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VILKEN JUVEL VI HAR i våra kursgårdar! De
mervärden som tillförs verksamheten – för
Försvarsutbildarna, våra systerorganisationer,
uppdragsmyndigheter och andra kunder men också
som ett genom medlemskapet rabatterat semester
boende är betydande. Om det här och om vad som
händer på kursgårdarna runt om i Försvarsutbildarsverige och lite till hittar du i det här numret av
Försvarsutbildaren.
Men redan här i inledningen av min ledare vill
jag lyfta fram den för Försvarsutbildarna absolut
viktigaste resursen; ni medlemmar. Utan er vore
kursgårdarna – hur funktionella och välfungerande
de än är – endast en infrastruktur. Det är Försvars
utbildarna och vårt verksamhetsutbud som får dem
att utgöra en del av vår gemensamma helhet – frivilliga som genom personliga
engagemang bidrar till folkförankringen av totalförsvaret.
I början av 2000-talet hade vi en period då Försvarsutbildarna likt övriga delar
av försvarssektorn befann sig i en identitetskris. Uppdragen från Försvarsmakten
minskade samtidigt som synen på och förnyelsen av frivilligheten hade stagnerat.
Under de här åren hade också våra kursgårdar det riktigt kämpigt.
Men, med framåtriktade beslut från jubileumsstämman 2012 i ryggen tog
Försvarsutbildarna initiativet till att utveckla stödformerna till uppdrags
myndigheterna. Utöver rollen som utbildningsorganisation utvecklades vi även
till att omsluta avtalsrekrytering av frivilliga. I en snabb följd erhöll vi ansvaret
för hemvärnssjukvårdare, informationsbefäl, fältkockar (delat med Svenska
Lottakåren) och fältartister utöver de tidigare CBRN och pionjärbefattningarna.
Och genom en medveten breddning av vårt verksamhetsområde tillkom
befattningar till stöd för krisberedskapssystemet med regionala resursgrupper,
Miljö och hälsa, CBRN och kriskommunikatörer. Försvarsutbildare återfinns
nu i frivilligbefattningar över hela landet hos myndigheter, länsstyrelser och
i kommuner. Vårt medlemserbjudande har breddats och täcker nu alltifrån den
enskildes säkerhet till hela samhällets försvar. Att omfamna den här verksam
heten erfordrar såväl en struktur som organisation med många aktiva frivilliga
funktionärer. Många är de roller som behöver besättas med frivilligkompetens
- rekryterare, utbildare, styrelsefunktionärer, informatörer, specialister mot
avtal och inte minst kursdeltagare.
Den under 2010-talet kraftiga tillväxten av uppdrag har dock skett till priset
av att förbunden delvis frikopplats från Försvarsutbildarnas uppdragsverksamhet
och där kursledningar – istället för förbunden - utgör basen i det rikstäckande
utbildningssystemet. Från år 2019 påbörjas därför ett arbete med att vända
pyramiden – ett arbete som går under benämningen ”regionalisering”. Inne
börden blir att den uppdragsverksamhet som idag hanteras centralt överförs
till förbundsnivån. Det är endast genom aktiva förbund och föreningar
Försvarsutbildarna kan utvecklas på sikt och förbli en livskraftig frivillig
försvarsorganisation över hela landet.
Vår gemensamma resa med regionaliseringen påbörjas 2019 och jag är
övertygad om att såväl aktivitetsnivån som söktrycket på befintliga uppdrags
utbildningar, medlemsaktiviteter och rekrytering därmed fortsatt kommer att
öka.
Tack för ett fint Försvarsutbildarår 2018 och med önskan om en riktigt
God Jul och Ett Gott Nytt 2019!

BENGT SANDSTRÖM, generalsekreterare

Upplaga 25 000 ex/utgivning, 5 nr under 2018.

2 – FÖRSVARSUTBILDAREN 5-2018

chefredaktören
VI JOBBAR MOT FRAMTIDEN
FÖRSVARSUTBILDARNAS
medlemstal utvecklas i positiv
riktning och vi siktar på att bli
trettiotusen medlemmar 2021.
Vår roll att stödja återuppbygg
naden av ett civilt försvar resp
ektive en stärkt militär förmåga
är lika nödvändig som upp
skattad av våra uppdragsgivare,
Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap respektive
Försvarsmakten. Inte minst våra
medlemmar som har civila avtal
eller avtal med Hemvärnet bidrar
till ett starkare totalförsvar.
Samtidigt behövs varje Försvarsutbildare, med eller utan
avtal. Folkförankringen och den kunskap som finns hos medlemmarna är betydelsefull för landets förmåga att klara kriser
och, om det värsta skulle drabba Sverige, en krigssituation.
Ett nyckelord för vår verksamhet är engagemang. Män
niskor som vill göra en insats och som har en efterfrågad
kompetens utgör kärnan i rörelsen. Och bland oss Försvars
utbildare finns det många kvinnor och män som vill göra en
insats och som verkligen kan bidra med sin kompetens och
därmed göra skillnad.
Samtidigt är det min övertygelse att det bland alla våra
medlemmar finns människor vars vilja och förmåga att göra
en insats, att bidra, är underutnyttjad. Här finns ett jobb att
göra, vilket ska ses inom ramen för pågående regionaliseringsprocess som syftar till ökad aktivitetsnivå inom förbund och
i föreningar. Det är härifrån kraften och kvalitén i det vi gör
utgår. Det är här, i närmiljön, som de medlemmar som kan
bidra kan identifieras liksom att det är här som möjligheterna
att rekrytera nya medlemmar finns.
I varje styrelse finns saker att göra för att höja aktivitets
nivån och engagemanget hos medlemmarna. Genom att fråga

medlemmarna i din förening eller i ditt förbund om de är
beredda att hjälpa till är jag övertygad om att många positiva
svar kommer att lämnas. Det kan exempelvis handla om medlemmar som är IT-kunniga, eller kan hjälpa till med utskick,
som kan ekonomi eller visa att vi finns genom att sätta upp
en roll-up med vår logga och ge information om Försvars
utbildarnas verksamhet på en mässa och därmed rekrytera
nya medlemmar så att vi kan passera det magiska talet
trettiotusen. Listan kan göras lång.
När vi rekryterar nya medlemmar är det viktigt att tala om
vad medlemskap hos oss ger. Detta är särskilt betydelsefullt
när vi närmar oss den yngre generationen som i hög grad
vill veta vad medlemskapet ger just mig, således vad jag får
ut av att engagera mig. När det klarlagts är det dags att tala
om att den som överväger ett medlemskap behövs för att
åstadkomma ett uthålligare samhälle.
Medlemskapet i Försvarsutbildarna ger den enskilde
möjlighet att utbilda sig och få kunskaper om ett brett utbud
av såväl civila som militära ämnen där en bonuseffekt är
kamratskap och social gemenskap. Annorlunda uttryckt kan
hävdas att medlemskapet bidrar till en meningsfullare fritid
genom att man får kunskaper och erfarenheter som är till
nytta oavsett den enskildes verksamhet i övrigt. En del av
kunskapen kommer förhoppningsvis genom tidningen som
alla medlemmar får i brevlådan fem gånger om året.
Rekryteringsarbetet är den enskilt viktigaste insats som
görs för ett framtida livskraftigt Försvarsutbildningsförbund.
Om var och en av oss under 2019 rekryterar en ny medlem
kommer vi att möta framtiden starkare och bättre rustade
att bidra till samhällets säkerhet. Jag ska ha som nyårslöfte
att rekrytera en ny medlem – vågar du göra detsamma?
Tack för i år och en riktigt God Jul och ett gott och
framgångsrikt försvarsutbildarår önskar jag er!

KRISTOFFER BÄCKSTRÖM, kommunikationschef

För din säkerhet till Jul
Julen närmar sig med stormsteg och du har naturligtvis redan börjat fundera över vad du ska ge dina nära
och kära i julklapp. En gåva som gör nytta kan aldrig
vara fel. Vad kan vara bättre än att ge bort något till
någon som du bryr dig om – om er vardag vändes
upp och ner?
Här ser du ett antal exempel på praktiska föremål
som ökar förmågan att klara av situationer som vi
inte vill ska hända men ändå händer.
ner

Foto: photka, Bohbeh, Coprid / Shutterstock,
Anna Torndahl och Maria Klavir
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FÖRSVARSINFORMATION MED
FÖRSVARSUTBILDARNA NORRBOTTEN
FÖRSVARSUTBILDARNA NORRBOTTEN arrangerade,
traditionsenligt, den uppskattade årliga försvarsinfor
mationen på F 21 i Luleå den 21 oktober. Ca 120 med
lemmar samlades till dagens intressanta information
med kunniga föreläsare. Dagen inleddes av flottilj
chefen på F 21, överste Claes Isoz som informerade om
F 21 och den pågående övningen ”Trident Juncture 2018”.
Lars Gyllenhaal, militärhistoriker och författare
föreläste om svenskar i strid mot Hitler, en titel som
han har på sin senaste bok som handlar om de svenskar
som stred mot Hitler i amerikanska uniformer.
Överste Ulf Siverstedt, chefen Militär Region Norr
(C MRN), berättade om utvecklingen av regionen.
Siverstedt efterlyser ett ”robustare” försvar.
Hanna Linderstål, VD på Erhart Business Protection
agency föreläste om informationspåverkan.
Finske försvarsattachén, kommodor Rami Peltonen
talade om Finlands försvar i dag och i morgon och
avslutningsvis redovisade arméchefen, generalmajor

Karl LE Engelbrektson omvärldsläget samt visionen
om Armén 2025 - 2035. En intressent dag var till ände.

TEXT OCH FOTO: ERLING MOLIN

Harald Högström tackar överste Ulf Siverstedt.

SJUKVÅRD OCH SKYTTE I FÖRSVARSUTBILDARNA I KALMAR LÄN

LANDET RUNT

UNDER 2018 har Försvarsutbildarna i Kalmar län
genomfört två sjukvårdsutbildningar med inriktning
mot sjukvård på skjutbana. Första tillfället var på vårvintern, då grunder intränades och det andra tillfället
var tillämpat på skjutplatser
under hösten.
Utbildningarna har omfattat
den sjukvårdsmateriel som ska
finnas på en skjutplats, rutiner
för sjukvårdsberedskap, larm
ning, transporter med mera som
gäller för att kunna genomföra
skarpskjutning. Dessutom akuta
sjukvårdsåtgärder på skadeplats
där materiel som tourniquet och
förbandsmateriel har använts,
liksom metoder för att förhindra
skadechock och genomförande
av hjärt- och lungräddning.
Deltagare i utbildningarna har
varit medlemmar som är aktiva
skyttar och skjutinstruktörer,
sjukvårdspersonal i Hemvärnet
och deltagare ur Kalmarpolisen
med vilka vi samarbetar när det
gäller skytte- och skjutbanefrågor.
Utbildningarna har letts av
förbundets sjukvårdsinstruktör
och läkare ur Kalmarföreningen.
Under höstens tillämpning,
där skademarkörer medverkade,
övades svåra och komplicerade
scenarion. I ett scenario ”skade

sköts” en fältskyttemarkör med flera (lösa) skott där
såväl pulsåderblödning i benet som skottskada i arm
behandlades samtidigt. I ett annat scenario fick en
”äldre” skytt hjärtinfarkt varvid han i kramp sköt en
kamrat i skjutlaget, varvid två
skadade, med helt olika skade
typer omhändertogs. I alla
scenarior övades särskilt hur man
tar om hand laddade vapen i en
skadesituation, hur en vållande
skytt omhändertas och hur skjut
ledaren bör leda och fördela
omhändertagande på skade
platsen. I ett tredje scenario
orsakades ett lungskott, där
tamponering och moderna chest
seal-förband användes.
Skytte och sjukvård hänger
nära samman. Vår långsiktiga
målsättning är att bidra med
ökad totalförsvarsnytta genom
utvecklad verksamhet, där
Försvarsutbildarna, Hemvärnet,
Polisen och andra totalförsvars
aktörer bistår varandra.
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TEXT: PATRIC LINDGREN

Säkerhet på skjutbanan kräver god
praktisk kunskap om sjukvård.
Foto: Martina Cullin

Militär verksamhet kräver kontinuerlig fysisk aktivitet.

FREDAGEN 9 NOVEMBER kom elva förväntansfulla
personer till Luftvärnsregementet (Lv6) för att under
helgen genomföra en Military Weekend.
Först på programmet stod att hämta ut militär
utrustning i förrådet. Denna gicks sedan igenom så att
eleverna visste vad allt ska användas till. De fick klä
sig i uniform och därefter informerades om Halmstad
Garnison samt om ”Försvarsmaktens värdegrund”.
Kvällen slutade med att militär sängbäddning visades.
Dag två genomfördes en skjutövning där eleverna
fick prova att skjuta med en Automatkarbin 4 (Ak 4).
Det genomfördes en och en i liggande skjutställning på
50 meters håll från tavlan under överinseende av en
skjutledare. Efter lunch ute var det dags för en tävling
på hinderbana och ett moment där en bår skulle sättas
ihop och en person bäras en sträcka samt att båren sedan
skulle tas isär. Momenten utfördes på tid så att en
segrande grupp kunde koras. Eftermiddagen avslutades
med vapenvård och grillmiddag. Kvällen fortsatte med
information om Försvarsmakten som arbetsgivare.
På söndagen fick eleverna prova på att göra Försvars
maktens multitest. Fem grenar armhävning, situps,
räckhäng, upphopp och rygghäng. Här mäts tiden
respektive antal repetitioner för poängberäkning.
Min förhoppning som kurschef är att i framtiden få
se flera av eleverna i någon av alla de befattningar som
Försvarsmakten erbjuder.

TEXT OCH FOTO: CHRISTER NILSSON

LANDET RUNT

PROVA PÅ VID LV 6

MEDLEMSAKTIVITET PÅ ORUST

I SAMARBETE MED Civilförsvarsförbundet och under
säker ledning av Gabriella Andersson genomförde
Försvarsutbildarna Orust lördag 10 november en ut
bildning i hjärt-lungräddning (HLR) och hjärtstartare.
En mycket uppskattad dag med lärorik och livsviktig
kunskap!
Utbildningen vände sig till samtliga medlemmar i
Försvarsutbildarna Bohuslän-Dal. Förutom den livs
viktiga HLR och övning med hjärtstartare fick vi också
en duvning i första hjälpen och bedömningsmodellen
L-ABC (livsfarligt läge, andning, blödning, cirkulations
svikt).
Vi var nog många som tänkte att dagen skulle bli en
nyttig repetition av det vi redan visste. Men det visade
sig snart att det hänt en hel som var nytt för de flesta
av oss! Glöm Heimlich vid luftvägsstopp – nu är det
5 ryggslag + buktryck som gäller! Och hur är det nu
igen? Ska man börja med inblåsningar eller starta
direkt med kompressioner vid HLR? En uppmaning
till alla som inte gått denna utbildning det senaste året
– tag chansen när den kommer! Eller varför inte ordna
en i er egen förening?

TEXT OCH FOTO: ULLA REIMERS

Livsviktig kunskap lärdes ut hos Försvarsutbildarna Bohuslän-Dal.

UNGDOMSKURS − TEMA SJUKVÅRD
I ÅR GENOMFÖRDES en ungdomskurs i ämnet
sjukvård i Göteborg.
23 mycket välmotiverade ungdomar i åldern från
15-20 rykte in och utrustades under måndagen. Denna
första dag handlade det om att känna på det unifor
merade livet, kunna bära en uniform rätt, ordning i
gemensamhetsutrymmen, bädda sin egna säng m m.
Därefter var det mycket sjukvård. Duktiga instruktörer
från sjukhuskompaniet under ledning av Henrik Wenklo
genomförde ett antal ”målbildsövningar”! Eleverna
fick agera vid omhändertagande av skadade bl a vid
bilolycka där det gällde att vidtaga rätt åtgärder. En dag

ägnades åt orientering samt ett mycket uppskattat
besök vid räddningstjänstens övningsanläggning i
Borås. Här släktes bilbränder plus att eleverna fick
lyssna till en intressant genomgång som behandlade
vikten av att kunna hantera och förebygga bränder i
hemmet eller skolan. Sammanfattningsvis en mycket
lyckad vecka för ungdomarna. En grundläggande
inblick om Försvarsmakten erhölls, inte minst teori
och praktik avseende sjukvård, med prioritet på
sjukvård i Försvarsmakten.

TEXT: CLAES-ÅKE HENRICSSON, KURSCHEF
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INNEHÅLLSRIK MILITARY CAMP
Under onsdagen besöktes Räddningstjänstens
övningsanläggning i Ronneby och F17. Här fick eleverna
dels en bra bild av hur det är att arbeta i Räddnings
tjänsten och hur det är att arbeta i Flygvapnet. Det
släcktes bränder, klipptes upp biltak och klappades på
JAS-vingar. Att få träffa riktiga piloter och komma så
nära JAS-planen var en stor upplevelse för de flesta.
Senare under onsdagskvällen fick eleverna pröva på
marschträning. Det blev 11 kilometer runt vackra
Karlskrona. Med glatt humör, bra väder och lagom
tempo och med en godisköpepaus i halvtid så fostrades
nog många blivande Nijmegenvandrare där.
På torsdagen gavs en praktisk lektion i För din
säkerhet! av överlevnadsexperten Harry Sepp och så
prövades en mängd av Hemvärnets uppgifter. Bland
annat patrullslinga med hund, lägga skyddsförband
och transportera varandra med bårmattor.
Hemvärnets ungdomsavdelning gjorde ett bejublat
framträdande och så gott som samtliga av de lokala
ungdomarna skrev in sig direkt då de fick veta att nästa
HvU-övning bara var tre veckor bort. Några av ung
domarna fick också träna på mediaframträdande då
både SVT, Sveriges Radio och Blekinge Läns Tidning
rapporterade om kursen.
Allt roligt har ett slut och vid 14-tiden på fredagen
marscherade kursen ut från Marinbasen. Med kurschefen i täten följd av varje grupp, med 2,5 meters
lucka mellan grupperna svängde vi höger utanför
grinden, gjorde halt, vänster om och sedan efter en
konstpaus kom det efterlängtade men också sorgliga
"Military Camp-pluton! Höger Vänster om, Marsch!"

Ingen morgon utan BRAK-träning (buk, rygg, axlar, knän). Foto: Anders
Fastesson

Brandsläckning är både lärande och prövande. Foto: Dennis Persson

LANDET RUNT

UNDER VECKA 44 genomförde Försvarsutbildarna
Blekinge en Military Camp i Karlskrona där under
tecknad tjänstgjorde som kurschef.
Det var 85 sökande från hela landet till 60 platser. På
inryckningsdagen kom 48 ungdomar i 15-20 årsåldern
till Marinbasen. Ungefär hälften var från Blekinge eller
inom 20 mils radie från Karlskrona, resten kom från
Skåne, Stockholms- och Göteborgsområdena.
Ungdomarna arbetade, sov och åt sedan i samma
grupper under hela veckan vilket ledde till god samman
hållning. Varje grupp leddes av en gruppchef ur Hem
värnet som hade rätt sorts ledarskap. En detalj som
säkert bidrog till sammanhållningen var kurschefens
beslut att alla mobiltelefoner skulle vara inlåsta från
och med morgonuppställningen till tjänstens slut på
kvällen.
Det fanns en poäng i att ungdomarna under pauser
och bussresor skulle prata med varandra istället för att
förlora sig i mobilskärmarna. Förutom allt annat skoj
och intressant som de var med om under veckan tror
jag att känslan av att vara mobilfri är något de kommer
att bära med sig längst.
Försvarsmakten ställde upp med bra studiebesök. På
måndagen fick ungdomarna pröva på verkligheten på
P7, Revingehed. De fick information om olika strids
fordon och eftersom Hemvärnet dessutom genomförde
en bandvagnskurs fick alla ungdomar pröva på en
riktigt häftig bandvagnsslinga.
På tisdagen genomfördes studiebesök på Marin
basen, först på dykskolan och sedan på ubåtsräddnings
fartyget HMS Belos. Här fanns det också tid till
förfogande för att träna excercis vilket gruppcheferna
grep sig an med stor energi.

TEXT: ANDERS FASTESSON
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SAMTAL OM KURSGÅRDAR:

BRA INTE BARA FÖR
FÖRSVARSUTBILDARNA
Försvarsutbildarnas kursgårdar är en stor tillgång.

utbildningen med deltagare från våra rikstäckande
förbund tillsammans med myndighetsrepresentanter.

BÄTTRE PRIS
Kristoffer fyllde på och lyfte fram de grundkurser i
krisberedskap som Försvarsutbildarna ansvarar för
och som där vissa förläggs till Tylebäck och Falsterbo.
Samtalet fortsatte kring verksamhet på egna kurs
gårdar jämfört med alternativet Försvarsmaktens olika
verksamhetsställen. Alla tre var eniga om att Försvars
maktsalternativet skulle resultera i begränsningar att
välja tid eller plats för kurserna. Det här ska inte minst
ses mot bakgrund av efterhand allt större värnplikts
kullar. Trängseln på förbanden kommer att öka och
därmed betydelsen av våra kursgårdar. För Försvars
makten och olika civila myndigheter finns också andra
skäl till att förorda Försvarsutbildarnas kursgårdar.

ra

vå
Välkommen till

K U R S G Å R DA R

1

FÖRSVARSUTBILDARNA DRIVER fem kursgårdar,
från Camp Ånn i norr till Falsterbo i syd och däremellan
Väddö utanför Norrtälje, Fårö norr om Gotland samt
Tylebäck utanför Halmstad. Vad betyder de för Försvars
utbildarna och ses de som en tillgång för våra största upp
dragsmyndigheter, Försvarsmakten och MSB? Bengt
Sandström, generalsekreterare för Försvarsutbildarna
satte sig ned i ett samtal med Kristoffer Bäckström,
chef civila uppdrag och kommunikationschef och
Anders Gustafsson, utbildningschef.
Bengt började med att påminna om hur mycket verksamhet Försvarsutbildarna idag lägger på kursgårdarna.
– Om vi ser på de utbildningar vi utför på uppdrag
av Försvarsmakten genomförs nästan 50 av totalt 125
uppdrag på någon av våra kursgårdar och på den civila
sidan har vi genom de senaste årens ökande volymer
förlagt allt mer på våra kursgårdar. Ta bara den i tid
närmaste aktiviteten på kursgården i Falsterbo där våra
förbund samlas för att diskutera och skapa förståelse
för det nya totalförsvaret och vad det innebär för oss.
Eller den på Tylebäck nyligen genomförda repetitions

”BRA FÖR FRIVILLIGHETEN”
STEFAN HALLÉN ÄR CHEF för Försvarsmaktens
frivilligavdelning. Han har själv varit på alla
kursgårdar som Försvarsutbildarna driver i dag.
– Jag har en god bild av dom. Det är en stor
möjlighet för de frivilliga försvarsorganisa
tionerna att ha kurser och annan utbildning där,
säger han.
Kursgårdarna har olika profil och det tycker
Stefan Hallén är bra.
– Tylebäck och Falsterbo är mer av hotell
standard medan Väddö, Ånn och Fårö ligger mer
mot traditionella kursgårdar. Men alla har goda
utbildningsmöjligheter.
För de frivilliga försvarsorganisationerna
blev det problem när Försvarsmakten krympte
efter Berlinmurens fall 1989. Förband lades ner
och det blev trångt på de garnisoner som behölls.
– Då blev Försvarsutbildarnas kursgårdar en
förutsättning för frivilligheten att driva kurser.
Det är ett behov som inte kommer att minska,
menar Stefan Hallén.
– När plikten kommit tillbaka kommer trycket
på utbildningsanordningar att öka, säger han.
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”SMIDIGT PÅ
KURSGÅRDARNA”
KENT AHLQVIST, generalsekreterare för
Frivilliga Radioorganisationen, har varit på
Fårö, Falsterbo och på vinterutbildning i Ånn.
Han har också haft kurser på Försvarsmaktens
förband. Det är smidigt på Försvarsutbildarnas
kursgårdar, menar han.
– Också instruktörerna och eleverna gillar
Försvarsutbildarnas kursgårdar, de är bra, har
inte hört några klagomål, säger Kent Ahlqvist.
Att familjer kan följa med är bra tycker han.
Och betyget blir gott.
– Generellt bra. Och bra standard, säger
Kent Ahlqvist.

Kristoffer pekade på fördelen med att kursgårdarna
inte ligger i centrumkärnor.
– Är man i Falsterbo så umgås man där på kvällarna.
Gruppen hålls ihop.
Han tog upp en annan fördel.
– Om vi har utbildning med till exempel våra för
bund Criscom, CBRN och Miljö och hälsa så samsas
de med varandra på kursgården. Det är vi som är där.
Samma gäller för civila myndigheter. Det är inte så
mycket andra gäster som det blir på stora hotell.

FLEXIBLA
Bengt ser också att rekryteringen gynnas av Försvars
utbildarnas kursgårdar.
– Istället för att en elev erbjuds en kursplats på ett
mer eller mindre anonymt övningsfält så utgör Camp

Ånn inbäddad i en snösäker fjällmiljö eller sommarens
havsnära Väddö, Falsterbo och Tylebäck eller bland
raukar på Fårö en lockelse och ger rekryteringskraft.
– Det är viktiga parametrar tillsammans med de
konkurrenskraftiga priser vi erbjuder.
Anders tog upp det faktum att vid planeringen av
kurser så kan det hända saker med kort varsel.
– Vi kan hantera nya situationer och då laborera med
att vara på olika kursgårdar. Det här kan vi sköta själva.
Vi har flexibilitet och det ger oberoende. Det är en styrka.
Försvarsmakten är ett alternativ, men inte lika enkelt.
Kristoffer menade också att Försvarsmaktens
utbildningsanordningar har en begränsning.
– Eleverna måste vara svenska medborgare. Då hade
vi i flera fall inte kommit in på kasernen.
Det problemet finns inte på Försvarsutbildarnas kurs
gårdar. Men det finns också andra fördelar med egna
kursgårdar. I kansliet pågår planering för att kunna lägga
utbildning i brandbekämpning i Ånn.
– Där har vi boende och plats för containrar med
utrustning. Vi har bäckar och en sjö. Vi råder över
utbildningsförläggningen. Det gör vi inte i Revinge
som skulle ha kunnat vara ett alternativ.

CIVILA MYNDIGHETER
Bengt kom in på att även andra myndigheter har nytta
av Försvarsutbildarnas kursgårdar.
– Vi erbjuder en möjlighet att ha utbildningar för
alla bevakningsansvariga myndigheter. Likadant är det
på den militära sidan när värnpliktsvolymerna ökar.
Särskilt i södra Sverige använder civila myndigheter
de kursgårdar som Försvarsutbildarna driver.
Kristoffer:
– Falsterbo har många civila kurser. Eftersom kurs
gården får hög beläggning så innebär det att den kan
hålla hög kvalitet. Och igår träffade jag representanter
för Länsstyrelsen i Halland på Tylebäck, ett naturligt val
i stället för att träffas inne i Halmstad i deras lokaler.

Fr v Anders Gustafsson, Kristoffer Bäckström och Bengt Sandström satte sig ner och pratade om Försvarsutbildarnas kursgårdar.
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Kursgårdarna erbjuder stor variation vad gäller miljö och utbud.
Foto: Per Lunqe, Andreas Edholm och Fårö kursgård

STYRKA
Försvarsutbildarnas systerorganisationer, de andra
frivilliga försvarsorganisationerna använder också de
kursgårdar som Försvarsutbildarna driver.
Bland andra syns Bilkåren, Frivilliga Motorcykelkåren,
Svenska Lottakåren och Frivilliga Automobilkåren.
– Men jag skulle välkomna om de i än större utsträck
ning lägger årsstämmor och sitt kursutbud på våra
kursgårdar. Inte bara för den fina miljön, det kostar
mindre än på ett hotell, inflikade Bengt.
Kursgårdarna är ett tecken på Försvarsutbildarnas
styrka, sa Bengt och vände sig mot Anders:
– Ta GU-F-konferensen som du genomför under
nästa vecka. Var skulle alternativet vara?
Anders:
– Den ska genomföras i Tylebäck som är som skuret
för denna konferens. På ett förband hade det varit
svårt att få lika bra förutsättningar. På Tylebäck är det
smidigt, enkelt och inoljade rutiner.
Kristoffer:
– Vi uppskattar miljön. Det finns grönområden för
rekreation. I Ånn kan man ta en tur över myren, i
Tylebäck ligger havet tio minuters promenad bort.
Och anhöriga? Bengt:
– Även om det inte är så vanligt så kan man ta med
sig anhöriga och det till ett rabatterat pris.
Det förmånliga priset utnyttjas för att få några dagar
på en kursgård när en anhörig kan följa med en familjemedlem som går en kurs för att bli en bättre befattnings
havare i någon av Försvarsutbildarnas förbund, i någon
annan frivillig försvarsorganisation eller Hemvärnet.
Och har man varit på Falsterbo kursgård, på Tylebäck,
Fårö, Väddö eller i Ånn, då vill man tillbaka.

TEXT OCH FOTO: PER LUNQE

DIGITALT PÅ
TYLEBÄCK FÖR FAK
EN FRIVILLIG försvarsorganisation som upp
skattar Försvarsutbildarnas kursgårdar är FAK,
Frivilliga Automobilkåren. Förra året testade
de en ny variant på årsstämma. I stället för att
samla alla kårer i landet, var de 40 personer på
plats på Tylebäck kursgård. De övriga var hemma
i olika delar av landet. Allt ordnades med digi
tal teknik. På skärmar och ur högtalare kunde
de se och höra varandra.
– Det var en bra helg, säger Kristian Reinoso
som är kansli- och utbildningschef på FAK.
En moderator ledde samtalen och det här
var en variant som de kommer att genomföra
igen. Maten och boendet fick också bra betyg.
– Tylebäck är en bra kursgård, säger Kristian
Reinoso.
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Instruktören Pontus Jansson gillar serviceandan på Falsterbo kursgård.

”Personalen hjälper till när det
är något. De har ett serviceyrke
och det gör dom bra.”

FALSTERBO KURSGÅRD
− GOD MAT OCH HOTELLSTANDARD
Vid Öresund ligger Falsterbo kursgård som tar emot civila liksom militära gäster.
En modern och trivsam kursgård.

NOVEMBER NÄRMAR SIG i almanackan. Jag besöker
Falsterbo kursgård, ett stenkast från havet och Öresund.
Försvarsutbildarnas ungdomsskola är i full gång. 110
gymnasieelever väljer att göra något meningsfullt på
höstlovet och det gör de på Falsterbo kursgård.
Utanför Räng, ett hus med hotellstandard där jag
inkvarterat mig, tävlar två lag med uniformsklädda
tonåringar. De springer och ålar, de sätter torniquet och
alla i lagen skriker fram den kamrat som är på banan.
Och snart fyller alla 110 ungdomar matsalen och de tar
för sig av flankstek med rostade rotfrukter. Kursgården
driver sedan förra årsskiftet restaurangen i egen regi och
köksmästaren Mattias Persson vet att god mat drar
besökare. Ibland hör man på kursgårdar med bra mat att
det här är en trekiloskurs. Falsterbo kursgård ligger i
topp med maten bland Försvarsutbildarnas kursgårdar.

HÄNT MYCKET
Björn Svensson är nationellt ungdomsansvarig för
Försvarsutbildarna. Vid den pågående Ungdomsskolan
är han skolchef. Han har varit på kurser här sedan 1990,
då som elev. Han fortsatte som instruktör och är alltså
nu skolchef.
Är kursgården annorlunda nu mot när du var här
första gången?
– Det har hänt mycket. En hel del har byggts om och
så har det kommit nytt. Det är en ständig förändring,
säger Björn Svensson.
Här driver Försvarsutbildarna i Skåne ett flertal
kurser om året och det på sin egen kursgård. Andra

förbund inom Försvarsutbildarna som lägger kurser
här är Criscom, CBRN och Fältartisterna.
– Vi som kommer hit får bra mat och logi, till stor del
hotellstandard. Eleverna på ungdomsskolan bor i tvåeller trebäddsrum och det uppskattar de. Veckan blir
lite som all inclusive för dom, säger Björn Svensson.
Om du vore kursgårdschef här, vad skulle du satsa
på då?
– Jag skulle fortsätta med den utveckling vi är inne i.
Jag skulle omsätta äldre boenden, säger Björn Svensson.

ÖPPEN ÅRET RUNT
För tio år sedan blev Falsterbo kursgård öppen året
runt. Till skillnad från Ånn kommer mest gäster hit på
sommaren men kursgårdschefen Anders Lagerholm
satsar nu hela året. 218 bäddar finns för gäster även på
vintern. Då kommer gästerna, men trycket är störst
från mitten av mars till sista november.
1914 placerades en byggnad från baltutsällningen där
kursgården nu ligger. Landstormen tog över och sedan
fortsatte FBU och Försvarsutbildarna. Kursgården står
på attraktiv mark.
Hur fördelar sig civila och militära gäster?
– Vi har 85 procent civila och resten militära, säger
verksamhetschefen Anders Lagerholm.
Ett evenemang som verkligen drar boende är
Falsterbo Horse Show.
– Då bokar gästerna för nästa år när de åker, säger
Anders.

10 – FÖRSVARSUTBILDAREN 5-2018

MATEN BÄST
Pontus Jansson jobbar som plutonchef på K3 och är
kurschef för den kurs som lite vid sidan av ungdoms
skolan har elever som själva ska bli instruktörer. De
övar på ungdomarna. Han är själv uppvuxen i
Vellinge, den kommun där kursgården ligger.
– Det bästa? Maten. Kul att träffa alla kamrater i
den här miljön, säger han.
Om du vore chef?
– Då skulle jag bygga ett gym och ett löpspår.
Pontus Jansson gillar serviceandan här.
– Personalen hjälper till när det är något. De har
ett serviceyrke och det gör dom bra.
– Guldläge, fortsätter Pontus Jansson och pekar
från där vi sitter i matsalen ut mot Öresund.
Så kommer Ellen Eriksson, elev vid Pontus
Janssons kurs, in till kaffebordet.
– Jag längtar hit inför varje kurs, säger hon.
Och när hon åkt hem till Ystad längtar hon tillbaka.
Under den här veckan träffar hon 23 andra elever av
vilka hon känner de flesta. Hon bor i ett tvåbäddsrum och det är hon riktigt nöjd med.

Ungdomsskolan hälsar flaggan.

”Jag längtar hit
inför varje kurs.”

VI RÅDER ÖVER DEN
Ola Malm är kurschef under höstlovsveckan. Han är
annars ansvarig för centrala kurser i Skåne och vill
lägga kurser här.
– Vi äger en kursgård med bra infrastruktur, säger han.
Skulle ni tjäna på att ha ett skjutfält i närheten?
– Det skulle bli för dyrt. Vi åker till P7 när vi ska
skjuta, 40 minuter, säger Ola Malm.
När jag pratar med Försvarsutbildarnas regionale
utbildningsledare i södra regionen, Ulf Hammarlund,
konstaterar han att Falsterbo kursgård är mycket
viktig för Försvarsutbildarna.
– Försvarsutbildarna i Skåne är ett stort och väl
fungerande förbund och det bland annat tack vare att
vi har en egen bra kursgård, säger han.

TEXT OCH FOTO: PER LUNQE
Kursgården har hotellstandard.

FAKTA – FALSTERBO KURSGÅRD:
Säsong: Året runt
Antal bäddar: 218
Antal lektionssalar: 12
Antal grupprum: 6
Wifi: Ja
Aktiviteter: Relaxavdelning, volleybollplan, grillplats, bad
Öresund och Östersjön, fågelliv, Vikingabyn och underbar
natur.
Antal boenden med eget kök: 8
Restaurang: Ja, 350 platser
Bar: Ja
Uteservering: Ja

Eleven Ellen Eriksson trivs
på Falsterbo kursgård.

Skolchefen Björn Svensson gillar Falsterbo kursgård.
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TYLEBÄCK − KURSER
I EXKLUSIV MILJÖ

Eleven Rickard Ström har
varit på Tylebäck flera gånger.

”Bra boende, hotell
standard. Man känner
sig välkommen.”

Tylebäck kursgård. / Köksmästare Åke Pettersson.

Närhet till havet och hög standard möter
kursdeltagare och andra gäster på Tylebäck.
TYLEBÄCK KURSGÅRD ligger tio minuters promenad
från havet vid en av Sveriges finaste stränder i
Halmstad. Havet inbjuder till bad sommartid. Men även
i oktober går det alldeles utmärkt att besöka kursgården.
Taxin stannar vid sjutiden en torsdagskväll. Det är
mörkt, men det lyser inbjudande från kursgården. Och
köket ordnar fram en utsökt rimmad lax, snyggt upp
lagd på tallriken.

VÄLKOMMEN
Vid ett bord i matsalen diskuterar Anna Torndahl, Nalle
Johansson och Erica Johansson hur det gått under dagen.
Här är Criscom, CBRN-förbundet och Miljö och hälsa
på kurs. De är i en exklusiv miljö. En av kursdeltagarna
på Criscom-kursen, Rickard Ström har varit här förr.
– Det här är fjärde gången. Jag har också varit på
Fårö och i Falsterbo, säger han.
Vad gillar du med Tylebäck?
– Det är bra boende, hotellstandard. Man känner sig
välkommen.
Rickard Ström blandar sig inte bara med Försvars
utbildargästerna.
– Det är människor här från andra organisationer
och det här är en anläggning som inbjuder till att man
lär känna nya människor.
Något minus, något som kan bli bättre? Rickard
Ström anstränger sig men tycks inte komma på något.
– Det hade varit ett minus om dom inte haft ett gym,
men det finns, så det blir inget minus, säger Richard
Ström.

CIVILA AVGÖRANDE
Vad gillar du maten?
– Den är varierad. Bra med vegetariska alternativ
och buffén är riktigt bra.
Om du ska sammanfatta?
– Riktigt bra hotellstandard, säger Rickard Ström.
Det är en standard som inte bara tilltalar gäster
från Försvarsutbildarna och andra frivilliga försvars
organisationer, vilka utgör 35 procent av de som gästar
kursgården. Också övriga, det vill säga de 65 procent
som är andra gäster uppskattar den höga standard
som erbjuds. De civila gästerna är avgörande för
kursgårdens ekonomi.
Tylebäck Kursgård ägs av Försvarsutbildarna Halland.
Ulf Hammarlund, Försvarsutbildarnas utbildningsledare
i region Syd, dit Halland räknas, ser styrkan med att
Försvarsutbildarna äger kursgårdar.
– Sedan plikten aktiverades ser vi ett ökat tryck på
anläggningarna där vi vill bedriva kurser och utbildning,
säger Ulf Hammarlund.
I närområdet ligger tre övnings- och skjutfält,
Nyårsåsen, Ringenäs och Mästocka. Det betyder att
Tylebäck är ett bra alternativ när skytte, strid och
annan praktisk verksamhet ska genomföras.

BRA STÖD
Historiskt sett är Tylebäck en av Försvarsutbildarnas
mest använda kursgårdar. Många kurser har genom
förts under åren och det var på 80- och 90-talen inte
ovanligt med över 30 kurser under en sommar. Utöver
detta tillkom ett antal kurser under vår- och höst
perioderna.
– En del av dessa kurser hoppas vi ska komma tillbaka
nu när de frivilliga försvarsorganisationernas uppgifter
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TRAFIKVERKET ANVÄNDER
EN AV FLERA civila myndigheter som använder
Försvarsutbildarnas kursgårdar är Trafikverket.
– Trafikverket och Trafikverksskolan har varit
på Tylebäcks kursgård för personalutvecklingsdagar då vi tillhörde dåvarande Banverket och
innan skolan gick in under Trafikverket. Del
tagarna var nöjda med vistelsen. Bra mat, fräscha
rum och bra aktiviteter, säger Linn Andersson
som är kommunikatör på Trafikverkskolan.
Försvarsutbildare på kurs. / Inbjudande frukost. / Rum med hotellstandard.

utökas och sannolikt ska rekrytera och utbilda soldater
för fler förband än enbart bara hemvärnsförbanden.
Försvarsutbildarna och våra instruktörer måste då
bygga upp vår kompetens och samtidigt få bra stöd från
förbanden i Halmstad, säger Ulf Hammarlund.
Både historiskt och i dag har den militära verksam
heten och kurser vid kursgården fått mycket bra stöd
från främst Hallands regemente (nedlagt 2000) och
Luftvärnsregementet (flyttade till Halmstad 1996).
De tre förbunden som genomförde kurser när jag
besöker kursgården är frekventa gäster. Också Militär
tolkarna från Försvarsutbildarna förlägger sommartid
kurser här. Dessutom rymmer kursgården stora sam
mandragningar som funktionärsveckan och GU-Fkonferensen för Försvarsutbildarna och samarbetande
frivilliga försvarsorganisationer. Sjukvårdsutbildning
genomförs med utmärkta förutsättningar.

Centralförbundet för Befälsutbildning (FBU) och sedan
Försvarsutbildarna byggde ut anläggningen i omgångar,
senast 2013 med 22 rum, 2001 byggdes 24 och 2007 24
rum. I dag finns på kursgården 70 hotellrum med två
bäddar i varje rum. Dessutom finns enklare boenden i
stugor och vandrarhemsliknande faciliteter, populära
vid teambuildingevent.

20-TALET

Antal lektionssalar: 9

Anna Bradford arbetar på kursgården, bland annat
med bokningar. När jag är på besök är hon på en mässa
där hotell och kursgårdar möter bokningsföretag. Men
hon svarar i telefon. Hur marknadsför ni er?
– Vi jobbar med vår nya hemsida, den är under upp
byggnad. Och så samarbetar vi förstås med boknings
företagen.
De civila gästerna kommer i huvudsak från närings
livet, kommuner, regioner och landsting. Enskilda
gäster kommer mest under en för kursgården hektisk
period som börjar vid midsommar och sträcker sig åtta
veckor framåt. Då arrangeras beachvolley-tävlingar på
stranden.
Tylebäck kursgård började byggas på 1920-talet. Det
var Landstormen som såg ett behov av förläggning.

TEXT OCH FOTO: PER LUNQE

FAKTA – TYLEBÄCK KURSGÅRD:
Säsong: Året runt
Antal bäddar: 236
Antal grupprum: 4-10
Wifi: Ja
Aktiviteter: Femkamp, gym, yoga, walk-and-talk,
teambuilding etc.
Antal boenden med eget kök: 24 hotellrum som är
förlagda i parhus om fyra twinrum och har tillgång till
gemensamma kök/allrum, 5 stugor med eget pentry/kök
och vandrarhemsrummen har tillgång till ett större kök
med tillhörande matrum.
Restaurang: Ja, 140 platser
Bar: Ja
Uteservering: Ja
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Instruktören Sven-David Sörensen
uppskattar Väddö kursgård.

”Lugnet här, nära hit
och enkelheten.”
Stekt fläsk med raggmunk, riktigt gott för elever på kurs. Foto: Per Lunqe

VÄDDÖ KURSGÅRD
− ENKELT, NÄRA OCH GOD MAT
Kursgården på Väddö, straxt norr om Norrtälje, erbjuder avskildhet nära Stockholm.

MAGDALENA MAYER, verksamhetsledare för Väddö
kursgård kom från en tjänst som servicemanager på
Finse 1222, ett klassiskt resmål för norrmän som
längtar efter lugn och ro och storslagen natur norr om
Hardangervidda.
Nu svarar hon på mina frågor över en kopp kaffe
på terrassen utför matsalen på Väddö kursgård, tre
mil norr om Norrtälje och med utsikt över Ålands hav.
Varför ska man förlägga en kurs hit?
– Läget, nära till Stockholm, lugnet och maten, säger
Magdalena Mayer.

ENKLARE
Det är många som upplever lugnet på kursgården och
enkelheten. När Försvarsutbildaren är på besök, går
samtidigt en kurs för blivande informationsbefäl i Hemvärnet och jag frågor en av instruktörerna på kursen,

Sven-David Sörensen, vad tycker du om du jämför
Väddö med Försvarsutbildarnas övriga kursgårdar?
– Enklare form. Lika bra som de andra. Bra om det
läggs fler kurser här, säger han.
Han tycker att andra frivilligorganisationer också
borde ha kurser på Väddö.
– För att kursgården ska utvecklas behövs många
kurser.
Om du kommer på några plus och minus?
– Först plus, lugnet och enkelheten. Minus, ja, på
min bils gps-mottagare kunde jag inte köra hit och
vägskyltningen kunde vara bättre.

MATEN
Sven-David Sörensen fortsätter:
– Nej. Jag kommer inte på något annat minus, trivs
bra här.
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Eleven Kristoffer Andersson Lindh
är på Väddö kursgård första gången.

Han borde ha lagt till ett starkt plus, maten. Väddö
kursgård anställde i våras en kock.
– Erik, kocken, gör all mat från råvaror, säger
Magdalena Mayer.
Det är ett starkt plus för en kursgård. Maten är
ett viktigt konkurrensmedel. Till frukosten serveras
kursgårdens egen sylt och menyn för lunch och middag
anpassas efter varifrån gästerna kommer.
– Har vi gäster i grön uniform blir det förstås ärt
soppa på torsdagar.
När jag besöker kursgården serveras stekt fläsk med
raggmunk till lunch, mycket gott och de rårörda lingonen
håller hög klass. Vid civila tillställningar som till
exempel bröllopsfester, kursgården har haft fyra i år,
erbjuds 3 till 4-rättersmenyer. Kvällen före mitt besök
bjöds informationseleverna på grillat, en buffé som
Erik ordnat.
– Väldigt god, säger Sven-David Sörensen.

PERFEKT
Magdalena Mayer hoppas att Luftvärnsförbundet som
äger kursgården ska verka för att deras medlemmar
ska komma oftare. Men det är fler som upptäckt fördel
arna med Väddö kursgård. Innan informationseleverna
ryckte in avslutade FMV en kurs här och det samtidigt
med gäster från Livgardet.
Anders Gummesson som leder kursen för informa
tionseleverna har antingen lett eller på annat sätt varit
med om kurser på Väddö sedan 2009. Det är sjunde
gången han är här.
Plus och minus?
– Plus: Perfekt för en tredagskurs. Miljön. Maten. Jag
kommer inte på något minus, säger han.
Varför lägger du kursen här?
– Vi har våra kurser på flera av Försvarsutbildarnas
kursgårdar. Jag försöker sprida på dom. Den här ligger
bra till, lagom avstånd till storstan och ändå avskild,
säger Anders Gummesson.

”Jättebra. Grillbuffén
igår var jättegod.”

Kursgården ligger i en underbar skärgårdsmiljö. Foto: Bård Basberg

STÖRRE ERBJUDANDE
Väddö kursgård har utvecklats. Erbjudandet nu är
större än det var 2009 då jag var här första gången.
Matsalen känns fräsch, den har renoverats liksom två
stugor. Bastun är också renoverad och till den finns nu
en badtunna med uppvärmning.
Filip Scheynius är vd för Väddö kursgård och han vill
nå ut på bredden.
– Vi vänder oss till kunder från totalförsvaret, från
Försvarsmakten, MSB och bevakningsansvariga
myndigheter. Men vår största kund är Försvarsutbild
arna, säger han.
Redan nu har Polisen och Röda Korset kurser här,
liksom Försvarsmaktens högkvarter och FMV.
Kursgården har plats för 85 gäster. I år har det varit
3 000 gästnätter. Om man vill ha en kurs här så är ideal
storleken på gruppen 10 till 50 personer. Säsongen går
från april till oktober.
Upprustning av stugor där gästerna sover?
– Vi har totalrenoverat två stugor och gjort en
ansiktslyftning av en tredjedel av boendena, säger Filip
Scheynius.

TEXT: PER LUNQE

Matsalen är uppfräschad och där bjuder kocken Erik på mat från råvaror.
Foto: Per Lunqe

FAKTA – VÄDDÖ KURSGÅRD:
Säsong: april-oktober
Antal bäddar: 85
Antal lektionssalar: 4
Antal grupprum: 4
Wifi: Ja
Aktiviteter: Bastu/badtunna, egen badstrand, fiske,
roddbåt/kanot, minigolf, lekpark, grönområden/natur och
cyklar.
Antal boenden med eget kök: 7
Restaurang: Ja, 85 platser
Bar: Ja
Uteservering: Ja
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CAMP ÅNN − NÄRA
TILL FJÄLLEN ÅRET OM
Camp Ånn har många gäster i grön uniform, men också civila
som vill vara på en kursgård med naturen in på knutarna.
KURSGÅRDEN I ÅNN, i dag Camp Ånn, har funnits
sedan 1914. Då fanns inga stugor där men Landstorms
männen tältade. Stugor byggdes och flyttades sedan
över till den nuvarande kursgården och över tid har
kursgården byggts ut till det som finns idag.
– Det var till ett hundra procent militära kurser, säger
Håkan Staaf som är styrelseordförande i Camp Ånn AB.
Och det var inte bara frivilligt försvar, det var också
Försvarsmakten. De senaste åren har man sökt locka
fler civila gäster.
– Vi riktar om och vänder oss inte bara till försvaret
utan också till den civila marknaden.
Det är till länsstyrelser, kommuner, företag och
föreningar.
– Vi erbjuder allt från bästa hotellstandard till lite
enklare vistelser som liknar vandrarhem.

VÅRVINTERN
Vilken är den bästa säsongen?
– Som för alla gårdar i fjällen, vårvintern, säger
Håkan Staaf.
Vid ett tidigare besök, 2013, när Camp Ånn lanse
rades pratade jag med dåvarande vd Andreas Edholm.
Då stod Camp Ånn inför en utmaning, att vända
minussiffror till plus. 2013 satt vi i den hemtrevliga
loungen. Andreas Edholm tittade ut mot ett snöklätt
Storsnasen.
– Vår styrka är närheten till fjället. Det finns många
toppar här som är högre än Åreskutan, sa han.

Bland gästerna kom och kommer naturintresserade.
– I Åre är det utelivet. Här är det naturen, sa Andreas
Edholm.
På vintern lockar toppturandet för gästerna på Camp
Ånn. De går med stighudar och det är en trend som ökar.

SOVA PÅ TÅGET
Jag gör ett nytt besök i år, tar nattåget från Stockholm,
och kommer fram till Camp Ånn en fredag i mitten
av september, klockan nio. Nu ska jag inte bara träffa
Andreas Edholm utan också den nye vd:n, Ulf Olofsson.
Efter en stärkande promenad från tågstationen i Ånn
sitter jag återigen med Andreas Edholm i loungen och
ser ut genom de stora fönstren mot Storsnasen, en av
sex toppar i Snasahögarna. Toppen är brun men kommer
om två veckor att vara snöklädd.
Det är smidigt att ta nattåget, sova ska man ju ändå
göra.
– Vi är beroende av att tågtrafiken går till Ånn, säger
Andreas Edholm.
När man stiger av i Ånn skakar man av sig storstads
stressen och detta är något Camp Ånn vill berätta för
blivande gäster.
– Det är lugn och ro.
Men det är inte bara lugn och ro. Det är också 488
hektar övningsmark och egen skjutbana. Det är boende
med allt från vandrarhemsstandard till hotell. Det är
lektionssalar, en rymlig matsal och en pub för vuxna
gäster. Det är företaget Woolpower som säljer kläder i

Eleven Gabriella Alpestad kommer
att återvända till Camp Ånn på egen hand.

”Det var fantastiskt.”

En fin vinterdag är underbar på fjället. Foto: Andreas Edholm

Kursgården ligger i vacker fjällnatur. Foto: Andreas Edholm
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Avgående vd:n Andreas Edholm lämnar över till Ulf Olofsson. I mitten Claes Olofsson som håller Camp Ånn i trim. Foto: Per Lunqe

ull sedan två år i receptionen. Gästerna kommer från
Försvarsutbildarna, Försvarsmakten liksom är civila.
Ungefär en tredjedel vardera.

RENOVERINGAR
När du kom till kursgården för fem år sedan, ville du
och ägarna Försvarsutbildarna att verksamheten skulle
gå med plus!
– Det gjorde vi 2016 och förra året hade vi en om
sättning på sex miljoner kronor.
Claes Olofsson är en av hörnpelarna här, han ser till
att Camp Ånn hålls i trim. Mycket har Claes Olofsson
gjort, senast byte av vattenledningar. Men med bygg
nader från 1950-talet behövs mer. Claes kommer förbi
samtidigt som vi hör knallar från skjutbanan. En GU-F
med 18 elever ryckte in i söndags och ska vara kvar här
en vecka till. Skolchef är Johnny Olofsson från Östersund.
Han har varit här som instruktör och kurschef under
40 år, de senaste sex åren som skolchef. Varför lägger
man en kurs i Ånn?
– Det är bra övningsförutsättningar, nära till skjut
banan, säger han.
Om du skulle önska dig något?
– En ny bod för måltavlor.
På vinterkurserna tar Johnny Olofsson med sig längd
skidorna för en tur i spåret när tid medges. Camp Ånn
är i första hand en kursgård man åker till på vintern.
– Högsäsongen är januari till april, men vi hoppas få
fler gäster i december och maj, säger Ulf Olofsson.
En elev som är jättenöjd med Camp Ånn är Gabriella
Alpestad. Hon var med på GU-F:en som gick i september.
– Det var fantastiskt, säger hon.
Hon kommer tillbaka, kanske som civil gäst.
– Jag kan varmt rekommendera kursgården.
Jonatan Larsen som var med på samma GU-F gillar
också Ånn.
– Kursgården ligger bra, nära fjäll, en miljö som jag
uppskattar, säger han.

– Vintern säljer, det är den vi satsar på. Här är
vintern pålitlig. I november kommer snön. Vid tredje
snöfallet ligger den och sedan växer snödjupet till
mars, säger Ulf Olofsson.
Men det hindrar inte Jämtlands och Härjedalens
Skidförbund att förlägga en veckas barmarksträning
här för 150 ungdomar. De kommer, i skrivande stund,
nästa vecka. Räddningstjänsten i Jämtland är en åter
kommande gäst liksom polisens fjällräddare. Det
kommer också fotvandrare som ser närheten till
Storulvån och alla topparna i Snasahögarna.
– Vad vi hoppas på är att de som gått en kurs här
stannar ett par nätter för att få egen tid, säger Ulf
Olofsson.
Gör man det på
Eleven Jonathan Larsen tycker om fjällmiljön
vintern kan man hyra
och skulle gärna rekommendera Camp Ånn.
en skoter själv eller åka
med andra på en skoter
”Kursgården fyller definitivt
safari. Fisket i Ånnsjön
är lika pålitligt som
sin funktion. Den ligger bra.”
vintern.

TEXT: PER LUNQE

FAKTA – CAMP ÅNN:
Säsong: Året runt med tyngdpunkt på vinterhalvåret
Antal bäddar: 195
Antal lektionssalar: 5
Antal grupprum: 4
Wifi: Ja
Aktiviteter: All typ av skidåkning, skoteråkning, fågel
skådning, fiske m.m. Fjällliv!
Antal boenden med eget kök: 4 lägenheter

BARMARKSTRÄNING
Ulf Olofsson har liksom Andreas Edholm en bakgrund
i turism och fjällen. Han har jobbat 30 år i Åre.

Restaurang: Ja, 130 platser
Bar: Ja
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FÅRÖ KURSGÅRD MED KRYPTALLAR
OCH RAUKAR IN PÅ KNUTEN
Fårö kursgård erbjuder mycket i unik miljö.
FÅRÖ KURSGÅRD LIGGER i en miljö som attraherar
många. Det är den karga naturen, det är kryptallar, det
är raukar och det är fantastiska badstränder.
Folke Ansén, tidigare kursgårdschef och Janne
Engström, skolchef och förbundsordförande för
Försvarsutbildarna Gotland berättar.
– Verksamheten började med tält, ett gevärskompani
övade där kursgården nu ligger. Det var under andra
världskriget. Det fanns ett klart behov av att öva
någonstans.

– Det finns plats för fler frivilligorganisationer,
säger Janne Engström.
Flera andra frivilliga försvarsorganisationer
utnyttjar kursgården. Det är Frivilliga Radioorganisa
tionen som kommer två veckor om året, Unglottorna
och Sjövärnskåren hade förbundsstämma här i våras.
Det var ett enkelt men bra boende, en bra och stor
lektionssal, kallad Digerhuvud, och det var mycket bra
mat. Husmor bjöd på en gotländsk specialitet, kajp
soppa.

STARK UTVECKLING

SJÖVÄRNSKÅREN

Försvarsutbildarnas kurser har bedrivits på Fårö
kursgård sedan början av 1950-talet då förläggningen
mest bestod av tält. Tälten ersattes efterhand av baracker
för mathållning, expedition och förläggning. Efter några
år tillkom byggnader med vandrarhemsstandard och
senare även rum med egen toalett och handfat. I sam
band med fältarbetskurser byggdes också nya byggnader.
Kursgården är inte bara viktig för kursdeltagare.
Den är också viktig för Fårö och Gotland. För Försvars
utbildarna Gotland, är det en viktig uppgift att driva
kursgården som sedan 2000 är öppen inte bara för
olika kurser utan också för andra aktiviteter.
Exempelvis danslägerveckan som går av stapeln
varje sommar då ett hundratal ungdomar i åldrarna
7 till 20 år kommer till kursgården för att ha roligt
och bli bättre dansare. Region Gotland, länsstyrelsen
och företag lägger konferenser och utbildningar på
kursgården. Svenska kyrkan har konfirmationsläger
på Fårö, Täby kyrka kommer varje år med ett hundratal
ungdomar under två veckor. Ett event som heter
Summer University med 160 studenter från olika delar
av världen var här 2018.

En av deltagarna vid Sjövärnskårens förbundsstämma
var Christer Wallin som är drivande för Sjövärnskåren
på Gotland.
– Det var jättetrevligt. God mat och välordnat.
Christer Wallin har varit på kurser, utbildning och
stämmor ett tjugotal gånger på kursgården, och ofta
med Hemvärnets utbildningsgrupp på ön. Det har då
varit befattningsutbildning.
– Bra ställe att ha övning på, säger han.
Så här skriver kursgården:
Vår del i ert arrangemang är att underlätta planeringen
av er vistelse hos oss så att ni kan fokusera på att effektivt arbeta tillsammans. Vi strävar efter att vara flexibla,
lyhörda och kan erbjuda en unik avslappnad miljö med
hög servicenivå. Det goda värdskapet ser vi som ett
naturligt inslag i vår vardag.

VIKTIGA KUNDER
Försvarsmaktens materielverk, FMV, uppskattar kurs ården och förlägger teknikkonferenser här. Det är
g
stora event som återkommer vart tredje år. Kortvågs
intresserade från hela världen kommer. Också
Försvarsmakten lägger konferenser här. Det är förband
som P 4 och Gotlands Regemente, P 18, vilka är viktiga
kunder.
Försvarsutbildarnas rikstäckande förbund lägger
varje sommar flera kurser på Fårö, kursgården är öppen
från våren till hösten. Det är flera sjukvårdskurser där
100 till 150 elever lär sig grunder och de lite mer erfarna
lär sig mer. Ett event inom sjukvården som läggs på kursgården är Blodet droppar som är en sjukvårdsövning.
CBRN-förbundet driver utbildning här och Försvars
utbildarna har kurser i Försvarsinformation på Fårö.

RÖSTER OM KURSGÅRDEN
Lars Björk är lärare på kursen i Totalförsvarsinformation
som varje sommar genomförs veckan efter midsommar
på Fårö kursgård. Han har varit med sedan 2013 på
kursen tillsammans med kurschefen Tommy Jeppsson.
– Kursgården har fått en ansiktslyftning med reno
veringar och den är populär bland våra kursdeltagare,
säger Lars Björk.
De 20 elever som blir antagna till kursen har bra
lokaler till förfogande.
– Vi använder utrymmena i byggnaden Digerhuvud
som är utmärkta.
En eftermiddag under kursveckan åker kursledningen
och eleverna runt på Fårö. Det är sightseeing och Lars
Björk berättar under turen om ön. De besöker raukarna
och ett gammalt fiskeläge, Helgemannen, som är ett
uppskattat inslag.
Maten?
– Klassisk husmanskost och ibland specialiteter från
Fårö och Gotland, gott, säger Lars Björk.
En av instruktörerna på Totalförsvarsinformations
kursen heter Ulla Reimers. Hon har varit på Fårö

18 – FÖRSVARSUTBILDAREN 5-2018

ARMÉCHEFEN:
VI VILL VARA PÅ
KURSGÅRDARNA

Christer Wallin, drivande i Sjövärnskåren på
Gotland. Har varit på Fårö kursgård åtskilliga gånger.

”Var senast där på Sjövärns
kårens förbundsstämma i våras.
Jättetrevligt och god mat.”

kursgård sex gånger, som elev, som instruktör och som anhörig när
hennes man gick en kurs.
– Det är en speciell stämning på Fårö och kursgården, säger Ulla
Reimers.
Hon uppskattar naturen.
– Det är som att åka till ett annat land.
Och på kursgården umgås man.
– Vi träffas förstås också på kvällarna i det stora gemensamhets
utrymmet, säger Ulla Reimers.
Kurschefen, Tommy Jeppsson tillägger:
– En verkligt bra kursgård, till vilken man gärna återvänder.

TEXT: PER LUNQE

ARMÉCHEFEN, generalmajor
Karl LE Engelbrektson har själv
varit på alla kursgårdar som
Försvarsutbildarna driver.
– De har efterhand blivit allt
bättre. Flera går att användas för
vår verksamhet när det är geografiskt fördelaktigt, säger han.
För vilken verksamhet?
– Alltifrån övningen Aurora på
Gotland då vi hade personal för
lagd på Fårö kursgård till plane
ringsinternat och lagutveckling.
Arméns verksamhet växer?
– Vi måste titta på vilken kapacitet vi har själva och kommer
aktivt att ha med kursgårdarna
på ett medvetet sätt för enklare
övningar och i större samman
hang.
Kostnadsfrågan?
– I regel är kursgårdarna pris
värda alternativ. Dessutom går
pengarna till frivilligverksam
heten. Vi lägger in det i helhets
bilden. Pengarna får ett mervärde
då vi stödjer dem som stödjer oss.
Om du jämför med hotell?
– Självklart är det så att en del
kursgårdar håller hotellstandard,
men det är kopplingen till den
militära verksamheten som gör
kursgårdarna attraktiva. Jag ser
en möjlighet att använda kursgårdarna mer, säger Karl LE
Engelbrektson.

TEXT: PER LUNQE

FAKTA – FÅRÖ KURSGÅRD:
Säsong: april-oktober
Antal bäddar: 190
Antal lektionssalar: 5
Antal grupprum: 6
Wifi: Ja
Aktiviteter: Allaktivitetsplan och ett välsorterat utbud av idrottsmateriel,
motionsspår 3 km och bastu.
Antal boenden med eget kök: 8 stugor samt 3 vandrarhemskök
Restaurang: Ja, 140 platser
Arméchefen, generalmajor Karl LE
Engelbrektson. Foto: Alexander Karlsson
/ Combat Camera / Försvarsmakten

Bar: Ja
Uteservering: Ja
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SAMARBETE LÖNAR SIG
Samarbete mellan frivilliga försvarsorganisationer (FFO),
vad händer i dag, vad betyder det och kan det öka?
Vi ställde frågor och fick svar.
ÄR SAMARBETE MELLAN frivilliga försvarsorganisa
tioner till nytta för totalförsvaret?
– Absolut! Det är viktigt av två skäl: Först och främst är
det en viktig resurs. För det andra är det viktigt att samhället kan stödja sig på övade och väl organiserade frivilliga med förmåga att bland annat organisera spon
tanfrivilliga, säger Dan Eliasson, generaldirektör för
Myndigheten för samhällsskydd och Beredskap, MSB.
Hur ser MSB på det samarbete som finns i dag?
– Jag tycker ni har ett mycket bra samarbete, men
det behöver öka.
På vilket sätt skulle det kunna öka?
– Jag tror att vi kan utveckla rollerna. Organisatio
nerna har själva ansvar för att utveckla sin förmåga,
men myndigheter, företag och andra organisationer
har ansvar för att ta med frivilligorganisationerna tidi
gare i planeringen. Det gäller både för krisberedskap,
beredskap för olyckor och för höjd beredskap, ytterst
krig. Det finns goda exempel att lära av som vi kanske
också kan bli bättre på att sprida, säger Dan Eliasson.
Personal från frivilligorganisationerna är en viktig
del av Hemvärnet.
– Samarbetet med de frivilliga försvarsorganisa
tionerna fungerar väl, men behöver utvecklas på regional
och lokal nivå för att möta krigsförbandens rekryterings
behov av frivilligpersonal. Bland annat är det viktigt att
frivilligorganisationerna får information om det aktuella
vakansläget vid förbanden. Detta så att de kan rekrytera
och utbilda individer med efterfrågad kompetens till
rätt geografiskt område, säger generalmajor Stefan
Sandborg, Rikshemvärnschef.
Vid övningar inom Hemvärnet finns behov av att öka
deltagandet av instruktörer från de frivilliga försvars
organisationerna.
– För att de soldater som kommer från de frivilliga
försvarsorganisationerna, och som har erhållit specia
listkompetens kopplat till i sin befattning, ska ges bra
möjligheter till utveckling och övning inom sitt funk
tionsområde krävs det instruktörer med funktions
kompetens, säger Stefan Sandborg.
Samarbetet med de frivilliga försvarsorganisa
tionerna är viktigt för att möta framtida utveckling av
Hemvärnet.

UNIKT
Försvarsutbildarna är en av totalt arton namngivna
frivilliga försvarsorganisationer som omfattas av
förordningen (förodningsnummer 1994:524) om
frivillig försvarsverksamhet. Med förordningen ger
statsmakterna oss rättigheten och skyldigheten att
rekrytera och utbilda frivilliga för totalförsvarets behov.

– Vi arton organisationer, var för sig, har en tydlig
identitet som sträcker sig tillbaka till beredskapsåren
och för Försvarsutbildarnas del ända tillbaka till upp
byggnaden av svensk försvarsförmåga i början av
förra århundradet. De förmågor vi tillsammans bidrar
med, om än i uppdaterade versioner, är alltjämt efter
frågade och till sin särart rekryteringsfrämjande, säger
Bengt Sandström, generalsekreterare för Försvars
utbildarna.
Bengt Sandström menar att samarbetet har stor
betydelse för att tillgodose bevakningsansvariga
myndigheternas kompetensbehov av frivilliga.
– Formerna för det här samarbetet varierar över landet
och till funktion men generellt omfattar det olika huvudmannaskapsområden, för några av oss delade adminis
trativa rutiner och i något fall gemensamma kurser.
Kursgårdarna spelar stor roll i samarbetet.
– För Försvarsutbildarnas del bidrar vi också med
våra fina kursgårdar. Även om vi representerar olika
funktionsområden och förbundsidentiteter, vilket är en
styrka, så är den gemensamma nämnaren vårt samlade
stöd till ett totalförsvar med frivilliga, säger Bengt
Sandström.

KOMPLETTERA
Mats Hansson, generalsekreterare för Sjövärnskåren
noterar att det skett en fokusering; vilka FFO kan sam
verka med varandra vid en kris, hur kan vi komplettera
varandra?
– En naturlig uppgift är för oss sjötransport där
samarbete med andra FFO prövats. Ett exempel är
eftersök då vi haft Frivilliga Motorcykelkårens (FMCK)
motorcyklar ombord. Vidare så kan vi etablera en för
bandsplats på fartyg som kan bemannas av exempelvis
personal tillhörande Röda Korset, säger Mats Hansson.
Han menar att för miljön och oljeskadeskydd skulle
Sjövärnskårens fartyg kunna transportera ut Blå
Stjärnans personal till öar för att omhänderta olje
skadade fåglar.
– Hade sommarens bränder drabbat skärgården
hade Sjövärnskåren säkert fått bistå med evakuering av
både människor och djur, säger Mats Hansson.

GEMENSAM INSTRUKTÖRSUTBILDNING
Riksbilkårcheferna Inger Karlsson och Ingela Kronlund,
som har delat ledarskap, svarar på frågor om sam
arbete.
– Vi har ett omfattande samarbete med Frivilliga
Automobilkåren (FAK) när det gäller de flesta av våra
civila uppdrag, där båda organisationerna genomför
förarutbildning med deltagare från både Bilkåren och

Försvarsutbildarna samverkade med flera frivilligorganisationer för att
stödja Migrationsverket under flyktingkrisen 2015. Foto: Migrationsverket

Sjövärnskåren och FMCK genomförde en gemensam eftersöksövning på Nåttarö i Stockholms skärgård 2016. Foto: Per Lunqe

FAK. Även instruktörsutbildning genomförs gemen
samt för båda organisationerna, säger Inger Karlsson
och Ingela Kronlund.
Bilkåren har huvudmannaskapet för fordonstjänst
och genomför flera utbildningar för andra frivilliga
försvarsorganisationer. Bilkårens centrala ungdoms
verksamhet, bl a snöskoter och ungdomsledarutbildning,
bedrivs i samverkan med FMCK.
Även annan utbildning, såsom ungdomshelger och
Defence Camp, har genomförts i samverkan med andra
organisationer, bl a Frivilliga Flygkåren och Sjövärns
kåren.
– Samarbete ser vi som en självklarhet och det kan
absolut öka. Det krävs ju en hel del för att få det att
fungera men vi tror på att samarbete ska genomföras
öppet och med ömsesidig respekt, säger Inger Karlsson
och Ingela Kronlund.

KOSTNADSEFFEKTIVT

– Samarbete bidrar till kostnadseffektivitet samt att
de som går utbildning får information från flera frivilliga
försvarsorganisationer vid samma tillfälle, för att
sedan kunna välja den organisation de vill vara med i.
Samarbetet borde öka mellan organisationerna, säger
Fredrik Blomdahl, Rikskårchef vid FMCK.
Vi frågade också flygvapenchefen: Vad betyder
frivillighetens kompetensförsörjning för dig? Vad ska
samarbetet leda till?
– Kompetensförsörjning av frivilliga inom Försvars
makten är givetvis viktig, liksom försörjning av redan
anställda medarbetare i myndigheten. Det gäller såväl
civila, officerare samt anställda soldater, säger general
major Mats Helgesson, flygvapenchef.
Han vill måna om rekryteringen. Den breda ung
domsverksamheten syftar till att intressera unga
medborgare till fortsatt och ökat engagemang inom
Försvarsmakten med förhoppning att kunna attrahera
till en framtida rekrytering till myndigheten.

FMCK har ett samarbete med Bilkåren vid rekrytering
och vid vissa ungdomsutbildningar.

TEXT: PER LUNQE

Välkommen att söka bidrag för verksamhet som tjänar till att stärka
Sveriges försvar samt fredsbevarande och samhällsstödjande åtgärder.
Berättigade att söka är frivilliga försvarsorganisationer och organisationer som verkar för stöd
till samhälle och individer. Ansökningar till Källvikenstiftelsen kan göras under två perioder per år:
1 april – 1 september och 1 oktober – 1 mars.
För ansökningsformulär och mer information, se hemsidan.

Källvikenstiftelsen • Pionjärvägen 6 • 451 34 Uddevalla • info@kallvikenstiftelsen.se • www.kallvikenstiftelsen.se
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ÖST, VÄST OCH VI

I SAMARBETE MED AFF

Geostrategiskt är Sverige en småstat belägen i skärningen mellan
västliga statsbildningar representerade av medlemsländerna i
Nato och EU och en östlig regional stormakt i form av Ryssland.
Det är det storpolitiska spelet mellan Nato/EU på den ena sidan
och Ryssland på den andra som i allt väsentligt definierar vårt
lands säkerhetspolitiska handlingsutrymme.

DEN VÄSTLIGA värde- och regelbaserade världs
ordningen som betonar demokrati, marknadsekonomi
och mänskliga rättigheter, på vilken mellanstatligt
umgänge baserats, utmanas alltmer. Inte bara från
Ryssland och Kina utan även inom Europa. Utveck
lingen i antidemokratisk riktning i Turkiet, Polen och
Ungern oroar. Tendenserna är likartade i Tjeckien,
Slovakien och Italien.

ÖSTERSJÖREGIONEN
Starkaste aktör i vårt närområde är Ryssland vars
agerande i hög grad avgör det politiska tonläge som
vi har att förhålla oss till. Det är också Ryssland som
utmanar hittillsvarande säkerhetsordning i Europa
genom krigen i Georgien 2008, annekteringen av Krim
2014, det alltjämt pågående kriget i Ukraina, samt genom
cyberattacker riktade bl a mot Estland. Mot Sverige har
Ryssland övat angrepp med kärnvapen med det uppen
bara syftet att skrämma. Hot om kärnvapeninsats har
riktats mot Danmark. Dessutom har Moskva vid flera
tillfällen riktat hot mot de baltiska länderna samt mot
Finland och Sverige om vi skulle bli medlemmar av
Nato. Således ett våldförande på fria staters rätt att
själva bestämma sitt allmän- och säkerhetspolitiska
vägval.
Nato:s flernationella militära närvaro i Baltikum
signalerar den västliga försvarsalliansens ansvarstag
ande för små militärt svaga och utsatta medlemsstater.
Samtidigt är denna insats styrkemässigt liten varför
den politiska signaleffekten är större än dess påverkan
på respektive baltiskt lands försvarsförmåga.

VÄSTLIG SPLITTRING
Det existerar en spänning mellan Europas stater som
tydligt försvårar det gemensamma agerande som
skulle krävas för att sätta gränser för såväl ryska som
kinesiska maktambitioner, vilka berör vår kontinent
liksom globalt. Sydeuropas länder har sitt fokus mot de
utmaningar som utgår från ett immigrationstryck som
kommer från Nordafrika och Mellanöstern. Östeuropas
stater går en besvärlig balansgång mellan en tilltagande
lyhördhet för signalerna från Kreml och lojaliteten
mot Nato och EU.

Storbritanniens utträde ur EU bidrar till ett försvagat
EU. I kontinentens starkaste stat, Tyskland, uppmanar
Angela Merkel Europas stater att sluta sig samman i ett
läge där USA blivit en otydligare allierad. Frankrikes
traditionella självständiga hållning gentemot USA
består där Paris önskar ledarrollen inom ett EU som
har en tydligare säkerhetsskapande dimension.
Europa uppvisar således en splittrad bild där vägen
till en tydligt gemensam utrikes- och säkerhetspolitik
ligger mycket långt borta, kanske helt utom räckhåll.

VART GÅR USA
Osäkerheterna om USA:s framtida roll i Europa har flera
dimensioner. Kortsiktigt handlar det om en oförutsägbar
president som ger motsägande signaler rörande håll
fastheten i USA:s säkerhetsåtaganden gentemot sina
allierade. Vi ser förnärvarande en utveckling där de
amerikanska militära satsningarna i Europa åter ökar
samtidigt som USA:s protektionistiska handelspolitik
ökar européernas osäkerhet.
Långsiktigt ser vi ett USA där Asien har större
betydelse för landet än Europa. Detta gäller inte minst
ekonomiskt. Den ekonomiska tyngdpunkten brukar
återspeglas i ett militärt fokus vilket är den verklighet
européerna måste förhålla sig till och det är detta som
är bakgrunden till många års allt tydligare krav från
USA på sina europeiska allierade att ta ett större ansvar
för sin säkerhet. Från Washingtons horisont är ett
aggressivare Ryssland i första hand något som euro
péerna själva ska klara. Det synsättet är logiskt då ett
Europa inriktat på samarbete och samordning inom
säkerhets- och försvarsområdet skulle vara en tydlig
motvikt till Ryssland. Från Washingtons horisont utgör
Kina redan idag ett större hot mot USA än Ryssland.
I tillägg har de som innehar centrala positioner i
dagens USA ingen koppling vare sig till andra världs
kriget eller det kalla kriget och därmed svagare band
till Europa.

KONSEKVENSER FÖR OSS
Vi upplever ökade påverkanskampanjer från Ryssland,
inte bara riktade mot Sverige utan mot samtliga nord
iska stater och Baltikum. Syftet är bl a att skapa misstro
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mot myndigheterna samt en situation där oenigheten
bland olika delar av befolkningen ökar. En jämförelse
mellan nordområdet och Östersjöregionen visar på
ett aggressivare ryskt uppträdande i den senare. Till
detta ska läggas en mera utbredd tveksamhet avseende
USA:s långsiktiga engagemang i Europa vilket sam
mantaget, med generellt militärt svaga stater på vår
kontinent, minskar regeringarnas handlingsutrymme.
Nordens stater uppvisar, Finland som möjligt
undantag, samma svaghet militärt som huvuddelen
av Europas övriga stater. Detta oaktat de förbättringar
som skett under senare år. Zoomar vi in mot vårt land
kompletteras bilden av en något förstärkt Försvars
makt av ett civilt försvar och en samhällsberedskap
som uppvisar ett omfattande återtagandebehov.
Problemet är dock att de militära förstärkningarna
till trots så ökar förmågegapet till Rysslands fördel.

TEXT: TOMMY JEPPSSON

Vi måste förhålla oss till det faktum
att Ryssland är den starkaste aktören
i Östersjöregionen. Foto: Baturina Yuliya /
Shutterstock
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HÖGT PÅ BRIGADCHEFERS
ÖNSKELISTA
Ett enkelt hanterat och robust ledningssystem som ger ett effektivt
metodstöd står högt upp på brigadchefernas, överstarna Lennart
Widerström och Mats Ludvigs, önskelista för de närmaste åren.
I OLIKA ETAPPER tillförs nu Försvarsmaktens två
brigader och deras staber ett nytt ledningssystem.
Vissa delsystem är redan på plats och testades för några
veckor sedan under den stora Natoövningen, Trident
Juncture Exercise i Norge där andra brigaden deltog
med reducerad styrka.
Att få de två brigadcheferna på tu man hand i en
dryg timma är inte det lättaste men i samband med
Arméns Samband- och stabsövning (ASSÖ) i Enköping
gavs Försvarsutbildaren denna möjlighet.
– Vi vet att vi kommer att tillföras ett markant för
bättrat ledningssystem men det står också klart att alla
förband inom armén inte kommer att tillföras systemet
fullt ut. Just nu för vi en dialog med arméledningen
om vilka förband som ska prioriteras, säger Lennart
Widerström.

”AFGHANISTANDOKTRINEN” – ETT HINDER
I början av 2018 övertog han befattningen som ny chef
för andra brigaden med placering i Skövde. Samtidigt
tillträdde hans kollega, Mats Ludvig som chef för
tredje brigaden i Boden.
Mats Ludvig konstaterar att han var med i egenskap
av bataljonschef för en av I 19:s pansarbataljoner i

slutet av 90-talet när utvecklingsarbetet av ett nytt
ledningssystem initierades. Då under benämningen
Funktionsmodell Stridsledning Bataljon (FUM SLB).
Sedan dess har tiden gått men fortfarande har inte
brigaderna fått något nytt ledningssystem trots att
nästan två decennier passerat. Två orsaker till den
långa hanteringstiden är ”Afghanistandoktrinen” där
materielsystem för internationella insatser prioriter
ades och efter att pendeln svängt till nationellt fokus
fortsatta ekonomiska avvägningar.

INGET SLÅR ÖGAT
– Frågan om varför det har tagit sådan tid får du ställa
till någon annan. Mitt jobb är nu att se till att vi får ett
funktionellt, modernt och effektivt ledningssystem på
plats inom en snar framtid, säger Lennart Widerström
som har en bakgrund som pansarbataljonchef vid P 7.
– Det kanske låter lite bakåtsträvande men fortfar
ande finns det inget tekniskt system som kan ersätta
ögat. Även om jag är en person som har stor tilltro till
ny teknik så tycker jag mig också kunna se en antydan
till övertro till att nya tekniska system ska lösa de
problem som finns på stridsfältet. Problemen löser
människan med sin intelligens, säger Mats Ludvig.
– Jag vill gärna ha ett effektivt teknikstöd, men sam
tidigt kan inte papperskartan uteslutas. Dels för att den
är robust, dels för att den erbjuder detaljer och översikt
samtidigt. Den är som Mats säger idealiskt kompatibel
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Bilderna till höger, uppifrån och ner:
Överste Mats Ludvig är chef för tredje brigaden.
Chefen för andra brigaden, överste Lennart
Widerström (t h) i samtal med en stabsmedlem.
Stridsplanen diskuteras.

med ögat. En karta, penna och anteckningsblock.
Sedan kan jag som chef ge mina order och mina
underlydande chefer noterar vad som gäller, säger
Lennart Widerström.

INTEROPERATBILITET VIKTIG FUNKTION
Även om interoperabilitet är viktig för behovet
av förmåga för framtidens brigadstaber finns det
också en tendens till att utbildningar och övningar
tenderar till att bli mycket komplicerade.
– För att vi ska kunna kommunicera med högre
chef och andra brigadstaber under Trident Juncture
måste vi skicka teknisk personal och användare på en
Natogemensam utbildning i Turkiet. Å andra sidan
vill jag inte släppa in andra länders förband i min
brigad. Vi ska strida tillsammans men vi ska inte agera
i gemensamma förband, säger Mats Ludvig.

YTTÄCKANDE SAMBAND
ASSÖ var också en viktig förövning till Trident Juncture
där en del nya sambandslösningar testades. Major
Tomas Lund var tidigare andra brigadens sambands
chef och vet hur ett sambandssystem ska designas.
– Det viktigaste är att så fort som möjligt få till ett
yttäckande samband inom brigadens område. Efter
hand som brigaden tar terräng börjar vi också att
bygga den bästa möjliga yttäckningen inom
brigadens område, förklarar Tomas Lund.
Mycket av sambandstänket inom brigaden
är sekretessbelagd då funktionen är vital för
brigadens stridsförmåga. Men principen som gäller
idag är att brigadens högre staber använder det nya
mobila kärnnätet (MKN) med kärnnoder (avancerade
routrar) som möjliggör IP-trafik över nätet. Detta
ersätter telesystem 9 000:s digitala växlar.
– Detta hanteras av brigadens sambandskompani
som utbildas vid Ledningsregementet. Lednings
kompaniet ansvarar för att upprätta stabsplatser samt
att tekniska system fungerar inom stabsplatsen och till
brigadens ledningsplatser, förklarar Tomas Lund.

SWECCIS ARMÉ
Ett av de nya systemen som nu håller på att införas
är Sweccis Armé, vilket är förkortningen för Swedish
command and control information system. Sweccis
togs fram för att stötta internationella insatser i främst

Afghanistan men lever nu vidare i något
omgjord form. Sweccis består av en mängd olika del
system som kopplas samman och tillsammans ger en
gemensam lägesbild.
– Vi väntar också på att ta emot en ny radio som
baseras på IP-teknologi, radio 570. Den är aviserad att
införas med start i slutet av nästa år. Sedan får vi se
vad som kommer att tillkomma när det gäller materiel.
Klart är i alla fall att det behövs ytterligare förmåga
och kapacitet för att brigaden ska ges ett gott och väl
fungerande sambands- och ledningssystem, säger
Tomas Lund.

TEXT OCH FOTO: STEFAN BRATT
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VAD ÄR PSYKOLOGISKT
FÖRSVAR EGENTLIGEN?
Det är mot det psykologiska kriget som
psykologiskt försvar ska verka.

Det psykologiska kriget mot oss är något som pågår hela tiden. Foto: connel / Shutterstock

ETT SVAR PÅ RUBRIKFRÅGAN kan därför börja med
vad psykologisk krigföring är. Denna gamla företeelse
riktade sig länge direkt mot fiendens soldater och
syftade till att undergräva stridsvilja och motstånds
anda hos dessa. Man sökte skrämma och intala att motstånd var mer eller mindre meningslöst, sökte ge intryck
av oövervinnerlighet o s v. Dessa former utvecklades
under de båda världskrigen till sofistikerad så kallade
frontpropaganda. Under andra världskriget utvecklades
den psykologiska krigföringen snabbt genom inte minst
radio, och riktades intensivt mot civilbefolkningen
med ett uttalat syfte, att undergräva motståndsviljan.
Den mer uttalat politiska propagandan tilltog i styrka
under det kalla kriget.
Historieskrivningen visar på två grundläggande
faktorer. En handlar om själva den meningsbärande
information som söker påverka människors uppfattningar och
attityder och den andra, de tekniska förutsättningar för att
överbringa och kulturellt nå människor man vill påverka.

TEKNIKEN
Tekniska förutsättningar för att överföra information
utvecklas kontinuerligt. Olika medier utnyttjas numera
av i stort sett hela befolkningen och meningsbärande
information når människorna i realtid via ett globalt
nät. Tekniken gör det möjligt att sprida stora mängder
information, inklusive bilder av händelsef örlopp som
ger ett starkt intryck av ”fakticitet”.

TILLIT OCH FÖRTROENDE
Psykologiskt försvar i en demokrati med långtgående
fri opinionsbildning skiljer sig väsentligt från hur detta
bedrivs i en totalitär stat med påtagliga inskränkningar
i opinionsbildning. Två viktiga skillnader är av stor

betydelse här. I en totalitär stat är kontroll av information
och hot om repressalier mot ”obekväm information” den
vanliga formen för ”psykologiskt försvar”. Psykologiskt
försvar i en demokrati bygger på tillit och förtroende
mellan befolkning och de viktiga samhällsbärande
institutionerna. Dessa förtroenderelationer kräver
omsorgsfull ”skötsel” också i fredstid. Snabb, fullständig
och korrekt information samt öppenhet och dialog är
nyckelorden.

DET PÅGÅR NU
Vi är vana vid att vårt psykologiska försvar ska träda
i funktion först vid höjd beredskap och krig. Så kan vi
inte längre resonera. Vi är redan utsatta för ett inten
sivt psykologiskt krig från främmande makt. Den
begagnar sig av alla tekniska möjligheter för att
påverka uppfattningar och förhållningssätt. Detta
kräver en bred insats från det psykologiska försvaret i
vid mening (medier, offentliga institutioner, frivillig
organisationer och medborgare). Vi måste möta antagonistisk information och snabbt, så långt möjligt
också fullständigt och korrekt visa på felaktigheter,
förvrängningar, propaganda o s v.
Det öppna samhällets förutsättningar ger mycket
stora möjligheter att möta och stå emot psykologiskt
krig, ”kriget på nätet” kräver dock kontinuerligt insatser
från många. Något som behöver stödjas av en profes
sionell myndighet för psykologiskt försvar. En sådan
myndighet måste börja verka snart och ge stöd till alla
medborgare och frivilliga organisationer som vill möta
det illasinnade psykologiska kriget mot vår demokrati.

TEXT: BJÖRN KÖRLOF
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STORSATSNING I GÖTEBORG
Under en helg visar Försvarsutbildarna att det går
utmärkt att driva flera kurser samtidigt.
GÅR DET ATT GENOMFÖRA sex kurser på samma
ställe i stort sett samtidigt? Svaret är Ja. I början av
september gick under en helg på Försvarsmedicin
centrum i Göteborg en ungdomskurs, en kurs i
Fysiskt stridsvärde och en Military Weekend (MW).
Dessutom två instruktörskurser (IK), IK Introduktion
och IK Validering och en GU-F som slutade aktuell
fredag, totalt cirka 100 elever.
Det är mycket på en gång?
– Ja, men Försvarsutbildarna Göteborg är stort nog
att klara det. Vår regionala satsning fungerar. Vi får
också bra stöd från Försvarsmakten i Göteborg, säger
Ulf Hammarlund som är utbildningsledare i Försvars
utbildarnas södra region.

EGNA INSTRUKTÖRER
Regionalisering är något Försvarsutbildarna satsar på.
Men, att även i ett så stort förbund som Göteborg, göra
så mycket kräver samordning i tid, rum och med
instruktörerna.
– Vi har bara använt egna instruktörer från förbundet.
Varför valde ni Försvarsmedicincentrum?
– Därför att här kan vi kraftsamla i tid och rum och
vi får bra stöd och hjälp.
Eleverna bor i moderna logement och där finns
plats. Och när kurserna löser av varandra, blir det också
nya ansikten under de blå lakanen med vitt rutmönster.

liksom ledningen i övrigt har varit med förr, de har den
erfarenhet som behövs för att kurserna ska bli menings
fulla för eleverna.
– Det handlar inte om storleken på vårt förbund
utan om vilja, förmåga, hårt arbete och förmågan att
samarbeta, säger Claes-Åke Henricsson.

HÅLLA IHOP
Samarbetet med Elfsborgsgruppen och ett antal andra
verksamheter som har sin bas på Försvarsmedicin
centrum har också varit en framgångsfaktor. Claes-Åke
Henricsson är överens med Ulf Hammarlund:
– Det har fungerat jättebra.
Vad det handlar om för en skolchef som ansvarar
för fem kurser som går samtidigt är att kunna hålla
ihop allt som sker.
– Då ska logistiken fungera och det gjorde den under
vår helg med en hel del handpåläggning, säger Claes-Åke
Henricsson. Han fortsätter:

GU-F M M
När Försvarsutbildaren ringer har just eleverna på den
två veckor långa GU-F:en muckat. 22 elever är godkända
och ska efter befattningsutbildning gå in i befattningar i
Hemvärnet. De har fått det alla elever får under en GU-F,
strid, vapentjänst, försvarsmedicin- förebyggande/
omhändertagande, CBRN, förläggning och en avslutande
övning med tillämpning av kunskaperna. Dessutom
genomförs soldaterinran.
Samtidigt som eleverna från GU-F:en marscherar
ut genom vakten på väg mot Hemvärnet, möter de 20
blivande elever som ska testa på livet i uniform under
48 timmar, under den Military Weekend som Göteborgs
förbundet ordnar.

MENINGSFULLT
Skolchef är major Claes-Åke Henricsson. Han leder
teamet av instruktörer och har till hjälp adjutanten Hans
Ackeskog, kurschefen för Military Weekend, Bengt Palm,
Peter Stenfelt, Fysiskt stridsvärde, Pierre Alpstranden,
instruktörskurs introduktion och ungdomarna under
Mikael Date, Sven Sandström och Lars-Göran Blidberg.
Många har sett till att det gått bra, bland andra Ulf
Hansson, Anna Grandinsson och Fredrik Ekskog som
deltagit på i första hand MW. Det finns ett antal som

Sjukvårdsmoment övades. Foto: Ulf Hansson

– Jag vill stryka under, att det ställer stora krav på
alla för att få det att fungera så att eleverna märker så
lite som möjligt av det som måste ordnas före, under
och efter genomförd verksamhet.
Nu satsar Göteborgsförbundet på att fortsätta med
det regionala koncept som visade sig vara framkomligt,
på snudden till succé i september. Första veckan i
december genomförs två Military Weekends samtidigt
i Göteborg, den ena en traditionell och den andra för
elever som vill bli kockar i Hemvärnet.
Utvecklingen går mot helger och veckor med mer
samordning, det är Claes-Åke Henricsson övertygad om.
– Vi kommer att märka det framöver, Försvarsmakten
får större behov av utrymme för sin verksamhet och vi i
frivilligrörelsen får mer uppdrag. Då behövs samordning,
inte bara inom Försvarsutbildarna utan även mellan de
frivilliga försvarsorganisationerna, säger han.

TEXT: PER LUNQE
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AI smartare än chefen
I FRAMTIDA KRIG kommer
artificiell intelligens (AI) att
vara en lika naturlig del av
ett försvar som artilleri eller
bombflyg är i dag, visar FOIstudien Artificiell intelligens
för militärt beslutsstöd. Det
skriver Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i en rapport.
AI är en central del i de flesta
framtidsrapporter. Men för FOI
är det ingen nyhet, redan 1983
skrev FOA (idag FOI) den första
rapporten i ämnet. Då handlade
det i första hand om auto
matisk analys av data som
samlats in vid flygövervakning
eller ubåtsjakt. Men efter det
kalla krigets slut, minskade
försvarsforskningen kring AI.
Svenska styrkor i internationell
tjänst skulle i första hand möta
tekniskt svaga motståndare.
Nu bedrivs flera stora AIforskningsprojekt inom FOI. Ett
av projekten tittar på former
för hur AI bredare ska tas in
myndighetens forskning. Som

Svenskt-finskt samarbete i Norge

en del av detta har laboratorn
Johan Schubert skannat internationell forskningslitteratur
för att lära var forskningsfronten finns i dag.
Undersökningen visar visser
ligen att det är civil teknik som
leder utvecklingen, där vi ser
allt från självkörande bilar till
datorer som blir mästare i
Jeopardy. Men att AI spridit sig
inom alla delar av försvaret.
AI är smartare än chefen.
– Tillämpningarna är framförallt att analysera information för att få bättre koll på
läget och att ge beslutstöd
genom att visa vad som händer
i valet mellan olika alternativ.
Målet är att förbättra och
snabba upp beslutsfattandet,
för att kunna agera och värdera
bättre än motståndaren. Den
som kan ta snabbast beslut
kan utmanövrera även en
bättre motståndare, säger
Johan Schubert, på myndig
hetens webbplats.

Övar försvar av norrlandsterräng
MORGONEN GRYR och vinden
ruskar i tältduken. Runt omkring
står flera kamouflerade lastbilar
som utgör arbetsutrymmen för
tredje brigadstaben. Stäm
ningen är laddad och det
sprakar i högtalaren: ”Viktor Ivar
uppfattat, påbörjar vägförstör
ing”. Sverige är sedan någon
dag i krig och brigaden ska
avvärja det fientliga anfallet.
– Nu är övningen i full gång
och vi gör allt för att försvara
landet, säger överstelöjtnant
Jan Lundberg som i somras
tillträdde som stabschef vid
tredje brigadstaben, på För
svarsmaktens webbplats.
En fiende framrycker genom
de norrländska skogarna och
de två svenska brigaderna slår
tillbaka. Det är scenariot för
Arméns stabs- och sambands
övning, ASSÖ 18.

– Vi övar brigadstabens förmåga att leda underställda
förband i fältmässiga och realistiska miljöer. Vi omgrupperar
staben till flera olika platser
under de dagar som övningen
pågår, berättar Lundberg samtidigt som han greppar auto
matkarbinen och skyddsmasken för att förflytta sig till
chefsgruppens arbetsutrymme.
Fokus för övningen läggs
vid taktik och krigskonst och
för att skapa ett realistiskt
händelseförlopp agerar andra
förband i Försvarsmakten
spelgrupper. Bland annat deltar
armétaktisk stab, flygtaktisk
stab, andra brigadstaben,
regionala staben ur Norra
militärregionen och enheter
som handhar logistik, telekrig,
underrättelsetjänst, artilleri
och mekaniserad skyttetjänst.

Brigadstaberna kräver övning för att bli effektiva ledningsorgan.
Foto: Lucas Norrsell/Försvarsmakten

Svenskfinskt samarbete i Öyan. Foto: Hampus Hagstedt / Försvarsmakten

SEDAN SOMMAREN 2015
finns det ett beslut från regeringarna i Sverige och Finland
om ett utökat försvarssamarbete, FISE. En viktig del
i samarbetet är att öva till
sammans i multinationella
övningar. Därför ingår en
gemensam svensk-finsk
armébataljon i den svenska
brigaden under övningen
Trident Juncture i Norge.
– Finland är det land vi har
mest försvarssamarbete med
och den här övningen är en
viktig del i den fortsatta utvecklingen mellan våra länder,
säger generalmajor Anders
Callert på Försvarsmaktens
webbplats, när han besökte
bataljonen under samträningen
i Älvdalen.
Bataljonen består av ett
finskt skyttekompani från

Björneborgs brigad och tre
kompanier från 71 bataljonen
från Södra skånska regementet, P 7. Bataljonen är en
motoriserad skyttebataljon
vars styrka är mobilitet och
hög förmåga till avsutten strid
i svår terräng.
– De finska soldaterna är
motiverade och välutbildade.
Tillsammans med våra soldater
från 71 bataljonen bildar vi ett
farligt förband oavsett vem som
är motståndare, säger bataljon
chefen Andreas Ziegenfeldt.
De svenska soldaterna är heltidsanställda och de flesta har
erfarenhet från större övningar
eller internationella insatser.
Det finska kompaniet däremot
består av värnpliktiga som är
frivilliga och särskilt uttagna för
att ingå i den finska enheten
"Rapid Reaction Force".

Om Ölandsbron stängs
VAD HÄNDER OM Ölandsbron måste stängas av under
en längre tid och inte kan
användas som transportled?
Det har flera myndigheter övat.
Frågor om konsekvenserna
av en avstängd bro under
längre tid, hur det påverkar
orterna på Öland och vilka
saker som ska prioriteras
gemensamt, togs upp under
övningen.
– Öland är beroende av en
fullt fungerande bro. Övningen
ökar kommunernas kunskaper
om konsekvenserna vid ett
längre broavbrott där ersätt
ningstrafik med vägfärja blir
aktuellt. Underlaget som
arbetas fram kommer sedan
att ligga till grund för våra
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egna krisövningar, säger Ann
Willsund kommundirektör i
Mörbylånga i ett pressmeddel
ande.
Det är Länsstyrelsen i
Kalmar län, Kalmar kommun,
Mörbylånga kommun,
Borgholms kommun, Lands
tinget, Polisen, Trafikverket
och Sjöfartsverket som
undersökt alternativa vägar
om Ölandsbron skulle behöva
stängas.
– Vi har inte haft en sådan
här övning gällande Ölandsbron på länge, inte i den här
konstellationen, säger Erik
Richardsen krisberedskaps
handläggare vid Länsstyrelsen
i Kalmar län till SVT Småland.

Dubbelt så många, dubbelt så bra
PÅ DEN HÄR krigsförbands
övningen var man dubbelt så
många. I runda tal 600 sol
dater och befäl från både 34:e
och 35:e hemvärnsbataljon
erna. Moment som ska tränas
blir mer effektfulla när man är
fler tillsammans. Det blir också
en möjlighet att både ensa
kunskaper och dra nytta av
respektive bataljons olikheter.
Hela lägret i Kosta sjöd av
aktivitet. De runt sexhundra
deltagarna var indelade i en
mängd olika grupper baserat
på befattning. Hundförare,
gruppchefer, sjukvårdare, stabs
personal o s v. Den största
täten, var de som jobbar med
sjukvård, de fick lämna Kosta
och ta sig ner till Karlskrona
örlogshamn. Där fick de för
första gången chansen att utnyttja de avancerade resurser
som Sjösäkerhetssektionen
Marinmedicin på Sjöstrids

skolan har tillgång till och
utbildar i. Sjukvårdsbefälet och
sjukvårdsinstruktören Lotta
Dalenius var övningsledare och
en av dem som hade planerat
det späckade schemat som
skulle hinnas med för att ge
ett lyft för sjukvården inom
Hemvärnet. För Lotta som
har bakgrund som legitimerad
specialistsjuksköterska med
inriktning på trauma och
vårdlärare är detta något hon
verkligen brinner för.
– Vi är soldater främst men
med sjukvårdsprofil och utan
sjukvård så blir det ingen strid.
De som är här är allt från ytterst
kompetenta specialister som
har befattning som sjuksköt
erskor eller sjukvårdare till
skyttesoldater placerade som
stridssjukvårdare. Meningen
är att stridssjukvårdarna ska
få en grund att stå på, att vi
väcker intresset för dem att
vidareutbildas
inom försvars
medicin men
anpassat efter
Hemvärnets krav,
säger Lotta
Dalenius, på För
svarsmaktens
webbplats.

Hemvärnet övar.
Foto: Bezav Mahmod /
Försvarsmakten

Fler frågor till Sverige i
utländska terrorutredningar
DE SENASTE ÅREN har
samarbetet ökat mellan
åklagare i olika EU-länder i
fall som handlar om terrorism
och det har blivit vanligare att
åklagare i andra länder som
utreder misstänkta terrorbrott
vill ha information om
kopplingar till Sverige.
– Det kan vara misstänkta
terrorister som haft täta kontakter med Sverige, det kan
vara personer som har bott i
Sverige, det kan handla om att
det har varit pengaflöden via
Sverige, eller någon koppling
på något annat sätt, säger
Solveig Wollstad, Sveriges
nationella representant i
Eurojust, som är åklagarnas
europeiska samarbetsmyndig
het, till Sveriges Radio.
Efter terrorattentaten i Paris
2015 har samarbetet mellan
åklagare i olika EU länder i
utredningar som handlar om

terrorism ökat. Det sker delvis
genom åklagarnas samarbets
myndighet Eurojust, och det
här har också lett till att det
kommer fler frågor till svenska
åklagare om kopplingar i
utredningar utomlands som
pekar mot Sverige.
Sedan 2015 har det begärts
information från Sverige i
ett 40-tal utredningar i andra
länder via Eurojust.
– Vi får fler förfrågningar,
om kopplingar till Sverige
och det behöver inte leda till
någonting, men det kan också
vara så att det finns information i Sverige som man vill ta
del av i andra länder, och när
det gäller information på
juridisk nivå, det vill säga att
det andra landet ska använda
det i sin förundersökning och
i sitt åtal, då går man via
Eurojust, säger Solveig
Wollstad.

Full salva mot ubåt
MED EN SAMTIDIG avfyring
av 36 granater genomförde
Försvarets materielverk (FMV)
en verifieringsskjutning av det
anti-ubåtsvapen som 2020 ska
finnas på två minröjningsfartyg.
En salva på 36 granater
skjuts samtidigt från fyra
granatkastare på fartygens
däck. De täcker en förutbestämd yta och när granaten
når ubåtens skrov fäster den
med en huggkrona för att
sedan detonera med riktad
sprängverkan. Granaten ska
skapa en mindre skada i ubåtsskrovet, som ska ge ubåten
problem, och förhoppningsvis
tvinga upp den till ytan.
Marie Eriksson håller i FMVprojektet som ska återinföra
förmågan till vapeninsats mot

ubåtar från Försvarsmaktens
minröjningsfartyg. FMV har
inventerat status och behov
av åtgärder för Antiubåtsgranatkastarsystemen 83 och
granat modell 90E.
– Vi har sett över kastarna
och ammunitionen och har
gjort modifieringar för att
systemen ska fungera till
sammans med minröjningsfartygen som det är tänkt att
de ska återinföras på, säger
Marie Eriksson som är
projektledare vid FMV, på
myndighetens webbplats.
Det första systemet är nu
installerat på HMS Koster och
FMV har genomfört verifierings-
skjutning för att se om
systemet uppfyller kraven på
prestanda och säkerhet.

Planeringen har startat för
Totalförsvarsövning 2020
DIALOG OCH engagemang
präglade startmötet för Total
försvarsövning 2020. Det
skriver MSB på sin webbplats.
Övningsledare, utvärderare och
kommunikatörer från drygt 60
medverkande organisationer
diskuterade bland annat
övningsmål, kommunikations
strategi och behov av kompetensutveckling.
Planeringsprocessen har
startat för den första total
försvarsövningen på mer än
30 år – TFÖ 2020. Drygt 180
deltagare från 60-talet aktörer
medverkade när Försvarsmakten och MSB bland annat

presenterade övningens koncept, de aktörsgemensamma
målen och en gemensam
kommunikationsstrategi.
Inbjudna var övningsledare,
utvärderare och kommunika
törer från de organisationer
som kommer att medverka i
övningen.
– Att så många myndigheter
och organisationer nu inleder
en gemensam planering för
TFÖ 2020 är ett viktigt steg
för att stärka Sveriges total
försvar, säger Gabor Nagy,
chef för Försvarsmaktens
totalförsvarsavdelning.

Stor övning i krigssjukvård i Göteborg
200 PERSONER har övat krigs
sjukvård i Göteborg. Både mili
tär och krigsplacerade civila
övade förmågan att minimera
skador vid kris och i krig.
Ett stort mobilt sjukhus har
byggts upp. Det är första sjuk-
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huskompaniets mobila sjukhus
som övar under ledning av
kommendörkapten Tomas
Westling.
– Syftet med den här
övningen är att vi i vårt förband
ska bli bättre på att ta hand
om våra soldater
och sjömän,
säger han till P4
Göteborg.

Vi kan ta emot och
vi kan ge moduler till
andra fältsjukhus, säger
chefen för 1. Sjukhus
kompaniet, major
Andreas Nederberg.
Foto: Per Lunqe

Frivilliga får pengar efter sommarens bränder
EFTER SOMMARENS stora
skogsbränder har de första
ersättningarna till de som frivilligt ställde upp i släcknings
arbetet betalats ut, rapporterar
SVT Gävleborg.
– Vi har fått in 180 ansök
ningar hittills, en del har fått

ersättningen medan andra
kommer att få den här månaden. Det kommer in ansök
ningar löpande hela tiden,
säger Joel Isensköld vid Länsstyrelsen i Gävleborg, till SVT.
I juli fattade regeringen
beslut om att MSB får 25 mil-

joner kronor för att ersätta
organisationer och personer
som ställde upp som frivilliga
när bränderna rasade. Länsstyrelsen i Gävleborg, tillsammans med Ljusdals
kommun, har uppdraget att
fördela pengarna.

– Det är en av Sveriges
största bränder i modern
historia och vi hade nog inte
klarat av att hantera en så här
stor insats utan det stöd som
vi har haft från frivilliga, säger
Isensköld.

sin information. Huvudbudskapet är TÄNK SÄKERT –
skydda din viktigaste information!
Digitaliseringen i samhället
går fort och kommer att öka.
I många avseenden är det
en positiv och viktig utveckling, men det är samtidigt
en växande utmaning att
säkerhetsarbetet halkar efter.
Glappet där emellan utnyttjas
nu av kriminella. Eftersom
Sverige går i bräschen för

digitaliseringen i samhället
är risken stor att just svenska
privatpersoner och företag
drabbas. Ett tydligt exempel
på förändringen är att våra
gamla plånböcker har ersatts
av den digitala plånboken, där
kortuppgifter, lösenord och
BankID är attraktiva för
moderna digitala tjuvar. Det
skriver MSB på sin webbplats.
– Den snabba digitalise
ringen skapar nya sårbarheter.
När även brottsligheten är

digital blir förmågan att
skydda vår mest värdefulla
information en förutsättning
för samhällets utveckling.
Det gäller oss som enskilda
individer, lika mycket som det
gäller för företag, organisationer och hela det offentliga
Sverige. Alla har vi ett ansvar
och kan bidra till höja basnivån, bara vi vet hur, säger
Dan Eliasson, generaldirektör
för MSB.

utbildningen när jag kommer
tillbaka till Norrbottens regemente I 19, förklarar kadett
Joakim Felixson. Därför är det
väldigt bra att få praktiska tips

och trix, men också en chans
att bli säkrare i ledar- och
instruktörsrollen.

Informationsskydd
I SVERIGE HAR Informationssäkerhetsmånaden genomförts, ett EU-initiativ som
syftar till att öka medvetenheten om vikten av informationssäkerhet i hela Europa.
MSB, polisens nationella
bedrägericenter (NBC) och
verksamt.se samarbetar för
att öka medvetenheten och
höja baskunskapen hos
allmänheten samt hos små
och medelstora företag om
varför det är viktigt att skydda

Huvudet fullt av ny kunskap
ÖVNINGSPLANER, bedöm
andemetodik och ordergivning
– mycket är nytt för de 170
kadetterna på specialist
officersutbildningen och den
anpassade reservofficers
utbildningen vid Militär
högskolan i Halmstad. Åtta
veckor in i utbildningen är
pedagogik och taktik i fokus.
– Pedagogiken började lite
flummigt, men nu börjar jag
förstå vad det går ut på. Det
är en utmaning att verkligen
få fram det man vill förmedla,
och det är bra att förstå att
man kan göra på olika sätt
eftersom människor lär olika,
säger kadett Johanna
Setterberg, på Försvars
maktens webbplats.
Efter en veckas inledande
teori är man i full gång med
att hålla elevledda utbildnings
pass för varandra för att träna
i instruktörsrollen. Det handlar
om allt från fotvård för att
klara fotmarsch utan skador

och skavsår till olika strids
förflyttningssätt.
– Jag kommer förmodligen
att få jobba med utbildning av
rekryter vid den militära grund

Specialistofficersutbildning i Halmstad. Foto: Charlotte Pettersson / Försvarsmakten

Hemvärnet SMS-rekryterar
DET BEHÖVS FLER hemvärnssoldater i Halland. Sista
veckan i oktober pågick en
stor rekryteringskampanj där
personer som gjort värnplikt
kontaktades med SMS.

Hemvärnet behöver
ständigt ny personal. Genom
att kontakta personer som
tidigare gjort värnplikt med
SMS hoppas Hemvärnet nu
att kunna rekrytera mellan

50 och 100 nya personer i
Halland.
Daniel Cederkrantz nappade
på förslaget att gå med.
– Jag tycker att det är en
bra chans att gå med i Hem-
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värnet för att göra skillnad
och bidra till samhället, säger
Daniel Cederkrantz, till P4
Halland.

DET HÄNDER I FÖRBUNDEN
16/12-25/2

Foto: Andreas E. Neuhold, Wikimedia Commons

REGION SYD

fort. REGION MITT

Aktivitet
Datum
Plats
Arrangerande
			förbund

Aktivitet
Datum
Plats
Arrangerande
			förbund

För din säkerhet!

Ungdomsledarträff
01-03 mars
Strängnäs
Stockholm 		
			Södermanland

10 jan

Göteborg

Göteborg

Planeringsdag ungdoms- 15 jan
verksamhet

Göteborg

Göteborg

Försvarsinformation
om luftvärn och
patriotsystemet

16 jan

Göteborg

Göteborg

Ungdomsövning

25-27 jan

Eksjö

Norra Småland

Ungdomsövning

25-27 jan

Halmstad

Halland

Aktivitet
Datum
Plats
Arrangerande
			förbund

Ungdomsövning

25-27 jan

Skredsvik

Bohuslän-Dal

Vintertjänst, kallt väder

Ungdomsövning

26-27 jan

Göteborg

Göteborg

Försvarsinformation
om de nordiska
ländernas ställning
under 2:a världskriget

29 jan

Kärrtorp

Skåne

Ungdomskurs
10-15 feb
Camp Ånn
– tema vinter			

Försvarsutbildarna

Ungdomskurs
17-22 feb
Camp Ånn
– tema vinter			

Försvarsutbildarna

Föreläsning erfarenheter 30 jan
sjukvård i utlandstjänst

Göteborg

Göteborg

Ungdomskurs
– tema vinter

Försvarsvinterutbildarna

Ungdomsavdelning
firar 60 år

09 feb

Uddevalla

Bohuslän-Dal

Grundläggande
soldatutbildning för
frivilliga (GU-F)

15 feb01 mars

Göteborg

Göteborg

Ungdomsskola

17-23 feb

Falsterbo

Skåne

Ungdomsövning

22-24 feb

Eksjö

Norra Småland

Ungdomsövning

23-24 feb

Göteborg

Göteborg

Ungdomsövning

01-03 mars

Halmstad

Halland

REGION NORR
19-20 jan

Boden

24 febCamp Ånn
01 mars		

Norrbotten

RIKSTÄCKANDE FÖRBUND
Aktivitet
Datum
Plats
Arrangerande
			förbund
Fältartist – grundkurs

06-12 jan

Camp Ånn

Fältartisterna

Fältartist –
fördjupningskurs

06-12 jan

Camp Ånn

Fältartisterna

Fältartist –
repetitionskurs

06-12 jan

Camp Ånn

Fältartisterna

Ungdomsövning
15 jan
Norrtälje
Luftvärns			förbundet

REGION MITT
Aktivitet
Datum
Plats
Arrangerande
			förbund
Military Weekend
11 jan
Livgardet
Stockholm 		
			Södermanland
Vintergatan 2019
26 jan
Livgardet
(mörkerskjutning) 			

Stockholm
Södermanland

Military Weekend
15 feb
Berga
Stockholm 		
			Södermanland

Ungdomsövning
18-20 jan
Livgardet
Luftvärns			förbundet
Försvarsinformation SAAB 07 feb
Järfälla
Luftvärns			förbundet
Ungdomsövning
12 feb
Norrtälje
Luftvärns			förbundet
Ungdomsövning
15-17 feb
Väddö
Luftvärns			förbundet
CBRN verksamhetssäkerhet

G

od Jul &
ott Nytt År
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15-17 feb

HvSS

CBRN-förbundet

POSTTIDNING

2 0 2 7 3 8 7 0

DU HAR 25% RABATT
Våra kursgårdar erbjuder rabatterade priser med 25% på logi under
2019 på ordinarie priser till dig som är medlem i Försvarsutbildarna,
har avtal med Hemvärnet eller är anställd i Försvarsmakten.
Samtliga kursgårdar ligger naturskönt, erbjuder bra boendestandard,
god mat och fina utflyktsmöjligheter. Du som ska gå en kurs som kursdeltagare, vara instruktör eller kurschef, varför inte ta med familjen
och antingen komma tidigare eller stanna längre. Eller att lägga en
prisvärd semestervecka vid en alternativt flera av våra kursgårdar.
Välkommen!
Camp Ånn
Telefon: 070-294 50 44
E-post: info@campann.se
Hemsida: www.campann.se

Väddö kursgård
Telefon: 0176-542 19
E-post: info@vaddokursgard.se
Hemsida: www.vaddokursgard.se
Tylebäck kursgård
Telefon: 035-19 18 00
E-post: info@tyleback.com
Hemsida: www.tyleback.com

Falsterbo kursgård
Telefon: 040-45 91 50
E-post: info@falsterbokursgard.com
Hemsida: www.falsterbokursgard.com

Anmäl ändrad
adress!

Fårö kursgård
Telefon: 0498-22 41 33
E-post: info@farokursgard.se
Hemsida: www.farokursgard.se

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 “Mina sidor” och gör dina ändringar direkt på hemsidan.

