en historisk
stämma vilken naturligen gett historien
dess rättmätiga plats men framförallt
fokuserat på framtidsutmaningarna.

Stilfull och trivsam bankett
Inledningen till stämmans mera festinriktade del markerades av en uppskattad
uppvisning av Föreningen Svea Livgardes
musketerarkår, vilken genomfördes på
Blasieholmstorg. Kommandon, exercis och
eldhandgrepp från mitten av 1800-talet
ackompanjerades av salvor som avfyrades
av uppvisningstruppen.

Under den efterföljande banketten som
hölls på Grand Hotel bjöds förutom en förnämlig måltid också på underhållning av
Fältartisterna där bland andra medverkande
märktes Titti Sjöblom och Ehrling Eliasson
som uppförde en uppskattad mix av sångtexter från 1920-talet och framåt. Medaljutdelning och dans fick avsluta en minnesvärd
kväll där bildkavalkaden talar för sig själv.

Fakta
Nya ledamöter
Riksstämman valde, enligt valberedningens förslag, ett antal ledamöter till
Överstyrelsen.
Till ny kassaförvaltare valdes Johan
Adolphson.
Till ny revisor valdes Ragnar Fängvall.
Till ordinarie ledamot av Överstyrelsen valdes Anders Lagerholm, Skåne
och som ersättare till Överstyrelsen
valdes Johan Bengtsson, Värmland.

Fakta
Medaljörerna
Guldmedalj: Sven-Gunnar Wahlqvist,
Lars Pettersson, Sven-Åke Nordlund,
Per Nordlund, Börje Lantz, Jan
Gahnström, Anders Fryksell, Ewert
Frisk, Tommy Eklöf, Louise Ekblom,
Moltkhe Edwardsson, Gunnar Björk
och Johan Bengtsson.
Silvermedalj: Lennart Dahg och Ulf
Hammarlund.
Förtjänsttecken: Erika Johansson,
Stefan Törngren och Anders Gustafsson.
Försvarsutbildarnas jubileumsbok med DVD-film delades ut. Foto: Julia Farkas
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historia
Försvarsminister Per Edvin
Sköld i samspråk med en
kulsprutegevärsskytt under
en övning i mars 1944 på
Södermalm i Stockholm.
Foto: Pressens bild

FBU

– en framgångsrik folkrörelse under det kalla kriget
Text: Carl Björeman

B

eredskapsårens försvarsminister Per
Edvin Sköld satte sin prägel på den
frivilliga befälsutbildningen. Den
skulle vara en folkrörelse men staten skulle
ha full insyn i verksamheten. Denna skulle
omfatta försvarsupplysning samt rekrytering och utbildning av frivillig personal.
Krigsmakten skulle ansvara för att utbildningen var militärt meningsfull men det
skulle ske i samråd med FBU-rörelsens
ledning på olika nivåer. Inom CFB och
FBU lades redan från början stor kraft på
att omsätta Skölds inriktning i praktiken.

Konsolidering
Nils Stenbeck var CFB:s ordförande 19561961 och Bo Skogh dess generalsekreterare
1944-1961. De fick efterträdare som
arbetade i deras anda under resten av det
kalla kriget.
Krigsmakten tog sitt ansvar på stort
allvar. På det regionala planet fick stabscheferna vid försvarsområdesstaberna inledningsvis i uppgift att vara chefsinstruktörer, senare tillkom särskilda chefer för
detta stöd. Försvarsområdesbefälhavarna
såg stödet till FBU som en mycket viktig
uppgift. Översten Hakon Leche, som var
befälhavare i Umeå-Storumans försvarsområde 1956-1968, har vittnat om att
stödet inte bara bestod i att förse föreningarna med militära instruktörer. Det gällde
också att, inte minst genom personliga
besök, stimulera rekryteringen av medlemmar, en förutsättning för stärkt försvarsvilja
och engagemang ("FBU 62 ", sid 183 -).

12

Försvarsutbildaren 3/2012

De lokala föreningarna var navet i FBUrörelsen. Där det fanns entusiaster blev det
sjudande verksamhet och goda utbildningsresultat. De gällde bland annat att
bemästra ett pedagogiskt problem. Många
övningsdeltagare hämmades av alltför stor
respekt för militära former och av alltför
lågt självförtroende. Det gällde att få dem

Översten Hakon Leche var befälhavare åren
1956-1968 i Umeå-Storumans försvarsområde,
vilket omfattade Västerbottens län.
Foto: Försvarsutbildarna Västerbotten

att lyfta sig själva . Det innebar bland
annat att det var tillåtet att göra formella
fel till exempel vid ordergivning. De måste
få diskret hjälp för att själva söka sig fram
till rätt lösning. En framgångsrik instruktör utgick alltid från den övades kunskapsnivå.

Fortsatta framsteg
Utfallet av utbildningen berodde givetvis
också på den kontinuerliga styrning av
den vardagliga verksamheten som CFB
utövade. Det var utbildningscheferna
på CFB:s kansli som – i samverkan med
främst arméstaben – hade ansvaret för att
utarbeta årliga kurskataloger. Det var ett
kvalificerat arbete. Kurskatalogerna måste
ha ett innehåll som var militärt meningsfullt, attraktiva och erbjuda rimliga
ekonomiska villkor för den enskilde och
för FBU. Under 1970- och 1980-talen,
då Olle Lindgren och Björn Wallin var
utbildningschefer, sattes utbildning för
den övades krigsförband i fokus. Det var
ett lyckokast. Under samma tid tillkom de
mycket populära kurserna i ledarskap.
En markant ökning av antalet hemvärnsbefäl i FBU-utbildningen noterades
efter OLLI-reformen 1975 (OLLI = sammanslagningen av försvarsområdesstaber
och regementen). Försvarsupplysning,
som av statsmakterna nämndes först av
FBU:s uppgifter, bedrevs på två plan.
Centralt utgavs hela tiden tidskriften
"Befäl", från 1973 som medlemstidskrift
för de då 35 000 medlemmarna. Befäl
innehöll fortlöpande försvarsupplysning,
"Taktiska nötter" att lösa på hemmaplan,
enskilt eller i grupp, samt uppsatser i
ämnena Stridsteknik och Taktik, författade
av kvalificerade officerare. Bertil Flodin
var framgångsrik redaktör för Befäl, från
1972 och det kalla kriget ut. Lokalt gjordes
betydelsefulla insatser i fråga om försvars-

historia
upplysning. FBU-föreningar och dess
medlemmar visade att militär verksamhet
inte var något främmande inslag i samhällslivet utan tvärtom en naturlig del av
detta.
Stark ledning och många medlemmar
I slutet av den långa period (1970-1990)
då Per Sköld var ordförande i CFB och
Björn Orward var dess generalsekreterare
kunde de konstatera att CFB och FBU
hade utvecklats mycket positivt under det
kalla kriget.
CFB:s medlemskurva steg från 36 000
år 1946 till närmare 150 000 i slutet av
1980-talet. FBU-förbunden hade 1946
imponerande 46 000 medlemmar i 25
länsförbund med 266 föreningar och 102
ungdomsavdelningar. Det var emellertid
ett arv från beredskapsåren och dess tydliga
krav på förbättrad försvarsförmåga. Under
det kalla kriget sjönk medlemsantalet i
FBU och det varierade med det växlande
utrikespolitiskt läget.
Under hela 1980-talet hade FBU
omkring 30 000 medlemmar. Positivt var
att det från 1980 skedde en ökning av
antalet deltagare i utbildningen, främst i
förbund och föreningar (hemortsutbildning) men även den centrala utbildningen
på kursgårdarna ökade (FBU 90 år, sid 30)
Ungdomsutbildning, dvs utbildning före
inryckning till ordinarie grundutbildning,
stimulerades, bland annat genom att deltagarna fick förmånliga ekonomiska villkor.
Samhällsutveckling och frivillighet
FBU-rörelsen var i hög grad beroende av
samhällsutvecklingen. Vissa drag i denna
var negativa, bland annat att andra fritidsaktiviteter konkurrerade med FBU-verksamhet. Inflyttningen till städer och
tätorter inverkade negativt i glesbygder
men gynnade förbund och föreningar i
områden med ett positivt befolkningsunderlag.
Sammantaget gynnades emellertid
FBU-rörelsen av samhällsutvecklingen.
Välståndet steg, den ökande biltätheten
gjorde det lättare för medlemmarna att
komma till övningar, den ökande fritiden
medgav ökat deltagande i övningarna, inte
minst på de moderniserade kursgårdarna
där familjemedlemmar bereddes plats för
trivsam semester.
Försvarsmakten och FBU-rörelsen var
ömsesidigt beroende av varandra. Den frivilliga befälsutbildningen hade – i korthet
– till uppgift att öka insatsförmågan hos
krigsförbanden. Så skedde men inte i den
utsträckning som chefer för armén önskade
i början av det kalla kriget. Försvarsmakten
grundutbildade årligen cirka 15 000

Under åren förändrades Befäls logotyp. Det
första numret med en riktig omslagsbild var
nummer 1 år 1953. Foto: CFB och Lasse
Sjögren (1/82)

Under 80-talet arrangerade CFB kurser i
försvarsupplysning och ledarskap. Som kurslitteratur användes bland annat boken "För
och mot försvar," författad av Björn Orward.
Foto: Scannad vid CFB

värnpliktiga befäl. FBU:s utbildningskapacitet var cirka 5 000 per år. Resurserna,
som till stor del kom från armén, räckte
inte för mer. Armén orkade heller inte ge
befälet i sin stora armé fullgod utbildning.
Det anmärkningsvärda är att medan
Försvarsmakten mot slutet av det kalla
kriget minskade utbildningen ökade FBU
utbildningen av sina medlemmar, inom

ramen för givna resurser. Detta var ett betydelsefullt bidrag till att minska effekterna
av Försvarsmaktens nedgång. Det mest
betydelsefulla stödet till totalförsvaret torde
emellertid vara den breda försvarsupplysning som CFB och FBU bedrev och som
nådde långt fler än de egna medlemmarna,
försvarets folkliga förankring till fromma. 

Workshop med naturfoto och överlevnadskunskaper
Serkan Gûnes är en av Sveriges mest väletablerade naturfotografer. År 2009 blev han vald
till årets naturfotograf av Naturvårdsverket.
Nu har DU chansen att utforska konsten att
fotografera natur tillsammans med honom
och samtidigt lära dig enklare överlevnadskunskaper.
Plats för kursen, Ånns Kursgård
Startdatum, 2012 09 24 – 2012 09 28 (v 39)
Avgift, kurs och helpension, 9.900 kronor per
person inkl moms. Resa ingår ej.

Anmälan till kursen sker per telefon, telefax
eller via e-post, se nedan:
ÅNNS KURSGÅRD AB
Haråvägen 2, 83015 Duved
Telefon: 0647-712 65
Telefax: 0647-711 89
eller 08-587 742 00/05
E-post: info@annskursgard.se
Webb: www.annskursgard.se
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reportage

Åtta elever som får förstklassiga lärare.

Man lär så länge man (över-) lever
– nyttig ungdomskurs på Väddö
Åtta ungdomar har fått smaka på
ämnet överlevnad. Med kvalificerade
instruktörer har de tagit första stegen
för att klara en överlevnadssituation.
Text och foto: Per Lunqe

D

agen har börjat bra för Pelle Nordlund, Försvarsutbildarna. På Livgardet hämtade han en buss 06.30.
Visserligen var han tvungen att bryta upp
från Försvarsutbildarnas 100-årsjubileum
kvällen före vid midnatt. På hans m/87
hänger efter medaljutdelningen en i guld,
för goda förtjänster. Men nu är han på
Väddö och Lv-byn och där bär man givetvis fältuniform.
Pelle Nordlund håller ihop det praktiska
på en kurs för ungdomar som är inriktad
på överlevnad. Han är inte ensam. Bredvid
honom står övningsledaren Helen Falk,
överlevnadsexpert från Försvarsmakten
och Högkvarteret. Lasse Ståhle, läkare,
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farmakolog på ett stort läkemedelsföretag
och forskare på Karolinska institutet. Hans
specialitet är fysiologi, vad som händer
när vi får näringsbrist och hur psykiska
reaktioner utvecklar sig i överlevnads-		
situationer. Ann-Charlotte Werdin, kurschef, är liksom Lasse Ståhle instruktör på
Svenska överlevnadssällskapet. Här är
också en veteran i överlevnadssammanhang, Harry Sepp.
Överlevnad i fält
På väg till Väddö började Harry Sepps bil,
en amerikansk militär sjuktransportbil från
1943 att krångla. Kylningen fungerade
inte som den skulle. Men med lite trix
kom den fram. I bakre delen av bilen hade
han med sig sina husdjur som han inte vill
lämna i lägenheten den vecka som ungdomarna ska utbildas i överlevnad.
Jag är med under kursens första dygn
och tycker att Lv-byn på Väddö är en utmärkt plats att hålla kurs på. Om två dygn

ska eleverna, åtta ungdomar främst från
Storstockholmsområdet och Mälardalen,
träna överlevnad ute i skogen.
“Välkomna hit, lediga, sitt”. AnnCharlotte Werdin öppnar kursen för eleverna som är i mitten och slutet av tonåren.
Nu ska de få grunderna i överlevnad. Programmet är fyllt av moment och detaljerna
är okända av eleverna.
Lyx i fält
Ann-Charlotte Werdin fortsätter. “Ni får
hållpunkter i närtid. Under veckan kommer ni att äta mindre och mindre vanlig
mat.” Lasse Ståhle hakar på inför de elever
som nu undrar vad de gett sig in på. “Ni
kan trappa ner på kaffe och te. Liksom med
snus. I skogen kommer det inte att bli något
sådant.” Tuff öppning, särskilt med snuset.
Det visar sig också att boendet kommer
att bli alltmer primitivt. Men eleverna har
ett mål för ögonen: En rejäl måltid på
lördag efter utedygnen som husmor

reportage

Danny Engström blåser ut en stormsticka.

Harry Sepp om överlevnadens historia.

på kursgården, Ann-Katrin Johansson,
tillagar. Det vi tar för givet i vardagen, rent
vatten i världsklass ur kranen, jämn värme
och ett skafferi är i fält en lyx. Här ska
eleverna leva primitivt.
Under den första genomgången kollar
Lasse Ståhle om alla är vaccinerade mot
TBE. Alla utom en är det. Som krydda i
tillvaron finns under tillämpningsövningen
inte bara mygg utan även fästingar. Här
finns också fyra kvalificerade överlevnadsexperter där Lasse Ståhle är en av dessa.
Han presenterar ofta sina forskningsresultat i ansedda tidskrifter. En sådan är
Journal of Wilderness and Environmental
Medicin. Förra året skrev han i den tidskriften om ett projekt där han undersökt
sömn- och näringsbrist. Uppseendeväckande kom han fram till att låg blodsockerhalt inte behöver betyda sämre kognitiv förmåga eller längre reaktionstider.

den som hjälper fången kan tjäna på detta.
Det är prylar från andra världskriget fram
till tidigt 70-tal och Vietnamkriget.
Genomgången eleverna får på detta pass
är också historia, hur FOI började forska
i ämnet överlevnad och hur man hämtat
mycket kunskap från USA och Storbritannien. Exotiska berättelser om situationer
som gått bra ger eleverna en bild av att det
kan löna sig att vara förberedd.
Helen Falk fortsätter och här är det mer
modern teknik och utrustning. Hon berättar
om Försvarsmaktens överlevnadsskola och
hamrar in att tre ord ska bort: “Jag ger
upp”. Glöm att du läst de orden. Med
en sådan inställning kan inget gå bra.
Som Harry Sepp säger: Överlevnadsutbildningen går ut på att man är mentalt
förberedd. Om jag tror att jag kommer
att klara mig är också prognosen mycket
bättre.

Överlevnadshistoria
Harry Sepp dukar ett bord med bra-attha-prylar för den som hamnat i fångenskap och vill fly för att ta sig tillbaka till
sitt förband. Harry visar bland annat
upp kompasser, trådsågar och sjalar med
skriven text på olika språk som talar om att

Det ska vara mysigt
Eleverna får veta att svensk överlevnadsforskning är unik i världen. Och under sju
dygn ska de få lära sig något om resultaten
av den forskningen. De har verkligen fått
kvalificerade lärare. Gustav Ljungberg från
Stockholm och Ungdomsingenjörerna

har varit med i Försvarsutbildarna i ett år.
Han uppskattar instruktörerna, har inte
varit ute så mycket i skogen och vill få lite
fältvana. Gustav siktar på en GMU, kanske
vid ett jägarförband.
Dag två börjar med ett teoripass och
här visar Helen Falk att överlevnadsforskningen gått framåt. Ungdomarna
på Väddö får grunderna i SERE som fritt
översatt står för att överleva, dolt uppträdande, fångsituationer och undsättning.
Efter Lasse Ståhles rätt långa lektion som
faktiskt känns riktigt kort – eleverna är
med och frågar – om fysiologi och hur
man resonerar eller inte alls resonerar vid
närings- eller sömnbrist – är det dags för
praktik.
Harry Sepp visar med hjälp av Helen
Falk vad man bör veta om knivar och
sågar. Eleverna får slå eld med eldstål. De
tänder skrapad näver och upprullade tamponger. Det känns som en bra start inför
första ensamdygnet i fält. Ungdomarna
kommer inte att ha någon anledning att
frysa. Och som Lasse Ståhle säger: Man ska
trivas i fält, det ska vara mysigt hur jävligt
vädret än är. Då har man en mycket bättre
prognos för att kunna hantera en överlevnadssituation.
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intervju

Hur säkert och tryggt är det att
vara officer/specialistofficer?
Bilden visar soldater som
orienteras av befäl inför dagens
övningar. Foto: Kim Svensson /
Combat Camera

Flyttkarusell i höst?
– Ny bemanning i
organisation 2013
I höst står det klart vilka officerare
som behöver flytta. Försvarsmaktens
omstrukturering ska då genomföras. Officersförbundet är med på
banan och ser till att allt sköts enligt
reglerna.
Text: Per Lunqe

B

emanningsprocessen inför organisation 2013 beror på en upplevd
obalans mellan orter och kompetenser. Personalens kompetens inventeras
och det kan innebära att en del officerare
tvingas välja mellan att flytta eller stå utan
arbete. Det innebär oro för många.
– Vår viktigaste uppgift är att se till
att processen sker på ett riktigt sätt, att
reglerna följs, säger Lars Fresker, förbundsordförande i Officersförbundet.
I omstruktureringsgruppen har Officersförbundet en representant, en ombudsman.
– Ombudsmannen är insatt i organisationen, de bakomliggande faktorerna, vad
som driver processen och är arbetsrättsligt
kompetent.
Övervakar
Officersförbundets ombudsman följer
noggrant kompetensinventeringen och
kommer efter sommaren att vara sammanhållande för Officersförbundets arbete då
det gäller att övervaka hur bemanningen i
den nya organisationen sker. Den kommer
att genomföras under en månad, från 20
augusti till 20 september.
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– Försvarsmakten och omstruktureringsledaren Patrik Dahle inser att Officersförbundet och de andra arbetstagarorganisationerna har viktiga roller att fylla genom att
vi kan vara med och bidra med våra erfarenheter och att se till att processen genomförs
på ett korrekt sätt, säger Lars Fresker.
Flytta? Sambon ska också ha ett jobb på
den nya orten?
– Jag förstår att det är oro i organisationen. Är det här något som kommer att
omfatta mig? Behövs inte min kompetens
här? Är det jag som har särskilt attraktiv
förmåga som behövs på annan ort?
Det är frågor Lars Fresker möter.
– Försvarsmakten upplever att det
finns en kompetensmässig och geografisk
obalans. Hur stor denna obalans är vet
vi inte innan kompetensinventeringen är
genomförd och organisationen är fastställd.
Behåll graden
En av förändringarna som ligger bakom behovet av en omstrukturering är
övergången från ett enbefälssystem till ett
tvåbefälssystem.
– 60 procent av alla befattningar är
specialistofficerare. Det kommer att bli
så att officerare hamnar på befattningar
för specialistofficerare. Men det blir ingen
omgalonering i nuläget. Alla behåller sin
grad, men officerare kan hamna på en ORbefattning.
Om du väljer att inte flytta, får du då gå?
– Om du får ett skäligt erbjudande och
inte accepterar kan det bli så.
Det blir alltså i augusti och september

Lars Fresker, förbundsordförande i Officersförbundet, ser till att bemanningen sker på
ett riktigt sätt. Foto: Per Lunqe

som arbetet med bemanningen bedrivs.
Efter det kommer erbjudanden att gå ut
till alla officerare.
Omstruktureringen gäller också Hemvärnets utbildningsgrupperna.
– I den nya organisationen är sammansättningen för utbildningsgrupperna med.
Här finns riktlinjer för hur många man ska
vara på en sådan grupp. Många grupper
kommer att minskas, säger Lars Fresker.
Tryggt stöd
Officerare som inte vill flytta trots erbjudande om tjänst på annan ort kan få
stöd av Trygghetsstiftelsen.
– Ja, om det inte är ett skäligt erbjudande och det blir uppsägning ger Trygghetsstiftelsen ett stöd. Vi har ett bra avtal.
Det låter lite fyrkantigt för det gäller
många människor som känner oro?
– Det finns helt klart mycket oro. Så är
det alltid när förändringar ska genomföras.
Våra medlemmar upplever att det som nu
sker också sker brådstörtat. Det behövs tid
för besöksresor och många genomför internationell tjänst. Det och mycket annat gör
att situationen blir pressad, säger Lars Fresker.
Mycket ska falla på plats snabbt.


reportage
Privata prickskyttevapen krigsplaceras
tillsammans med skytten/ägaren.

Rappa och
utbildningsvana reservister
Försvarsutbildarnas närmaste
motsvarighet i Finland, MPK – Försvarsutbildningsföreningen – ordnar
varje år en tredagars utbildningshelg
på Locteå skjutfält vid Österbottenskusten. Inge-Bo Asplund, från
Västerbottensförbundet och Bertil
Kantola från Norrbottensförbundet
var inbjudna till PAUHA 2012 i Österbotten.
TEXT och FOTO: Inge-Bo Asplund

S

kjutfältet är beläget i en underbar
miljö med sanddyner. Tylebäck är en
omedelbar association för en försvarsutbildare. Fältet är i dag ett ”Natura
2000-område”. Det hade sannolikt inte
varit så om det styckats sönder till sommarstugetomter.
MPK har utvecklats mycket snabbt
och har fått en viktig roll i utbildningen
av bland annat lokalförsvaret, landskapstrupperna.
Delvis hänger utvecklingen samman
med kostnadsbesparingar i den finska
försvarsbudgeten – i stället för att kalla in
förband eller personalkategorier till utbildning får MPK ett uppdrag att utbilda,
och den enskilde soldaten har då en viss
flexibilitet i när och var utbildningen skall
äga rum.
För soldaten finns dock nackdelen att
utbildningen hamnar på veckoslut och
att den inte ger samma ersättningar som
vanlig reservisttjänstgöring.

Utbildningsdagarna 13-15 april 2012
karaktäriserades av stor effektivitet och
genomströmning i ett stationssystem.
Instruktörerna var rappa och utbildningsvana reservister – alltså med svenska termer
värnpliktiga soldater och befäl som gjort
sin grundutbildning och står till förfogande att bli inkallade för tjänstgöring.
Kursdeltagarna var huvudsakligen sådana
som skall vidareutbildas i sin befattning eller
som skall placeras i de lokala landskapstrupperna; ”inmixade” i utbildningen, men
med särskilt program, finns också hela
gymnasistklasser som därmed får lite erfarenhet av militär verksamhet och i 		
konsten att klara sig utomhus.
Socialförvaltningarna i ett par kommuner har också låtit grupper av lindrigt

förståndshandikappade ansluta till delar
av utbildningen. På många sätt framstår
Pauha 2012 som en samhällsföreteelse –
inte bara en militär verksamhet.
Några intressanta punkter som
noterades:
• Landskapstrupperna får fortfarande
ut nytt vapen med påföljande inskjutning
vid varje övningstillfälle. Ett starkt önskemål för att spara tid är egna namnmärkta
vapen som närförvaras.
• Prickskyttarna är förvånande många
och med hög utbildningsstandard. Den
finska modellen är att krigsplacera en
skytt tillsammans med det privata vapnet.
Vapnet är i många fall prickskyttevapen i
75 000-kronorsklassen, i andra fall bättre
sortens jaktvapen.


Landskapstrupperna får fortfarande ut nytt vapen med påföljande inskjutning vid varje övningstillfälle. Ett starkt önskemål för att spara tid är egna namnmärkta vapen som närförvaras.
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utbildning

Nya grepp i
utbildningen

Allt börjar med

GU-F

GU-F:en har visat sig vara ett bra
grepp. Military Weekend har startat
och ger intresserade en uppfattning
om det militära livet.
Text: Per Lunqe
Foto: Anders Brodin, Bo Eriksson, 		
Dennis Hedlund m.fl.

V

ägen framåt är utstakad för Försvarsutbildarna. Främst handlar det om
centrala och regionala kurser. De
rikstäckande och regionala förbunden vässar
deltagarnas kunskaper och färdigheter.
Viktiga områden är GU-F och Military
Weekend eller ”prova-på-helger”.
När Försvarsutbildarnas utbildningschef
Anders Gustafsson möter de tre regionala
utbildningsledarna, Ulf Hammarlund
(syd), Ulf Konradsson (norr) och Ulf
Rogemar (mitt) läggs policy och planer.
Efter detta möte berättar utbildningsledarna vad som väntar.
Här börjar det
Karriären börjar med en Military Weekend, fortsätter med GU-F och så är vägen
framåt påbörjad till Hemvärnet eller någon
annan del i försvaret.
GU-F:en har visat en stadig volymökning. När det startade 2011 med en kurs
i Såtenäs blev det totalt 317 utbildade
elever, målet var 320. I år räknar utbildningsledarna och Anders Gustafsson med
600 för att nästa år hamna på drygt 800.
Då får Hemvärnet ett rejält tillskott av
specialister. Omsättningen i Hemvärnets
bataljoner ställer i dag krav på att 800
specialister grundutbildas per år.
– Produkten vi levererar är bra och
håller hög kvalité. Hemvärnet vet vad de
får och efter GU-F:en är det bara för våra
elever att vidareutbilda sig på den utbildningsstege som finns, säger Ulf Konradsson.
Förra året besökte Försvarsmaktens
produktionschef, Göran Mårtensson, vår
utbildning och var mycket nöjd.
I den utbildningsmodell som sedan
ett par år gäller i Hemvärnet fokuseras på
större förbandsövningar och koncentrerade
utbildningsveckor.
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– Specialisternas utbildning fortsätter
under Hemvärns-KFÖ:erna, säger Ulf
Rogemar.
Specialister får utbildning
GU-F:arna ger specialisterna militär
grundutbildning. Det är därför naturligt
att Försvarsutbildarna samarbetar med
Flygvapenfrivilliga, Bilkåren och Svenska
Lottakåren för att organisera kurserna.
Stöd under kurserna kommer också från
CBRN-förbundet, Röda Korset, Sportskytteförbundet och Svenska pistolskytteförbundet som på kort tid ser till att funktionsutbildningen fungerar för eleverna.
2011 genomfördes 16 GU-F:ar, 2012
kommer 23 att genomföras och inför nästa
år planerar vi för 30.
Det visar sig ibland att målsättningen
och viljan att åstadkomma mycket under
en GU-F på två veckor ofta är mycket hög.
– Det händer att kurschefens ambition
att klämma in för mycket kan ge negativa
effekter. GU-F:en har fastställda mål, ett
bestämt innehåll och det är detta som
gäller, säger Ulf Hammarlund.
Men trycket från eleverna som vill lära
sig mycket kan också vara stort.
– De är tacksamma och vill verkligen
mycket. De är motiverade, säger Ulf
Rogemar.
Nu kan kurschefen vara lyhörd.
– Vi har ofta kurschefer som är vana
vid truppföring. De kan läsa av sina elever,
gasa och bromsa när det behövs, säger Ulf
Hammarlund.
Antagningsprövning?
Ett grepp som diskuteras handlar om att
från och med nästa år införa antagningsprövning till GU-F. Det ställer många
frågor. Vad skall prövas? Och av vem?

– Det skulle kunna bli en faktor som
höjer statusen på utbildningen. Vet man att
det ställs krav på mig när jag söker en kurs
blir det också en sporre, säger Ulf Rogemar.
Ett lyckat grepp är kursen som kallas
Military Weekend. Dessa helger ska på
kort tid ge intresserade en försmak av det
militära livet. I år genomförs åtta Military
Weekends, som är mycket efterfrågade
av utbildningsgrupperna, bland annat i
Göteborg och på Gotland. Det adderar
antalet kurser som erbjuds i regionerna.
Först ut var Umeå hösten 2011 och det är
en kursform som kommit för att stanna.
– Den är kostnadseffektiv och spar
dessutom pengar i den fortsatta utbildningsstegen där vi vill undvika dyra avhopp från
utbildningar som GMU:n eftersom den
som gått en Military Weekend vet vad det
handlar om, säger Ulf Konradsson.
Regionala nav
Som regionala nav eller enmanskanslier
jobbar de regionala utbildningsledarna
med smått som stort. Det är allt från
materiel som behövs på kurser till planläggning och stöttning av kurschefer.
Utbildnings-ledarna vänder sig i sin tur till
Försvars- utbildarnas kansli på Karlavägen
i Stockholm när de behöver hjälp. De har
också tät och aktiv kontakt med utbildningsgrupperna.
– Vi både ger förslag till grupperna och
får förfrågningar vad vi kan bidra med.
Det är ett samarbete, säger Ulf Konradsson.
Utbildningsledarna ser till att allt flyter
på kurserna.
– Vi har också en kvalitetssäkrande roll.
Vi säkerställer att kurserna anordnas på
rätt sätt och med rätt resurser säger Ulf
Hammarlund.


Fakta

intervju

Anders Silwer, 53 år, är sedan 1
januari Försvarsmaktens insatschef. Han var under perioden
1 mars 2008 till 31 december
flygvapeninspektör. Anders
Silwer inledde sin karriär på F10
där han bland annat flög J35
Draken. Han befordrades 2001
till överste, 2006 till brigadgeneral, 2008 till generalmajor
och 2012 till generallöjtnant.
Han är ledamot av Krigsvetenskapsakademien sedan 2000.
Insatschefen Anders Silwer ser nyttan med de frivilliga försvarsorganisationerna även om
Försvarsmaktens behov har krymt.

Insatschefen ser nyttan med de
frivilliga försvarsorganisationerna
Vi ser nyttan av frivilligrörelsen i
insatsorganisationen. Men organisationen har krympt och det får
betydelse för våra behov. Det säger
insatschefen, generallöjtnant Anders
Silwer som själv började i Hemvärnet.
Text och foto: Per Lunqe

A

nders Silwer ser en betydelsefull
effekt av frivillighet på så sätt att
soldater och sjömän varvar tidvis
anställning med verksamhet i en frivillig
försvarsorganisation. Men han vill inte säga
hur stort behovet är i insatsorganisationen.
– Hur insatsorganisationen ska se ut,
det vet vi, men inte hur många frivilliga vi
kan sätta på befattningarna i denna, säger
Anders Silwer.
Ser du någon poäng i att soldater och
sjömän engagerar sig frivilligt när de inte
tjänstgör i Försvarsmakten?
– Ja. Då finns de i Försvarsmaktens närhet. De utbildas och hålls i trim. Men jag
upplever att, exakt hur frivilligrörelsen ska
användas i insatsförsvaret inte är klart.
”Naturlig väg in”
En viktig faktor för Anders Silwer är
rekryteringen.
– Det är en naturlig väg till insats-		

organisationen och Hemvärnet. Jag 		
började själv i Hemvärnet som ungdomsledare och i frivilliga skytterörelsen, säger
han.
Anders Silwer ser att Försvarsmaktens
engagemang i Afghanistan ökar insatsförsvarets förmåga.
– Vi har genom Afghanistan, Kosovo
och Libyen och flera andra insatser fått en
mycket högre kompetens. I skarpa insatser
ställer vi mycket högre krav på oss själva
och andra.
När Anders Silwer pratar om yngre
befäl så jämför han med sig själv. Han var
plutonchef efter 22 månader, varav sex
månader tillbringades i skolbänken för en
komplett gymnasiekompetens.
–Vi har soldater i Afghanistan som varit
inne i fyra år. Många har varit i strid.
Erfarenhet av skarpa situationer, vad
innebär den?
– Vi kan ta Libyen som exempel. Där
penetrerade våra piloter ett skarpt luftförsvar. Det är stor skillnad jämfört med att
inte ha gjort det. Analogin gäller också för
mark och sjöstridskrafter.
Betyder det att soldater och officerare
har en starkare mental inställning?
– Ja, jag tror det. Jag vill inte förringa
Kongoinsatsen på sextiotalet, krigsårens
beredskap, incidentberedskap, ubåtsjakter

och fredsbevarande FN-insatser men regelbundenheten är större på svåra insatser de
senaste 20 åren. Det har starkt bidragit till
utvecklingen av kompetensen i Försvarsmakten både genom svårighetsgraden
och att en stor bredd av personal inom
alla typer av stridskrafter har deltagit. Att
tjänstgöra i dagens internationella insatser
innebär stort fokus på uppgiften. Hela
vägen ska det klaffa, säger Anders Silwer.
Färre överstar
I den nya insatsorganisationen blir det
förändringar. En är kompetensfördelningen.
– Det kommer inte att bli enkelt. Det
en överstelöjtnant gör i dag ska en major
göra imorgon. Kaptenens uppgifter ska
skötas av en förvaltare. Det blir färre
överstar. Vi håller på att se över mängden
generaler.
Organisationen ska inte bli plattare,
men, som Anders Silwer säger, i en insatsorganisation på 50 000 människor kan det
inte bli hur många chefer som helst.
Hur ser livet ut efter Afghanistan?
– En insats i Afrika kan bli aktuell.
Det är viktigt att ställa upp om FN kallar.
Insatsen i Afghanistan har gett oss höjd
kompetens, säger Anders Silwer.
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internationell tjänst

Försvarsutbildare till 					
Afghanistan för att vara mentor
Nu är Görgen Runesson ute på mission igen, den här gången i Afghanistan för FS23.

Utlandsveteranen Görgen Runesson
vet vad det innebär att tjänstgöra i
en mission. Han har varit i eldstrid
flera gånger. Med rötterna i Försvarsutbildarna gör han återigen en tjänst
för Försvarsmakten, nu i FS23.
TEXT och FOTO: Per Lunqe

G

örgen Runesson åker ut på mission
– igen. Det har blivit många vändor
sedan första uppdraget 1976. Han
är medlem i Försvarsutbildarna och har en
tjänst på Västernorrlandsgruppen.
Och så – förstås – har han familj
hemma i Helgum utanför Sollefteå. Vad
säger dom?
– Dom har vant sig. Det har varit några
gånger. Det var värre när min dotter var
tio år, säger Görgen.

Försvarsutbildare
Inom Försvarsutbildarna har han jobbat
med materielfrågor och utbildning och är
officer från I19. Västernorrlandsgruppen
tjänar förstås på att ha en erfaren medarbetare.
– Ja. Men jag har inte varit där så
mycket de senaste fem åren. Jag har mest
varit ute på mission.
Görgen har varit med i Mellersta
Östern – Sinai, före detta Jugoslavien och
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Kongo och en tidigare vända i Afghanistan.
Han har varit i strid flera gånger och vi
landar i detta ämne där vi sitter på ett logement på Livgardet ett par veckor innan
FS23 skall åka ner för att genomföra sin
insats.
Allt går fort i eldstrid
Hur känns det att vara i eldstrid?
– Allting går så fort, men man är väl
övad, det sitter i ryggen. Efteråt funderar
man på vad som hände.
Ibland har han varit med om debriefing
efteråt, ibland inte.
– Kanske inte på de första missionerna
men från Jugoslavien och framåt så är det
alltid debriefing. Det är lite annorlunda
när du är observatör i andra länder och
kulturer, det är inte lika vanligt att man
sätter sig ner och går igenom vad som
hänt. Jag försökte få det så i Kongo men
det var svårt, säger Görgen.
Görgen beskriver hur det är att vara i
skarp eldstrid.
– Man kan få tunnelseende. Efteråt
försöker man få fram den sanna bilden.
Men man kan ha minnesluckor. Vad var
det som hände?
Pulsen varvar upp
Han säger att han känt rädsla, konstigt
vore annars.
– Jo. Man ljuger om man säger att man

inte varit rädd.
Görgen ler och menar att han borde
haft en pulsmätare på sig. Han har dock
klarat sig.
– Det var en gång. En kula gick genom
väggen mindre än en halvmeter där jag satt
bredvid en kamrat. Då var det nära, säger
han.
Vad driver en svensk officer att åka ut
på mission så många gånger som Görgen,
förutom att hjälpa människor i andra
länder till en säkrare tillvaro?
– Jag tycker att vi som är officerare i
Sverige är duktiga. Vi står oss väl i jämförelse med amerikanare, engelsmän och
fransmän. Sedan är det så att vi inte har
någon egen agenda.
Görgen vill inte göra affärer
Han har på flera missioner sett hur officerare från andra länder tycks ha en agenda
som går ut på att industrin i det egna
landet ska göra affärer i olja eller mineraler.
– Det känns konstigt för mig. När jag
ska ner till ett land gör jag det för att skapa
fred. Vi har inte affärsintressen. Vi jobbar
för säkerhet åt civilbefolkningen, säger
Görgen.


internationell tjänst
Yvonne är en av alla tusentals anhöriga. Hon
har man och son i Afghanistan. Trots riskerna
känner hon sig trygg och stolt.

Yvonne är trygg med 		
man och son i Afghanistan
Det finns ett stort intresse hos
allmänheten för de soldater, sjömän
och officerare som tjänstgör utomlands i en mission. Vi har träffat en
av de tusentals anhöriga, Yvonne i
Uppsala.
Text och Foto: Per Lunqe

Y

vonne har sin man Stefan och son
Johan tjänstgörande i Afghanistan.
Stefan som är överstelöjtnant jobbar
i staben i Mazar-e-Sharif. Johan är soldat
och ute i byarna.
Det är inte första gången Stefan är
utomlands för Försvarsmaktens räkning.
Första gången var 1999 och då i Kosovo.
Då var det lite jobbigare för Yvonne.
– Jag skötte hem och två barn med allt
vad det innebär, säger hon.
Det var skola, fritidsaktiviteter och
snöskottning. Nu är Johans syster Sara
20 och mer självgående. Yvonne berättar
om Johan med stolthet. Han var i sista
värnpliktskullen och började i Boden. Han
sökte tjänst i Nordiska stridsgruppen, blev
antagen men sökte senare till kustjägarna.
Av 160 sökande antogs 20, en av dem var
Johan. Så fick ena hälften av kustjägarsoldaterna möjlighet till tjänst i Afghanistan.
Johan fick möjligheten och åkte iväg på
FS22.
Resonerar logiskt
Yvonne är medveten om risken för att
hennes son kan bli skadad, men resonerar
logiskt.
– Vi kan jämföra med vad som hänt i
Thailand med omkomna svenska turister.
Och här hemma skadas och dör många i
trafiken.
Stefan som jobbar på en stab utsätts

inte för samma risk som Johan. När jag
träffar Yvonne i Uppsala, ligger en skadad
soldat på Akademiska sjukhuset. Oron
finns förstås.
– Jag har telefonnummer på kylen i
köket.
Det är nummer som anhöriga kan
ringa om de känner för det och det är en
trygghet för Yvonne. Hon får telefonsamtal
från Stefan och Johan så fort de har möjlighet att ringa.
– Stefan ringde när soldaten blivit
skadad av en mina. Han ville att jag skulle
veta innan det kom ut i media. Jag känner
starkt för hans anhöriga, säger Yvonne.
Stolt
Hon försöker se, som hon säger, saker på
ett positivt sätt. Och hon känner sig stolt
över att Stefan och Johan är i ett avlägset
land för att hjälpa människorna där till ett
säkrare liv och samhälle. Yvonne ser fram
emot samtal från Afghanistan, men känner
tryggheten i att när ingen ringer så har
inget allvarligt hänt.
För Johan är det första vändan utomlands, för Stefan tredje. Yvonne börjar
bli van. Hur lägger hon upp tiden, de sex
månaderna som missionen varar?
– Jag har en tidslinje med anhörigträffar
och helger som jul och påsk. Då känns
väntan på att de ska komma hem kortare.
Yvonne har varit med på flera anhörig-

träffar. Den första före missionen med 500
soldater och 2 000 anhöriga. Två under
missionen och en sista träff i samband med
medaljutdelningen när soldaterna kommer hem. Då är hon i tryggt sällskap. Hon
träffar människor som vet vad det handlar
om. Hemma har hon sin dotter Sara, släkt,
vänner, grannar och arbetskamrater där
hon jobbar på Upplands Lokaltrafik.
– Jag ser värdet i stabila relationer
omkring mig. Det är jätteviktigt, säger
Yvonne.
Viktigt med stabil familj
Stefan och Johan har varit hemma två
gånger under missionen.
– Det blir förstås mycket prat om vad
de varit med om.
En fråga som ibland kommer upp för
Yvonne är om verkligheten i Afghanistan
ska påverka, särskilt för Johan.
– En del soldater utsätts för mycket
stress som de kan bära på när de kommer
hem.
Vad Yvonne pratar om är risken för
posttraumatiskt stressyndrom. Men Försvarsmakten har uppföljningssamtal med
psykolog och Johan kommer inte hem till
en ensam lägenhet.
– Det är viktigt med en stabil familj
att komma hem till och det har vi, säger
Yvonne.
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Arméinspektören, generalmajor Berndt Grundevik, diskuterar broläggarens förmåga.

Brigadförmåga i fokus
när Armén genomförde Markstridsdagar
Trots allvarliga brister i arméns nya
insatsorganisation, IO 14, var det
många i Försvarsmakten som konstaterade att armén och dess förband
är på väg framåt efter några tuffa år.
Inte minst förevisningarna i samband
med årets Markstridsdagar på Ravlunda skjutfält gav besökarna en bra
inblick i den kommande insatsorganisationens förmågor.
Text och foto: Stefan Bratt

T

vå fullmatade dagar utgjorde årets
program när arméinspektören,
generalmajor Berndt Grundevik och
Markstridskolans chef, överste Michael
Claesson hade bjudit in knappt 400
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officerskollegor och externa gäster. Första
dagen vigdes helt åt en demonstration av
olika försvarsindustriers produktutbud.
Bland annat genomförde kommande
norska och svenska artilleripjäsen Archer
flera eldöppnanden, BAE System Hägglunds senaste exportversion av stridsfordon
90 med namnet Armadillo brummade
fram över övningsfältet och bekämpade
flera mål med sin 35 millimeters Bushmasterkanon och BAE:s eget målföljningssystem, Lemur. En version av den svenska
exportsuccén som presenterades i samband
med den senaste stora försvarsmaterielutställningen Eurosatory i Paris 2010.
Gigantisk hagelgevär
Den nya kannisterammunitionen, mera
lik ett gigantiskt hagelgevär, från norska
Nammo avfyrades från en stridsvagn 122
och hagelsvärmen pulveriserade en betong-

vägg, vilket åskådarna kunde beskåda via
storbildskärm.
– Syftet med ammunitionen är att den
kan avfyras på mycket kort avstånd och
användas för att slå en bräsch i en vägg
samtidigt som soldaterna som ska göra
inbrytning är i skydd i ett stridsfordon och
inte riskerar att bekämpas av prickskyttar
innan inbrytningen genomförs, förklarar
Urban Öholm, marknadschef för Nammos
svenska verksamhet.
Efter en intensiv tvåtimmars förevisning utan några märkbara, längre avbrott
avslutades eftermiddagen med mingel i det
stora tält där industrins utställare visade
fler produkter. En av besökarna i tältet var
hans kungliga höghet, prins Carl Philip,
kapten i amfibiekåren. Kapten Bernadotte
fick information om Saabs arbete med att
ta fram en obemannad flygande helikopterplattform, Skeldar. Dessutom fick han

reportage
prova på att avfyra några artilleriprojektiler
med Archer.
Multinationell bataljon
Den avslutande dagen ägnades helt åt Försvarsmaktens egna förband samt ett antal
inbjudna utländska förband (förstärkning
i form av tysk granatkastarpluton och
danskt stridsvagnspluton) i form av en så
kallad målbildsövning.
Med stöd av ledningen från den andra
brigadstaben skulle fienden kastas i havet,
då denne trängt sig in i Sverige från Blekinge och nu hotade Malmö.
Fienden, en bataljon, befann sig ett par
kilometer bort vid Knäbäcksåns mynning
när den svenska armén började slå tillbaka i
form av en robottropp 70, som framgångsrikt bekämpade två fientliga bombplan.
Därefter begärde en Forward Air Controller från en så kallade Tactical Party-grupp
flygunderstöd (Close Air Support, CAS).
Efter att roten med JAS 39 Gripen gjort
slarvsylta av sitt mål vid strandlinjen inleddes markanfallet då Artilleriregementets
haubitsar avfyrade eldstöt efter eldstöt
innan stridsvagn 122-plutonerna dundrade
fram över fältet och avfyrade sina 12 centimeters kanoner.

Begär kompletteringar
Anfallstempot var högt och efter att det
segrande svensk-dansk-tyska förbandet
defilerat förbi arméinspektören förklarade
generalmajor Grundevik syftet med Markstridsdagarna för Försvarsutbildarens
reporter:
– För oss inom armén är det viktigt
att vi inom våra truppslag får visa den
utveckling av förmågor som sker men samtidigt ska vi inte hymla med att det också
finns brister som måste åtgärdas, säger
Grundevik och pekar bland annat på att
de mekaniserade bataljonerna idag saknar
broläggningsförmåga under anfallsrörelsen.
Något som arméinspektören hoppas
kommer att lösas genom inköp av tyska
pansrade broläggningsvagnar. Vagnar som
också förevisades under Markstridsdagarna
av den tyske tillverkaren.
Andra kompletteringar (Försvarsutbildaren kommer i kommande nummer att
återkomma mer i detalj till utformningen
av Insatsorganisation 14) som Grundevik
vill ha gehör för inom övriga försvarsledningen är en förstärkning av de mekaniserade bataljonerna i form av fler stridsvagn 122 samt förbättrad förmåga avseende
medelräckviddigt luftvärn.


Prins Carl Philip fick provskjuta artillerisystemet Archer.

Lars-Örjan Hovbrandt, Markstridsskolan i Kvarn, visade utbildningssystemet för det nya burna pansarvärnsvapnet, robot 57.
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Bra elever vid GU-F på Fårö
GU-F har genomförts på natursköna
Fårö och den där belägna kursgården.
Under två komprimerade veckor fick
15 elever en introduktion till Ak4:an,
förläggning och en hel del mer.
Text: Per Lunqe
Foto: Janne Engström

K

onceptet med GU-F har varit framgångsrikt, både kostnadsmässigt och
avseende det resultat som eleverna
uppnår. Kurschefen Janne Engström hade
15 elever i åldrarna 20 till 55 år, där de
flesta var 20 till 30 år.
– Jag är riktigt nöjd med dem. De hade
ett tufft program med 133 timmars tjänst
på två veckor, säger han.
Kanske för komprimerat
Det visade sig att programmet kunde ha
gjorts mindre komprimerat. Vid utvärderingen kom det fram att kommande kurser
antingen borde ha färre moment eller läggas
över tre veckor. Det är en fråga om ekonomi
och ambition, men Janne Engström tycker
att eleverna tog till sig av alla momenten.
– Vi hade allt från värdegrunden till
vapentjänst och strid.
Kursen är till för att deltagarna ska
kunna ta en specialistbefattning i någon av
Hemvärnets bataljoner. De ska få känna på

Under reflektionsdygnet gavs tillfälle till kultur, här på en av Gotlands största raukområden vid
Lauterhorn.

det militära livet, att bära uniform, fungera
i grupp, leva fältliv och hantera ett vapen.
Värdegrunden viktig
Eleverna kom från Skåne i söder till Älvdalen i norr. Fem kom från Gotland. Flera
frivilligorganisationer som Röda Korset,
Frivilliga radioorganisationen, Brukshundsklubben och inte minst Försvarsutbildarna
fanns representerade.
Janne Engström och hans medhjälpare
drog igång lite mjukt med värdegrunden,
ett självklart inslag i en grundläggande
kurs. Orden öppenhet, resultat och ansvar

fick en innebörd när Janne Engström
föreläste i ämnet första dagen på kursen.
– Det är vår arbetsmiljö. Vi ska visa
respekt för varandra, säger Janne Engström.
Under tiden kursen genomfördes visade
det sig också att en officer fått löneavdrag
då denne varit berusad. Kursdeltagarna fick
veta att gränsen för droger går vid noll.
Sjukvårdstjänst
Ett stort moment under de två veckorna
var sjukvårdstjänst.
– Vi tog det tidigt och det fanns en
tanke med det. Skulle en skada uppkomma

Utbildningsledaren Mitt (mellersta Sverige) Ulf Rogemar tittar med inlevelse på elevernas strapatser under ett CBRN-moment.
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reportage
under fortsättningen, är det bra om eleverna
har grunderna.
Det var första hjälpen, hur man agerar vid
en skadeplats. Vid ett moment fick eleverna
ta hand om en docka med markerade skador.
Ingen militär kurs utan fysisk träning.
Eleverna fick springa en två kilometer lång
sträcka och så gott som alla klämde sig
under maxtiden på 11 minuter. Inget för
olympier, men har man inte tränat själv på
länge kan det vara en prövning.
Vapenhantering
Ett stort block var vapentjänsten. Här fick,
en del för första gången, hantera en Ak4:a.
Ladda, patron ur, skjuta och träffa ett mål.
– Det gick bra och det visade sig att de
flesta fick en hygglig träffbild.
På Tofta skjutfält blev det fältskjutning,
där eleverna förlades i tält. För många en
helt ny erfarenhet. Och det visade sig att
första natten blev ovan för några.
– De fick inte många timmar sömn
men efter ett par nätter, de bodde i tält sex
nätter, gick det bra.
Inget åtta till fem jobb
Förläggning är ett kapitel för sig, med val
av lämplig plats. Inte bara underlaget ska
vara rätt, det kan också vara lämpligt att
resa tältet med en tanke på vad fienden kan
göra. Viktigt är att inte bli upptäckt.
Ett moment som kommit under senare år
är CBRN. Eleverna fick en första genomgång av vad det är. De fick dra på sig skyddsdräkten och skyddsmask 90, utvecklad av
FOI på 1990-talet och ansedd som ett

Alla elever samlade innan slutövningen började. Under denna testas eleverna i alla ämnen.

riktigt bra skydd mot gifter i luften.
Ett moment var brandsläckning. På
en bana hanterade eleverna brandsläckare
och brandfilt. Det hela gick enligt Janne
Engström bra. Dagarna var långa, eleverna
började tidigt på morgonen och höll på till
nio på kvällen. Militärlivet är inget åtta till
fem jobb, här fick eleverna en försmak på
den verklighet som är militärens.
Eleverna tränade också strid under två
pass.
– Det blev ganska enkelt. Vi övade färdiga
till strid och ingående i eldställning.
Alla moment mynnade ut i en tillämp-

ningsövning som gick över två dagar. Här
visade eleverna att de förstått det som övats
och också att de kunde agera på ett korrekt
sätt.
Janne Engström hade inför denna
GU-F gått en kurschefskurs.
– Som major undrade jag om jag skulle
ha nytta av en sådan kurs, men den var
riktigt bra och med den i ryggen kände
jag mig bekväm med allt från planering,
ekonomi och till genomförande, säger han.
Eleverna då? Jo. 14 av 15 blev godkända
och är nu på väg mot befattningar i våra
hemvärnsbataljoner.


Sanna släcker brand under slutövningen.
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Ny utbildni
musikkårern
Nu har Rikshemvärnsavdelningen
och Hemvärnsmusikens Centrala
Musikråd med stöd från Försvarsmusiken startat en nivåhöjande
utbildning för dirigenter och vicedirigenter i hemvärnsmusikkårerna.
Syftet med utbildningen är att
utveckla dirigenterna så att de kan
hjälpa sina kårer att nå en högre
kvalitet.
Text: Björn Westerdahl
Foto: Kim Svensson/Combat Camera

D
Vårt land har också många frivilliga musikkårer som håller mycket god klass, som exempelvis
Jönköping-Huskvarna hemvärnsmusikkår.

en nya utbildningen skiljer sig
från den gamla genom att vara
bättre anpassad efter de krav som
Rikshemvärnschefen ställer på Hemvärnsmusikkårerna.

Stort utbud under Marinens dag
Marinen – Amfibieregementet och
4. Sjöstridsflottiljen bjöd lördagen 26
maj allmänheten till en informationsdag om sin verksamhet.
Text: Per Lunqe

N

är marinen visar sin verklighet i
Galärparken på Djurgården är det
också ett rejält utbud av verksamhet
som möter besökaren. Vid kajen ligger nio
stridsbåtar, svävare, två trossfärjor, en korvett och ett minjaktfartyg. Besökaren kan gå
ombord på en av stridsbåtarna och provsitta
för att få känslan av hur det är att forsa fram
i 40 knop. Det visas film även ombord.
Vakanser kan bli en verklighet
I parken finns tält och förevisningsstationer. Invidzonen är också med. Det är
en stödorganisation för anhöriga. När
en soldat, sjöman eller officer är ute i en
mission är det mycket viktigt att de där
hemma mår bra, säger Kristina Swaan
som är informationschef på arrangerande
Amfibieregementet.
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Marinens dag i Galärparken genomförs
för andra året i rad och ett viktigt mål är
att rekrytera till GMU:n.
Just nu har vi inte stora vakanser, men
vi måste se framåt. Personalförsörjning är
ett levande och långsiktigt arbete.
Rekrytering viktigt
Rekryteringen är inte bara fokuserad
på GMU:n utan även mot de insatser
förbanden skall göra. Vid den avslutade
insatsen FS22 i Afghanistan ansvarade
Amfibieregementet för bemanningen av
mentorteamet OMLT.
Med erfarenhet också från Tchad och
Adenviken siktar arrangörerna av marinens
dag på nya uppdrag och då behövs lämplig
personal.
I Galärparken finns gott om soldater,
sjömän och officerare som berättar om sin
verklighet för besökarna. Utrustning visas,
det är kommunikationsmedel och framför
allt vapen som robotar, PSG90 och
Ak5:an. I rekryteringstältet står yrkesvägledare som ger information till besökare
som är intresserade av Försvarsmaktens och
då särskilt marinens verklighet.


Flera fartygstyper tog emot besökare. Foto: George Lunqe

ing höjer
nas kvalitet
– Genom att utveckla dirigenterna
hoppas vi att fler kårer lever upp till kraven
och klarar de kontroller som genomförs
med stöd från Försvarsmusiken, säger LarsGunnar Björklund på Försvarsmusiken.
Utbildningen består av fyra helgpass
fördelade över ett år, och utbildningsorten
varierar beroende på vart det finns tillgängliga musikkårer som dirigenterna kan öva
tillsammans med.
– Det är en praktisk kurs, och det är
mycket podietid framför orkester. Mellan
kurstillfällena får dirigenterna hemuppgifter som redovisas på kursen, säger LarsGunnar Björklund.
Hittills har kursen genomförts en gång,
och planen är att den ska genomföras en
gång per år. De hemvärnsmusiker som vill
gå kursen kan anmäla sitt intresse till Bo
Wallin som arbetar på Rikshemvärnsavdelningen.


reportage
”Almedalen 2012 är ett politiskt
mellanår, men ett ödesår för försvaret.”

För den som är intresserad av försvarsfrågor och har vägarna förbi
Visby under Almedalsveckan är ett
besök på ”Försvarspolitisk Arena”
en självklarhet. Det är här de heta
försvarspolitiska frågorna kommer
att debatteras och diskuteras i stort
och i smått.

året mest aktuella försvars- och säkerhetsfrågorna utgör grunden för det som
diskuteras under Almedalsveckan.
Tuffa frågor och raka svar blir det
varje morgon under det försvarspolitiska
morgonpasset.
Varje morgon inleds med ett försvarspolitiskt morgonpass med en försvarspolitiker och en ungdomspolitiker från
varje parti. Representanterna från försvarsutskottet kommer tillsammans med ungText: Jörn Holmgren/Per Klingvall
domspolitikerna att få svara på aktuella
FOTO: GOTLANDS KOMMUN
försvarspolitiska frågor, men också blicka
framåt och se hur de tror att försvarspoliust nu är försvarsdebatten het eller
tiken kommer att utveckla sig.
snarare den borde vara det – frivilDen 1 juli kl. 09.00 öppnar Försvarslighet har ersatt värnplikt, nytt perpolitisk
arena portarna för en vecka fylld
sonalförsörjningssystem ser dagens ljus,
av
debatt,
diskussion och möten. Förutom
brist på folkförankring, vapenexport,
att
vara
medarrangör
så kommer vi att
Sveriges medverkan i internationella
genomföra ett seminarie på temat folkoperationer, medlemskap i NATO eller
förankring, där bland andra Peter Hultinte. Brännande frågor saknas inte.
qvist, ordförande i försvarsutskottet och
Bakgrunden till Försvarspolitisk
ÖB medverkar.
arena är just att det finns ett behov för
För närvarande är ca 25 seminarier
en öppen diskussion om försvaret. Ett
inplanerade. Aktörer som kommer att
forum eller arena som är öppen för
arrangera seminarier är bl.a. Folk och
alla försvarspolitiska aktörer och inte
utesluter någon. Grunden för en bra och Försvar, Amerikanska ambassaden, Försvarsmakten, Reservofficerarna, Officersöppen diskussion är att alla känner sig
förbundet, SAAB, BAE Systems m.fl.
välkomna.
Dessutom visas film genom AMF-films
Genom att uppmärksamma ett av
försorg.
Sveriges största politikområden med en
Kom och besök oss, vi finns på
egen arena vill vi i Försvarsutbildarna
bidra till att skapa ett ökat medvetande
Mellangatan, precis vid promenadstråket
hos allmänhet och politiker. De under
upp från Almedalen till Östercentrum. 

J

Försvarsutbildaren 3/2012

27

analys

Dags att ta politiskt ansvar för försvaret
Välfärdens kärna är rätten att leva i ett fritt land. Det är på tiden att politikerna inser detta och säger det högt.
Dags också att ta Solidaritetsförklaringen på allvar.
TEXT: BO HUGEMARK
FOTO: JENS PIHL

V

ad har vi statsmakten till? Olika
personer ger säkert mycket olika
svar på den frågan. Men om man
i stället frågar: vad är det som bara staten
kan stå för, så bör det enstämmiga svaret
bli: yttre och inre säkerhet, med andra ord
försvar, polis och domstolsväsen. Det är
de enda områden som absolut inte kan
privatiseras. Men hur ofta får inte försvaret
utstå svältkurer för ”välfärdens” skull? Som
om välfärdens kärna inte vore att få bo i ett
fritt land?

Politiskt ofarligt 		
men kortsiktigt
Förklaringen är att det är
politiskt ofarligt att spara på
försvaret. Snåla på äldrevård,
pensioner, eller skola och
media fylls av snyftreportage
om ”drabbade”. Men vem
gråter för att korvetterna saknar
luftvärn? Ingen mer än det lilla
antalet försvarsanställda och
försvarsintresserade, så länge
inte kriget står för dörren. Och
det dröjer ju minst tio år, innan
ryssen kan vara farlig, betygade
de sakförståndiga kring millennieskiftet.
Nu har det visserligen gått mer än tio
år, och Ryssland blir alltmer likt en farlig
granne, rustar upp, undertrycker yttrandefrihet, skyller på omvärldens konspirationer, sörjer sitt imperium.
Rysskräck, säger idag de sakförståndiga
om detta. Inte alls, säger jag, det är inte
frågan om något direkt hot mot Sverige
som under det kalla kriget. Utan om hot
mot de nya grannarna, de baltiska staterna,
som också har Ryssland som granne.
Till bröders hjälp
Men är det vår sak? Ja, uppenbarligen
ansåg våra statsmakter det, när försvarsbeslutet fattades 2010. Så står det i vad
som kallas Solidaritetsförklaringen.
Regeringen står bakom den av Försvarsberedningen deklarerade solidaritetsförklaringen som omfattar EU-medlemmar samt Norge och Island. Det går
inte att se militära konflikter i vårt
närområde som skulle påverka endast ett
land. Sverige kommer inte att förhålla sig
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passivt om en katastrof eller ett angrepp
skulle drabba ett annat medlemsland eller
nordiskt land. Vi förväntar oss att dessa
länder agerar på samma sätt om Sverige
drabbas. Sverige bör därför kunna såväl
ge som ta emot militärt stöd.
Georgien-kriget 2008 visade att dagens
regim i Moskva var beredd att ta risker, när
dess intressen stod på spel. Och Rysslands
framtid syns långt ifrån stabil och dess
agerande är oförutsägbart.

Till bröders hjälp
Kan beställas på:
http://kkrva.wordpress.com
Pris: 200:- för den svenska,
100:- för den engelska versionen
Visserligen vilar Baltikums säkerhet
främst på NATO-medlemskapet, men
det kan uppstå lägen då svenska insatser
kan vara avgörande. Det kan handla om
att upplåta våra flyg- och flottbaser för
NATO-stridskrafter, om att skicka över
markstridskrafter som förtrupp till en
större NATO-styrka och framför allt att
försvara Gotland. I en rysk operation mot
Baltikum bör Gotland vara ett förstahandsmål; luftvärns- och sjörobotar på ön kan
effektivt hindra alla förstärkningar till de
baltiska staterna.
I en studie 2010 i Kungl Krigsvetenskapsakademien analyserade vi de svenska
handlingsmöjligheterna i tre olika scenarier,
en fredskris, en rysk hotande uppmarsch
mot Baltikum och en överraskande inledd

invasion. Studien utgavs i bokform, Till
bröders hjälp och har också översatts till
engelska, Friends in Need.
Att vara beredd på det oväntade
Slutsatserna handlar om tre ting: Förband,
Förberedelser och Förankring.
Beträffande förband konstaterade vi att
det finns alarmerande brister, bland annat
avsaknaden av luftvärn med medellång
räckvidd. Det gör att våra korvetter
inte på egen hand kan eskortera
transporter, att vårt jaktflyg i hög
grad blir bundet till att skydda sina
egna baser och att det blir lättare
för en angripare att luftlandsätta
på Gotland. Och den stora bristen
är förstås att Gotland efter ett
obegripligt och rentav brottsligt
beslut under 1990-talet lämnades
försvarslöst.
Men än värre är bristerna
beträffande de andra F:en.
Vi kan inte skicka trupper
i strid utan förberedelser i
god tid. Det krävs planering,
rekognoseringar, stabssamarbete och samövningar. Något sådant har vi ännu inte sett.
Ett insatsbeslut måste vara förankrat
hos folket och det politiska etablissemanget. Så är långt ifrån fallet.
Idag känner de flesta inte till Solidaritetsförklaringen, trots att den med stor majoritet beslutats av Sveriges Riksdag. Många
tror också att Sverige för en neutralitetspolitik, fastän den upphörde 1995.
Att hålla tal eller trycka broschyrer om
Solidaritetsförklaringen är väl inget man
vinner röster på. Men om ingenting görs
riskerar Sverige att i en krissituation ha att
välja mellan två otrevliga alternativ:
• Att avstå från att ingripa och riskera
att anklagas för svek och minska våra
chanser att själva få militärt stöd.
• Att fatta beslut sent och utan
tillräckliga förberedelser och riskera våra
soldaters liv.
Här finns mycket att ta tag i för den
politiska och militära ledningen. Det
behövs kanske ett tryck på dem nedifrån
av dem som riskerar att drabbas av deras
försummelser.


21 trötta men lyckliga elever har under 2 dygn genomfört sin tillämpningsövning vid Försvarsutbildarnas GU-F i
Härnösand under ledning av kurschefen Jan Skoog och hans
duktiga instruktörer.
Under helgen besökte Utbildningsledaren Ulf Konradsson
kursen och eleverna genomförde då utbildningskontroller på
vad de lärt sig under tidigare dagar.
Eleverna påtalade vid samtal att de verkligen kunde se den
röda tråden i utbildningen. Det som görs i vapentjänst skall
kännas igen vid strid, som ett exempel.
Genomgående synpunkter var att kursen fungerat mycket
bra. Kursen har haft ett bra stöd av Västernorrlandsgruppen
genom kvalitetsäkraren Kn Bengt-Anders Andersson och hans
kollegor som verkligen ställt upp för att kursen skall kunna

Koncentrerade
elever.

genomföras på ett bra sätt.
Efter den grundläggande utbildningen och eventuell
befattningsutbildning kommer insatsorganisationen – på
sikt – att erhålla ytterligare 21 specialister till hemvärnet.
Text : Ulf Konradsson
Foto: Sven-Olof Olofsson

Tylebäck bygger fler hotellrum

LANDET RUNT

GU-F elever på slutövning

Inte minst golfarna är en kategori besökare som ökar allt mer.
För drygt tio år sedan ändrades inriktningen för HallandsTylebäck ligger i ett veritabelt golfbanebälte med fem banor
förbundets välrenommerade kursgård Tylebäck. Då fattades
nåbara inom 15 minuters bilfärd, varav några tillhör de främst
beslut om att öppna kursgården för externa konferensgäster.
rankade i landet.
En satsning som blivit en succé. Nu fortsätter utbyggnaden av
– Vi hade för någon månad sedan besök
kursgården då första spadtaget snart tas för
av Golfjournalisternas förening och bara att
ytterligare 22 hotell- och konferensrum.
en sådan samling kunniga golfskribenter
Tylebäck kursgård i Tylösand utanför
valde vår anläggning visar att vi är intressanta
Halmstad har varit mötesplats för Hallandsför golfmarknaden, säger Mats Petersson.
förbundets och Försvarsutbildarnas verksamFör tio år sedan beslutade styrelsen för
het i snart nittio år.
Försvarsutbildarna
Halland att investera i 24
– Hallandsförbundet och Försvarsutbildhotellrum
med
tillhörande
konferensdel. År
arnas kursutbud är en viktig grundbult för
2007
var
ytterligare
24
nya
hotellrum med
oss men samtidigt är det glädjande att se hur
ett
nytt
konferenscenter
färdigbyggt.
externa gäster i allt större utsträckning vill
– Vår omsättning har på drygt tio år gått
besöka vår anläggning, säger Mats
från
någon miljon till dagens 17 miljoner.
Petersson, kursgårdschef sedan ett år tillbaka.
I
framtiden
vill vi utveckla Tylebäck till att
Trycket på hotellrumskapacitet och även
vara
ett
bra
alternativ
för ännu fler gäster, utkonferensrum har medfört att Mats Petersson
veckla
golfturismen
och
annan fritidsturism
har fått gehör från Hallandsförbundets
Mats Petersson, kursgårdschef vid Tylesamtidigt
som
vi
ska
vara
det fortsatt bästa
styrelse om att öka antalet rum och konferens- bäck kursgård utanför Halmstad blickar
alternativet
i
denna
region
för Försvarsrum. När det nya bygget är klart kommer
ut över den yta där det gamla vandrarutbildarorganisationerna
och
Försvarsmakten,
hemmet stod till för några veckor sedan.
Tylebäck att ha 70 dubbelrum med araUnder hösten skall ytterligare 22 hotellpoängterar Mats Petersson.
standard (dusch och wc på rummet, red:s
rum och ett antal konferensutrymmen
anm).
Text och foto: Stefan Bratt
vara klara att ta i bruk.

Ordning och reda
Kurschefen Ulf Konradsson hälsade lördagen 		
21 april 13 elever välkomna till den andra adjutantskursen.
Eleverna kom från alla Norrlandsförbunden och drillades
i moment som en adjutant kommer att hamna i under en
Grundläggande soldatutbildning för frivilligpersonal (GU-F).
Helgens genomgående tema var åtgärder före, under och
efter en GU-F avseende budgetering och materieltjänst.
Detta är den andra kursen av tre som genomföres av Försvarsutbildarna.
TEXT och FOTO: Ulf Konradsson

Eleverna gnuggades i bugetering och materieltjänst.
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Kalmariter tränade order

LANDET RUNT

helgen 14-15 april ägnade Försvarsutbildarna i Kalmar
län åt orderträning. Målet var att förbättra deltagarnas förmåga
i att ta emot, omsätta, utforma och ge order. I huvudsak
tränades att utifrån kompanichefens order omsätta, utforma
och ge order som plutonchef.
Under lördagen genomfördes först ett mer teoribaserat
introduktionspass om ledningsprinciper och ordens betydelse
i ett taktiskt perspektiv, varefter deltagarna förevisades en målbild av en ordergivning. Under kursens gång fokuserades på

Kursdeltagare under förberedelser för ordergivning i terrängen.

att ge order med stöd av skiss, och ibland med karta. Därefter
övergicks till att med hjälp av förkortat bedömande utforma
en plutonchefsorder, stegvis och med lärarstöd. Efterhand
ökades svårighetsgraden och självständigheten i orderarbetet
och i kraven på ordergivningen. Lördag eftermiddag ägnades
åt spel i terrängen, där given order fullföljdes genom muntlig
stridsövning och där teknik för radioorder och stridsledning
övades. Kvällen avslutades med en diskussion om dragna lärdomar och viktiga slutsatser inför söndagens mer tillämpade
moment.
I ett strålande vackert väder ägnades söndagen i huvudsak
åt att tillämpa inövad orderteknik i ett taktiskt spel som inleddes med ett scenario och att ”kompaniet” fick sin marschorder.
Efter en kortare rekognosering i terrängen inleddes först
marschrörelsen och sedan det stridstekniska spelet där både
skriftlig och muntlig order gavs och togs emot, samt ledning
på radio övades.
Vid kursens slut kunde såväl deltagare som kursledning
konstatera att både de betydande förändringar som skett i
ordertabulaturen, med bl a fempunktssystemet, och att det
knappast utbildats några värnpliktiga plutonchefer de senaste
tio åren, gjort att utbildningsbehovet är mycket stort. Det
ansågs att Försvarsutbildarna borde ta initiativ till ett större
projekt i utbildning av just plutonchefer, vilket tycks vara en
trång sektor inte minst inom Hemvärnet.
Kursdeltagarna utgjordes av en blandad skara med representanter från länets hemvärnsförband, vilka snart skall
genomföra KFÖ, några värnpliktiga befäl som ännu är krigsplacerade och några ungdomar i Lk2. Kursen genomfördes
helt med Kalmarförbundets egna medel.
TEXT och FOTO: Patric Lindgren

Hemsö fästning imponerade

Drygt 30 medlemmar i Försvarsutbildarna Västernorrland imponerades av Hemsö fästning vid ett studiebesök på
lördagen 19 maj. Kunniga och entusiasmerande guider var
S O Eriksson och Josefine Olsson.
– Hemsö fästning hade som främsta uppgift att skydda
Härnösands hamn och de viktiga industrierna vid Ångermanälven, berättade S O Eriksson.
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Den kunnige guiden S O Eriksson
informerar en grupp av besökare om
det tunga batteriet i Storråberget.

Under kalla kriget och fram till Berlinmurens fall 1989 var
fästningen en av Sveriges viktigaste förvarsanläggningar. Nu är
Hemsö fästning kulturminnesmärkt och ett populärt turistmål.
Under 2011 hade Hemsö fästning 10 000 besökare. I år
räknar Christer Sefbom, som driver anläggningen, med att
besöksantalet ökar till 12 000.
Det tunga batteriet i Storråberget som är beläget på Hemsöns ostsida bemannades av 320 soldater. Batteriet är byggt för
att bemanningen ska kunna klara tre månader i den kärnvapenskyddade anläggningen.
Tre 15,2 centimeters kanoner med dubbla eldrör var
huvudbeväpningen. Räckvidden var upp till 22 kilometer.
Kanonerna styrdes från eldledningscentralen 40 meter ner i
berget. Stridsledningen kunde följa upp till 6 fartyg samtidigt
och beskjuta tre av dem åt gången.
Varje pjäs krävde 25 mans besättning.
– Kanonerna är egentligen fartygspjäser från Bofors som
ursprungligen beställdes av kungen av Siam. Det Svenska
exportförbudet under andra världskriget gjorde att han aldrig
fick sina kanoner. Istället hamnade de på Hemsön, konstaterade S O Eriksson.
Text och Foto: Uno Gradin

Det händer i förbunden 25/6-10/10
Region Syd
Instruktör – försvarsinformation
Instruktör – säkerhetsutbildning
Military Weekend
Skjutinstruktör – gevär 22 hv - KU
Mediarelationer
Instruktör – miljö- och hälsoskydd
Instruktör – fysiskt stridsvärde

Försvarsutbildarna på Gotland

29 juni - 01 juli
07-09 september
21-23 september
21-23 september
05-07 oktober
05-07 oktober
05-07 oktober

Tylebäck
Revingehed
Revingehed
Borås
Tylebäck
Tylebäck
Tylebäck

Försvarsutbildarna i Bohuslän-Dal

Resa till Gadebusch, Tyskland, 300-årsminne
Karttjänst
Höstupptakt
Grundläggande soldatutbildning för frivilliga
Förbundsmästerskap, kpist bana
Rekrytering (ungdom)
100-årsjubileum och rekrytering
Resa till Karlsborgs fästning
Skytte (civilt)
Förbundsmästerskap, korthållsskytte
Årstävlan
Försvarsinformation
Gamla Lysekil i ord och bild

Försvarsutbildarna i Halland

Instruktör – försvarsinformation
Försvarsinformation
Ungdomstävling HvSS
Överlevnad
Rekrytering ungdom
Närkamp
Utbildningshelg (ungdom)
Instruktör – fysisk träning

Försvarsutbildarna i Skåne

Överlevnad grunder
Pistolutbildning
Instruktör – säkerhetsutbildning
Föredrag, räddningsledare i Kosovo
Military Weekend
Studiebesök, Blekinge flygflottilj
Föredrag, Polis i beredskap och kris
Ksp – utbildning

Försvarsutbildarna i Älvsborg

Överlevnadsövning
Banmästerskap kpist ställning
HvSS Rikstävling (ungdom)
Strid RU enskild soldat
CBRN (ungdom)
Brand – HLR
Rekryteringsplanering (ungdom)
Exercis (ungdom)
Fältövning (ungdom)
Militärt uppträdande (ungdom)
Skjutinstruktör – gevär 22 hv – KU
Interoperabilitet – internationell tjänst
Materialtjänst (ungdom)
Orientering (ungdom)
Sjukvårdstjänst (ungdom)
Förläggningstjänst (ungdom)
Skjutning

04-09 juli
13 augusti
25 augusti
01-14 september
02 september
07-08 september
18 september
22 september
22 september
23 september
06 oktober
08 oktober
10 oktober

Fräkne
Åmål
Lysekil

29 juni - 01 juli
01 augusti
17-19 augusti
22 augusti
24-26 augusti
12 september
28-30 september
05-07 oktober

Tylebäck
Halmstad
Vällinge
Halmstad
Halmstad
Halmstad
Halmstad
Tylebäck

30 augusti
01 september
07-09 september
17 september
21-23 september
22 september
03 oktober
06 oktober

Landskrona
Malmö
Revingehed
Helsingborg
Revingehed
Kallinge
Helsingborg
Revingehed

10-12 augusti
14 augusti
17-19 augusti
18-19 augusti
25 augusti
01 september
06 september
13 september
15-16 september
20 september
21-23 september
22 september
27 september
29 september
29 september
04 oktober
06-07 oktober

Borås
Vällinge
Borås
Borås
Borås
Tånga hed
Tånga hed
Borås
Tånga hed
Borås
Borås
Tånga hed
Rydal
Borås
Tånga hed
Göteborg

18-19 augusti
21-23 september
05-07 oktober
10 oktober

Väddö
Linköping
Fårö
Enköping

Åmål
Såtenäs
Uddevalla
Vänersborg

Försvarsutbildarna i Stockholm

Instruktör – försvarsinformation
Besök av Reservister från Hessen
”RES URSUS” nattmarsch i Finland
Prisskjutning
Kurs Ak4/5
MIC – grundkurs
MOUT-kurs
Minibuss för nybörjare
Utbildningskontroll (soldatprov)

Försvarsutbildarna i Uppland
Försvarsinformation

Region Mitt
Instruktör – försvarsinformation
Military Weekend
Military Weekend
Försvarsinformation

Fårö kursgård 60 år
Fårömarschen
Arbetshelg
Military Weekend

25 augusti
22 september
28-30 september
05-07 oktober

Fårö

18-19 augusti
30 aug - 02 sept
22-33 september
22 september
29 september
sept - okt
sept - okt
oktober
oktober

Väddö

10 oktober

Enköping

Försvarsutbildarna i Västmanland
Totalförsvarskväll

18 oktober

Försvarsutbildarna i Östergötland
Military Weekend

Fårö

Västerås

21-23 september

Linköping

14-16 september
21 aug - 02 sept
21-23 september
05-07 oktober

Umeå
Härnösand
Boden
Kalix

Region Norr
Ungdomsinstruktör 2:2
Instruktör – försvarsinformation
Military Weekend
CBRN – introduktion

Försvarsutbildarna i Jämtland
Truppföring i grupp/plutons ram
Kamratmarsch i fjällterräng
Grundläggande soldatutbildning för frivilliga

Försvarsutbildarna i Norrbotten

Military Weekend
CBRN – introduktion

17-19 augusti
19 aug - 01 sept

Östersund

21-23 september
05-07 oktober

Boden
Kalix

Försvarsutbildarna i Västerbotten
Ungdomsinstruktör 2:2

14-16 september

Försvarsutbildarna i Västernorrland

Sagamarschen
Försvarsinformation
Instruktör – försvarsinformation
Skytte, sjukvård, CBRN
GPS, UTM, karta och kompass

Umeå

24-26 augusti
28 augusti
21 aug - 02 sept
21 aug - 02 sept
oktober

Sve/Nor
Härnösand
Härnösand
Härnösand
Härnösand

05-07 oktober

Tylebäck

juli
24-26 augusti
25 augusti
05 september
07-09 september
03 oktober
05-07 oktober

Roslagen
Roslagen
Roslagen
Roslagen
Roslagen
Roslagen

05-07 oktober

Tylebäck

Rikstäckande förbund
Kriskommunikatörerna
Mediarelationer

Luftvärnsförbundet

Sommaraktivitet (ungdom)
Krigsförbandskurs med Lv 6
Ungdomsrekrytering
Ungdomsövning
Ungdomsövning
Ungdomsövning
Ungdomsövning

Miljö och Hälsa

Instruktör – miljö- och hälsoskydd
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Skall du ut och rekrytera?

ed GU-Fa
Allt börjsoaldartutm
villig
bildning för fri
Grundläggande

MILITARY
WE
Gå GU-F och bli specialist! EKEND

• Är du t ex intresserad av teknik, sjukvård, hundar,
fordon eller båtar?
• Gillar du utmaningar och vill göra en insats?

Då är du efterfrågad av Hemvärnet och Försvarsmakten!
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14 dagar som
gör skillnad

Allt börjar med GU-F, Grundläggande soldatutbildning för frivilliga.
Under 14 intensiva dagar kommer du att lära dig mycket om Försvarsmakten,
om dig själv och om hur det är att lösa uppgifter i grupp. Du gör det tillsammans
med andra, som också vill vara med och göra en viktig samhällsinsats i Hemvärnet och Försvarsmakten. Efter genomförd GU-F fortsätter du din utbildning
till en specialistbefattning i Hemvärnet.
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GU-F ger dig nya möjligheter till en karriär
i Försvarsmakten, till exempel i Hemvärnet.
Läs mer på:
www.frivilligutbildning.se
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Hemvärnet
behöver
specialister
Är det dig
vi söker?

Beställ rekryteringsmateriel från kansliet.
Anmäl ändrad
adress!

Har du flyttat eller ska du byta adress? Se till att du får ditt nummer av Försvarsutbildarna utan avbrott! Gå in
på www.forsvarsutbildarna.se – leta upp “Min medlemssida” och gör dina ändringar direkt på hemsidan.

