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• Deltagare och informatörer i de under årets över 500 försvarsinformationtillfällen och För din säkerhet!
• Över 240 medlemmar som blev klara med sina utbildningar för att teckna
frivilligavtal och därutöver 153 nya utbildningsavtal tillsammans med
tidigare 145.
• Försvarsutbildarnas alla styrelsefunktionärer i våra ingående 38 förbund och
109 föreningar; därtill valberedningar för att få allt på plats.
Listan kan göras lång över den imponerande mängd uppdrag och verksamheter
Försvarsutbildarnas alla frivilliga utför – många gånger i det fördolda.
För vår fortsatta utveckling är det viktigt med en aktiv medlemskår som via
sina respektive föreningar och förbund och med Riksstämman som högsta
beslutande organ utövar det demokratiska inflytandet. Det är ett styrelseskick
som också framgår av den förordning där vi som Frivillig försvarsorganisation
ges rätten att för totalförsvarets behov rekrytera, utbilda samt ge försvars
information.
Det är mot den bakgrunden viktigt att alla känner sig välkomnade till
Försvarsutbildarna – men under förutsättning att medlemmen delar vår värdegrund och våra demokratiskt antagna stadgar. Värdegrundsfrågor får därför
aldrig reduceras till att endast handla om policydokument och enskilda utbildningspass utan vi behöver alla leva i och med värdegrunden – det gäller lika
mycket i vår verksamhet som på sociala medier.
Kanske är du som nu läser tidningen en av de nästan 3 000 nya
medlemmar som anslöt sig till oss under 2018? Till dig och till alla andra
medlemmar men också till blivande önskar jag att ni tar del av vår hemsida
www.forsvarsutbildarna.se. Där framgår erbjudanden till dig som vill mer
– och då inte att förglömma aktiviteter i ditt eget förbund och förening med
föreläsningar, försvarsinformation, medlemsaktiviteter m m. Det tillsammans
med att vi från i år påbörjat en tyngdpunktsförskjutning av uppdrags
verksamheten så att denna kommer närmare förbunden med syftet att ytterligare
stimulera frivilligengagemang över hela landet.
Vi frivilliga är en resursstark del av samhällets beredskap och förmåga vid
kris och krig som vi alla behöver slå vakt om!

BENGT SANDSTRÖM, generalsekreterare
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chefredaktören
EN TITT I BACKSPEGELN
JAG KAN NU se tillbaka på
mitt första år inom Försvars
utbildarna. Det första som kan
konstateras är att jag kom till
en för mig i stort sett helt ny
verksamhet, för även om mina
tidigaste yrkeserfarenheter var
som officer så är inte Försvars
utbildarna en kopia av Försvars
makten. Erfarenheten att vara
instruktör i slutet på 90-talet
och början på 00-talet på FBUkurser i Falsterbo och Källviken
skiljer sig mycket från dagens
breddade verksamhet där de
civila delarna är nya stora områden.
Försvarsutbildarnas och övriga frivilligorganisationers
förankring i demokratins spelregler är en stor styrka och
det kan hävdas att vi därmed bidrar till demokratins för
ankring i samhället. Allt det vi gör förankras i samband med
riksstämman och vid höstkonferensen samt att Överstyrelsen
har en överordnad inriktande roll liksom en kontrollfunktion.
På det sättet sker ingenting utan att vi har medlemmarna
med på de beslut som tas och det ligger en stor styrka i en
organisation där alla arbetar mot samma mål.
Att arbeta med de civila uppdragen har varit mycket
stimulerande. Här handlar det om konkreta bidrag till uppbyggandet av ett nytt civilt försvar som behöver engagerade
och duktiga människor. Det handlar om föreläsningar som
För din säkerhet! och Informationspåverkan för allmänheten.
Till det kommer de specialister inom de kompetensområden
som Försvarsutbildarna utbildar inom och ställer till olika
myndigheters förfogande genom avtal. Det är nyckelkompetenser som behövs i samband med påfrestningar på samhället
i fred, i samband med en kris liksom i en krigssituation. Tydligt
påvisades vårt värde i samband med förra sommarens bränder.

Rekrytering är ett annat område som har krävt mycket
arbete, men så har också gensvaret varit värt insatserna.
Väldigt många har visat intresse för våra annonser ”Du
behövs - bli specialist i Hemvärnet.” Sådant stimulerar och
engagerar i det dagliga arbetet.
Mötet med medlemmarna, där många påtagit sig den extra
uppgiften som funktionär eller instruktör är något som
bidrar till en vardag som känns meningsfull. Det kan handla
om när jag får ett telefonsamtal från en medlem, mötet med
alla deltagare under funktionärsveckan eller i samband med
den uppföljning av kursverksamheten som genomförs från
kansliet. Det bestående intrycket är positivt i de möten som
jag har haft med kvinnor, män och ungdomar som ger av sin
tid för att genom en aktiv insats bidra till svensk försvarsförmåga. Alla dessa människor är medlemmar i något av
våra 38 rikstäckande och regionala förbund, samtliga med
sin speciella särart vilka står för efterfrågad kompetens.
Det dagliga arbetet på kansliet handlar mycket om att
utveckla administrativa rutiner som ska underlätta verksamheten för förbunden och föreningarna. Under året som gått
har vi digitaliserat medlemsansökningarna och antagningen
till våra kurser. Vi har utvecklat kurschefens hantering av
kursen i CRM-kurs och skapat en digital eventhantering
samtidigt som vi på ett bra sätt ska hantera den nya dataskyddsförordningen. Den bärande tanken är att en enkel
administration ska skapa tid och resurser för verksamhet.
Allt är inte klart och nu ska vi fokusera på att alla ska lära sig
allt nytt. Det är först då som utvecklingen gör nytta. Det är
genom handling i förbunden och föreningarna vi ger vårt
bidrag till ett starkare svenskt totalförsvar.
För mig har det varit ett år där allt har varit nytt och
inneburit nya utmaningar. Men viktigast är att det har varit
roligt och lärorikt.

KRISTOFFER BÄCKSTRÖM, kommunikationschef

Rikshemvärnschefens ungdomstävling

Sök till våra kurser
sommar och höst 2019

Du bildar ett lag tillsammans med tre andra kompisar, ni är lite olika som
personer men gillar utmaningar och att jobba tillsammans med andra
människor. Ni tränar tillsammans, som exempelvis löpning, orientering och
hindertagning på ett utegym.
Flera grenar under tävlingen
innehåller inslag av orientering och
löpning och även skytte bör tränas
när möjligheten erbjuds vid din
avdelning. Är du förberedd så har
du bra förutsättningar när du åker
till tävlingen. Lycka till!

Du har väl inte glömt att
söka till kurserna som
genomförs i sommar
och höst 2019.
Logga in via Mina
sidor och sök redan
idag!

Hur förbereder jag mig?

KURSER
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TEXT: BJÖRN SVENSSON
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D-HLR-UTBILDNING FÖR
FÖRSVARSUNGDOM
SJU UNGDOMAR ur Försvarsutbildarna Skaraborgs
ungdomsavdelning har genomgått utbildning i Hjärtlung-livräddning med defibrillator (D-HLR). Samtliga
deltagare blev godkända under kursen. Instruktör var
Lars Carlsson, till vardags ambulanssjuksköterska.
Som avslutning på kursen förevisades ambulansstationen och all den kvalificerade utrustning som
numera finns inom ambulanssjukvården. Instruktören
redogjorde också för hur ambulansorganisationen och
akutsjukvården är organiserad i regionen.

TEXT: HANS INGBERT
Övning i hjärt-lung-livräddning under överinseende av instruktören i
bakgrunden. Foto: Johannes Akersten

VINTERKURSER I ÅNN

NOTERAT!

KURSERNA VECKA 910 i Ånn bjöd på strålande sol,
blå himmel och bister kyla med -30 på morgonkvisten.
Så här långt inpå året har solen effekt med eftermiddags
temperaturer på 5-7 minusgrader.
Svenska Reservofficersförbundet har sedan några år
ett internationellt samarbete och hade på sin kurs
svenska, danska, estniska, finska, norska, och brittiska
deltagare.
En av de danska deltagarna hade stor erfarenhet av
att vistas i fjällvärlden. Trots det tyckte han att kursen

Vinterkurserna i Ånn ger fjällvana.

givit honom mycket. Han kände sig mycket väl prepa
rerad att sova i den snögrop som väntade.
Kursen Vintertjänst grunder hade pigga elever. När
jag följde kursen hade ett pass med bandvagnstolkning
avslutats och eleverna skottade för nattens tältslagning.
Vid soldatköket mötte jag Madelaine Fatalla, en 30-årig
kvinna från Skövde.
Hennes pojkvän hade inspirerat henne att söka en
Military Weekend, där träffade hon under ett pass i
Försvarsmedicin en kvinnlig instruktör som var så
duktig och engagerande att hon omedelbart beslutade
sig för att:
– Så duktig i Försvarsmedicin vill jag också bli!
Hon ansökte och genomförde GU-F, grundläggande
soldatutbildning för frivilliga, i Ånn under hösten,
fortsatte med grundkurs 1 Försvarsmedicin och tyckte
att det var ypperligt att genomföra Vintertjänst grunder
i väntan på grundkurs 2 Försvarsmedicin, även den i Ånn.
Eftersom hon brinner för verksamheten tänker hon
även söka till rekryteringskursen i Halmstad i augusti.
En tuffare kurs är Vintertjänst fördjupning. Efter
en natt i patrulltält 4 så var det kylslagna själar man
mötte. Varm dryck, en värmeslinga och armböj, sen var
deltagarna redo för dagens uppgifter.
Vid återbesöket vid middagstid var två snökojor
uppskottade och middagen var under tillredning.
Adam Lundgren från Gävleborg är signalist vid
18 Hemvärnsbataljonen och utbildar sig till hemorts
instruktör, genomförde Instruktörskurs grunder (IKG)
sommaren 2018 och före tillämpningsskedet ville han
som instruktör ha en lite bredare bas att stå på.
Vad tycker familjen om din frånvaro?
– Med 5 barn och en sambo kan det vara påfrestande
att åka bort men min kvinna är en förstående hemvärnssjukvårdare!

TEXT OCH FOTO: OLLE SVENSSON
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EN GLÄDJANDE STOR ÖKNING av ungdomsverksamheten redovisades vid årsmötet med Försvarsutbildarna
i Härnösand.
– Vi har ökat från fem till femton aktiva ungdomar,
berättade ungdomsledaren Cattis Nilsson. Dessutom
har vi några 14- åringar som vi hoppas kommer med
hos oss när de blir femton år. Det är nämligen ett krav
att man är 15 för att få vara med på våra övningar.
Ungdomarna är mycket aktiva. De träffas i princip
varje vecka för olika övningar under ledning av Cattis
Nilsson.
Tre av ungdomarna och två instruktörer har avverkat
över 100 studietimmar.
Ungdomsavdelningen har planer på att genomföra
två helgövningar under 2019. I målsättningen ingår
också att ställa upp med två lag i HvSS ungdomstävling.

NOTERAT!

MÅNGA NYA FÖRSVARSUTBILDARE

Av verksamhetsberättelsen framgår det att före
läsningen "För din säkerhet!" i slutet av maj lockade
drygt 26 deltagare. Målsättningen med föreläsningen
var att ge deltagarna en enklare utbildning i hur man
som samhällsmedborgare bör agera och förbereda
sig för att överleva i en krissituation. Det gavs också
exempel på vilken utrustning man bör ha hemmavid
om krisen kommer.
Försvarsutbildarna har även genomfört en rad
studiebesök tillsammans med bland annat FMK,
Familjens Motorklubb, och KA 5 Kamratförening.
Saltviksanstalten besöktes den 22 februari. På
deltagarlistan hamnade knappt 30 mycket nöjda del
tagare.
Föreningen besökte även kraftverket i Bergeforsen
den 5 april och vattenverket i Härnösand den 8 november.
Föreningen har 107
medlemmar och i styrelsen
omvaldes Uno Gradin som
föreningsordförande och
ledamot. Förnyat förtroende
fick också sekreteraren Sonja
Hedenberg.
Kvar i styrelsen är styrelseordförande Hasse Wiklander
och kassören Birgitta Edin.
Till trainee i styrelsen
valdes ungdomarna Emil
Hansson och Albin Andersson.

TEXT: UNO GRADIN

Vår ungdomsutbildning är en satsning
på framtiden. Foto: Lars Ålander

LÄRORIKT I GÖTEBORG
DET REGNAR LÄTT när jag går genom vakten på
Göteborgs garnison. Nu stundar en helg med under
visning. Enligt schemat ska jag lära mig mer om
Totalförsvaret. Tempot är taktfast och tonen tydlig
när kurschefen Tommy Jeppsson drar igång. Ämnena
fångar mig direkt och jag känner spontant att ”den här
kursen borde ju alla gå” – om än inte annat så för att
briljera med omvärldskoll, NATO och EU-kunskaper.
Humöret är gott och tillsammans med kurskamraterna
rundar jag av kvällen inne på kasernen, vårt helgboende.
Nästa dag tar major Lars Björk över taktpinnen och
med stadig hand guidar han oss genom konflikter,
oroshärdar och den militära utvecklingen i närområdet.
Försvarssamarbeten och militära övningar som hittills
varit fragment från tv sätts i sitt sammanhang och
omvärldsbilden blir tydlig. Jag inser att en fortsatt
förkovring lockar. Om det blir på Fårö, Ånn eller någon

annan av Försvarsutbildarnas kursgårdar återstår att
se men ett är säkert, fortsättning följer.

TEXT: KATARINA ALTHIN

Engagerade kursdeltagare under grupparbete. Foto: Lars Björk
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UNGDOMSVECKOR I ÅNN
LÄR SAMARBETE
Vinterkurserna i Ånn för ungdomar genomförs i år tre veckor på rad.
Först från Göteborg sedan Skåne och Östergötland och sist ungdomar
från Stockholm. Försvarsutbildaren har pratat med skolchefen
Leif Eriksson och hörde hur det gick under denna andra vecka.
– DET GÅR RIKTIGT BRA. Det är gott om elever denna
vecka, 30 skåningar och östgötar bekantar sig med
vintermiljö i och omkring Camp Ånn. Och det var trots
ombyte i klimatet bra vinter, säger Leif Eriksson.
– Temperaturen ligger kring noll och vi har bra med
snö, säger Leif.

KÄMPATAKTER
Veckan innan hade ungdomarna från Göteborg trotsat
snöblandat regn. På skidor och på väg mot Vallrun,
fram mot Stormyran slog de upp tält tolv för natten.
Det var riktigt bra kämpatakter, blöta skottade de undan
för tältet, reste det och kunde sedan torka kläderna i
värmen från vedspisen, berättar Leif Eriksson.
– Ungdomarna ska ha en eloge. De jobbade på och
när tältet var rest ordnade de utrustningen och det som
hör till förläggningen. Hade någon dåligt humör så
doldes det, säger instruktören Kristoffer Hellström.

JOBBA I GRUPP
Det här var förstås inte bara en övning i vinterföre, det
var också ett bra sätt att öva på att jobba i grupp och den

blöta uppmarschen till förläggningsplatsen och resandet
av tältet tvingade fram gruppkänslan. Belöningen kom
när alla hade torra kläder och var varma. Om det var
lite blött inledningsvis så blev det bättre sedan.
Samtliga veckor inleddes med att eleverna passade
in sina skidor. Det finns alltid elever som åker skidor
för första gången i Ånn och det blir därför i början av
veckan ett pass med skidteknik. Hur hanterar man en
pulka? Och sedan något som de flesta norrlänningar
klarar av, hur handskas man med vassa verktyg? Vilka
åtgärder gör man vid kort och lång rast? Vindsäcken
får också ett utbildningspass.

MOTIVERADE
Eleverna lär sig också hur man gör upp eld i terrängen
och det är ett kapitel som kräver övning. Börja med små
torra kvistar och bygg upp en eldhärd. I Ånn förstärker
ungdomarna sin eld med huggen ved.
– Många har inte gjort upp eld, så nu lär vi dom det,
säger Leif Eriksson.
Nu har eleverna tagit flera steg och är färdiga för
tolkning. Vana skidtolkare längst fram och sist på linan.

Ordning och reda i Ånn.
Foto: Ulf Olofsson
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Ungdomar från Skåne och
Östergötland lärde sig
att uppträda i vintermiljö.
Foto: Lars Ålander

Allt varvas mellan teori och praktiska lektioner.
– Visa, instruera, öva och pröva, säger Kristoffer
Hellström.
Han och alla ungdomsinstruktörer vet att de först
måste sälja in övningen hos eleverna, de ska vara
motiverade. Sedan går inlärningen lätt. Såväl instruktörer som elever är engagerade. Det är en inställning
som fungerar på Camp Ånn, inom Försvarsutbildarna
och inom Försvarsmakten.
Teorikvällarna var inte bara teori. Eleverna lärde sig
hur man packar sin ryggsäck. De lärde sig grundläggande
sjukvård. Före tältdygnet gick Leif Eriksson igenom vad
man ska tänka på när man reser ett tält på vintern. När
och om någon elev går vidare och kanske får en befattning
i ett jägarförband, då blir det mer att tänka på. Hur undgår
man upptäckt? Tälten ska maskeras och det blir viktigt
att välja en plats som inte direkt leder fienden dit.

VERKLIGHETEN
Lektionspassen på Camp Ånn fortsätter med eldposttjänst och hur man tillverkar ruska lång och ruska

kort. Nu är eleverna rustade att ge sig ut i verkligheten.
Skidtolkningen gick första veckan riktigt bra och även
under den andra. För en av eleverna var det första
gången på skidor, men som Leif Eriksson säger, att har
man bara lite balans och böjer på knäna, så går det bra.
Vägen upp till förläggningen på Stormyran gick
via en 4 km lång vägorientering. Vägen var känd och
utritad på kartan, och utmed den ett för eleverna okänt
antal kontroller. Eleverna gick i grupper om åtta med
ryggsäck och pulka. Framme väntade första måltiden
som medfördes packad i ryggsäckarna. Andra veckan
hade eleverna ett bättre vinterväder och det blev varmt
och skönt i tälten, plus att det inte var lika mycket blöta
kläder att torka. I år var det fyra elever som var lite mer
vana och de byggde snöbivacker.

NÄRA FJÄLLEN
Ånn är en vinterort och snön har hittills inte svikit.
Dessutom, noterar Kristoffer Hellström, att de här
veckorna var det en hel del sol. Han har varit med här i
över femton år. I år är han med alla tre veckorna.
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Varför?
– Jag gillar miljön, svårt att inte trivas här, säger han.
Han och de andra instruktörerna får inte bara träffa
och lära entusiastiska ungdomar saker de är bra på, de
får också vara nära fjällen. Märit Lenefjärd är adjutant
på kurserna. Hon är här för tredje året och hon sköter
ekonomin. Arvoden ska betalas till instruktörer. Elever
får ersättning för utlägg. Hon ser till att budgeten hålls.
En adjutant ska hålla koll på ordningen.
– Jag har jobbat med säkerhetstjänst, så det är inga
problem, säger Märit Lenefjärd.
Hon ser också till så att det blir en rekreationstur för
eleverna till caféet i Handöl, hon har förhandlat fram
ett bra pris på festis och våffla. Sedan ser hon till så att
elever blir hämtade vid tågstationen.

SKA VÄLJA
Ebba Svensson som läser på gymnasium i Kristianstad
åkte till Ånn med tre försvarsutbildarkompisar. Hon
hade inte väntat sig att det skulle vara ett så fullmatat
program och blev positivt överraskad. Vad tar du med
tillbaka?
– Vi har haft mycket ledarskap och det har man ju
nytta av överallt, säger Ebba Svensson.
Snart är det skolavslutning i Kristianstad och Ebba
Svensson har mycket att välja på. Först kanske jobb och
sedan är hon mycket intresserad av att söka till Försvars
maktens officersprogram. I vilket fall som helst har
hon haft roligt i Ånn och fått många nya vänner.
För Camp Ånn är vinterveckorna med ungdomar av
stor betydelse.
– De är centrala för vår verksamhet, säger Ulf
Olofsson som är VD för Camp Ånn.
Försvarsutbildarnas kurser är en stomme för
kursgården och den största delen av kursgårdens gäster
är uniformerade, från Försvarsutbildarna och Försvars
makten. Under VM i Åre bodde alla poliser som tjänstgjorde där på Camp Ånn.

TEXT: PER LUNQE

Utbildningen för ungdomarna är omväxlande. Foto: Lars Ålander

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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FÄLTKOCKUTBILDNING PÅ VÄDDÖ
Fältkockelever under Military Weekend. Nu fortsätter Försvarsutbildarna med en tvåveckorskurs på Väddö i maj.

FÄLTKOCKUTBILDNINGEN DRAR IGÅNG. På Väddö
kursgård genomför Försvarsutbildarna en två veckor
lång grundkurs som börjar andra veckan i maj.
Försvarsutbildarna har fått uppdraget.
Örjan Johansson planerar och ser fram mot
veckorna på Väddö.
– Det ska bli roligt att lära nya fältkockar vad det
innebär att jobba i en fältkokgrupp, säger han.

TEORI OCH PRAKTIK
Det blir både teori och praktik under grundkursen.
– Vi börjar med näringslära, hygien och materiel
tjänst första veckan.
Det är förstås grunderna för en fältkock, rätt näring
och rent. Dessutom ska eleverna lära sig vilka regler
som gäller när de lagar mat i fält.
– Det är samma regler som gäller för ett storkök.
En fältkokgrupp har inte råd att ge soldaterna i det
hemvärnskompani de lagar mat åt magsjuka. Dessutom
ska maten ge den näring som en soldat behöver. 2 500
till 5 000 kilokalorier går åt för en soldat under en dag.

MATERIELTJÄNST
Vilka restriktioner har fältkokgruppen att ta hänsyn
till? Mjölkallergier och fläsk som av religiösa skäl inte
äts är två.
– Det finns också soldater som är glutenallergiker,
säger Örjan Johansson.
I dag har inte Hemvärnets fältkokgrupper mycket
glutenbaserad kost på menyn, men när soldaterna
bjuds på pasta, då finns alltid ett alternativ.
På grundkursen blir det mycket praktik. Materiel
tjänst är viktigt och eleverna får lära sig hur de ska
handskas med Stekbord 102 och Lågtryckspanna 101. De

lagar förstås mat och det gör de med Försvarsmaktens
receptsamling som grund. Där finns enkla tabeller för
recepten med 1, 10 eller 100 portioner, bara att multiplicera eller dividera.
– I praktiken lagar vi aldrig under 25 portioner.

ANDRA KURSER
Det betyder att eleverna på kursen har goda möjligheter
att gå upp något kilo på Väddö. Samtidigt går andra
kurser och de får äta vad eleverna lagar till.
Örjan Johansson har hållit flera kokkurser, både som
kurschef och instruktör. Han gillar att se hur eleverna
utvecklas.
– Maten blir bara godare efterhand som kursen går
framåt, säger Örjan Johansson.

GRUNDERNA
Klas Ljungberg kommer att bli kurschef på Väddö och
han ser framför sig två intensiva veckor.
– Då ska eleverna lära sig grunderna, det finns inga
genvägar, säger Klas Ljungberg.
Det är inte bara att ställa sig i en kokvagn. Eleverna
som ger sig in i en profession ska lära sig hur all
materiel fungerar.
– Vi kommer också att gå igenom allt från ångkokning,
vanlig kokning, hur man bryner till redning. Metoderna
ska sitta, säger Klas Ljungberg.
Eleverna ska innan kursen på Väddö ha ett utbild
ningsavtal med Hemvärnet. Efter kursen går de igenom
en introduktionsutbildning och därefter placeras de i
hemvärnskompanier.

TEXT OCH FOTO: PER LUNQE
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PÅ VÄG MOT GU-F SOM
SJUKVÅRDSINSTRUKTÖRER
PÅ HEMVÄRNETS STRIDSSKOLA, HVSS, har Försvars
utbildarna utbildat blivande sjukvårdsinstruktörer.
18 elever övades inför GU-F:ar, grundläggande soldat
utbildning för frivilliga, där de under 22 timmar ska
utbilda i kamrathjälp, första steget i sjukvårdskedjan
inom hemvärnsf örbanden.
Eleverna på HvSS övade bl a hur man ger instruktioner om hur förband, flödesschema, hjärt- och lung
räddning, stabilt sidoläge och pulstagning går till.
Försvarsutbildaren var med en tät under momentet
flödesschema, där man i följd går igenom hur man
kontrollerar skadade. Instruktören Joachim Bjuhr har
bra koll på sina elever och de lyssnar. Snart ska de för
sina kamrater visa hur man går igenom flödesschemat.
Joachim Bjuhr:
– Ni är här för att ni ska veta hur man gör när ni
kommer ut på GU-F:en.

ÖVA, ÖVA, ÖVA
En elev ligger på golvet i taktikrummet på HvSS. Inne
är det varmt och skönt. Ute ligger snön och det är ett
par minusgrader.
Undervisningen bygger på för militärer välbekanta
instruera, öva, öva, pröva. Det är också den metoden
eleverna kommer att använda på GU-F:arna.
Nu uppkommer i taktikrummet en diskussion om
vad man kallar den skadade.
– Ni som jobbat i civil sjukvård säger patient, säger
Joachim Bjuhr.

SKADAD
Det är distanserande, menar han. ”Skadad” kommer
från flera elever. Man kommer överens om att de
skadade ska kallas ”skadad”. Joachim Bjuhr går vidare.

Fr v Susanna Sjöberg, Lena Kronström och Sara Hardingz ska ut och
lära GU-F-elever hur man hanterar sjukvård i fält.

Han håller upp en lapp. Den visar ett flödesschema,
och det är ett schema med skador som den skadade kan
ha och flödet börjar med hjärtstopp och livshotande
blödning, kaotiskt i fält när kamraten ligger där, men i
taktikrummet lugnt och ordnat.
Nästa fråga som kommer upp i gruppen är helkropps
undersökning, i fält inga problem, man tar ett beslut,
lossar på livremmen och känner ner mot ljumskarna.
I undervisning kan det kännas lite genant. Men en
manlig elev menar att han inte bryr sig om han undersöker en man eller kvinna. Kan instruktörerna göra
det naturligt med varandra så kommer det att fungera
på GU-F:en. Gör man det till ett problem så blir det
ett problem. Det är Joachim Bjuhrs uppfattning. Han
lägger sig själv på golvet och eleverna använder honom
som provdocka. De har sitt flödesschema, känner och
klämmer på Joachim Bjuhr med fast handlag samtidigt
som de berättar för sina kamrater, som agerar GU-Felever, vad de gör.

ALLA GODKÄNDA
Eleverna förevisade på sin lärare som ligger på golvet.
Det går bra och när jag pratar med instruktören Tiina
Marberg visar det sig att alla 18 elever fått godkänt.
Nästa steg är att gå som praktikanter på en GU-F och
där hantera riktiga elever.
En av eleverna på instruktörskursen heter Lena
Kronström. Hon har tidigare genomfört Försvars
utbildarnas grundkurs i sjukvård och jobbar civilt med
akutsjukvård i Åsele i Västerbotten.
– Jag lär mig alltid något nytt och tar till mig
pedagogiken, säger hon.

TEXT OCH FOTO: PER LUNQE

Eleven Anders Fjelkman kollar fria luftvägar på instruktören
Joachim Bjuhr.
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FÖRSVARSUTBILDARE
MÖTER INFORMATIONSPÅVERKAN
Via datorn och mobiltelefonen kan många människor påverkas på kort tid av en skicklig avsändare. Foto: GaudiLab / Shutterstock.com

FÖRSVARSUTBILDARNA fortsätter projektet ”Att möta
informationspåverkan" som nu är inne på andra året.
Att utveckla källkritiska medborgare som kan orientera
sig i den digitala djungeln är syftet. I spetsen står Hanna
Linderstål och Anton Lif från Försvarsutbildarnas
Psyopsförbund.

FULLA HUS
Psyopsförbundet drar fulla hus när de föreläser under
temat Att möta informationspåverkan, ett projekt som
MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
ligger bakom. Föreläsningarna genomförs enligt ett
fastställt manus.
– Det är ett sätt att kvalitetssäkra föreläsningarna,
säger Hanna Linderstål.
Syftet med föreläsningarna är att de som lyssnar
ska vara lite bättre på att förstå om de är utsatta för
informationspåverkan.

DIGITALA FOTSPÅR
Föreläsningarna börjar med en genomgång om de
digitala fotspår vi lämnar efter oss när vi har varit
ute på Internet. Har man lyssnat uppmärksamt vet
man också hur de här fotspåren kan användas för att
kartlägga målgrupper och intressen.
– Ett bra sätt att undvika digitala fotspår är att
blockera cookies och att inte logga in med hjälp av till
exempel Facebook eller Googleprofilen.
Det gör man genom att blockera cookies i webb
läsarens inställningar.

I föreläsningen berättar föreläsaren om hur
informationspåverkan kan gå till.
– Det kan gå ut på att den som ligger bakom påverkans
kampanjen vill få dig att tycka på ett visst sätt, att få dig
att handla på ett visst sätt.
Om man ligger lite mitt emellan två skilda åsikter,
om man tvekar då tillhör man en intressant målgrupp
för en påverkansoperation.

NYA UTBILDADE
Vad kan det vara för utmaningar under en föreläsning?
– Ibland sitter människor med bland åhörarna som
själva tycks vara en del av en påverkanskampanj, säger
Hanna Linderstål.
Nu har nya informatörer utbildats i Göteborg.
Vem kan bli informatör i ert projekt?
– Samhällsintresserade människor som gillar att
prata inför grupp.
Informatörerna i den nya omgången kommer från
hela landet.
I Göteborg fick de under ledning av Hanna Linderstål
under en helg lära sig vad de ska kunna som informatörer.
En del var egen tid när de läste igenom det manus som
ska behärskas.
Informatörerna fick grundläggande utbildning om
informationspåverkan och kvalitetssäkrades för att
sedan kunna hålla föreläsningen ”Att möta informationspåverkan" för allmänheten.

TEXT: PER LUNQE
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AVSPARK FÖR VÅREN
I SOLLENTUNA
Björn Svensson (t v) och Joakim Andersson pratade digital utveckling för ungdomar.

FÖRSVARSUTBILDARNAS REGION MITT har träffats
i Sollentuna för att regionens förbund ska samordna sin
verksamhet. I år är det extra viktigt därför att Försvars
utbildarna går mot regionalisering, ett strategiskt
vägval som syftar till att kurser och utbildning ska
föras ut till förbunden.
På plats i Sollentuna och på Scandic Hotel var åtta av
tio förbund från regionen representerade, dessutom en
ungdomstät ledd av Försvarsutbildarnas utbildnings
ledare för ungdomsverksamheten Björn Svensson och
Södermanlands ungdomsledare Joakim Andersson.

siktar på en specialistbefattning i Hemvärnet i region
mitt. Regionen genomför också 18 Military Weekends
där man under en helg får lära sig mer om försvaret
och testa soldatlivet och kombattantutbildning för
myndigheter som krigsplacerar sin personal.
Om förbundskorten som ska vara ett stöd i
planeringen av regionens verksamhet:
– De visar tydligt vilka kurser som förbunden
genomför. Funktionärerna administrerar själva och det
blir en enklare hantering av kurserna och utbildningen,
säger Hans Klingvall.

KNYTER IHOP

DIGITALT STÖD

Regionen har två samordningsmöten om året och i
Sollentuna blev det en avspark för våren. Hans Klingvall
som är utbildningsledare för region mitt ledde mötet.
Varför samlas ni?
– Vi knyter ihop säcken, säger han.
Rekryteringsmål och det så kallade förbundskortet
som samlar all verksamhet ett förbund har är ämnen
som behandlades. Kassören från Västernorrland
Sven-Åke Nordlund ledde samtalet.

Han menar att regionaliseringen är ett steg i rätt riktning.
– Den underlättar för förbunden och här är förbunds
korten det första steget, säger Hans Klingvall.
Joakim Andersson som leder 70 aktiva ungdomar i
Södermanlands tre ungdomsavdelningar, tycker att
det samtal han hade med Björn Svensson och andra
ungdomsledare var bra.
De tog upp det digitala stöd som han och alla andra
ungdomsledare i Försvarsutbildarna använder och
menar att det underlättar, inte bara för kurschefer och
ungdomsledare, utan även för ungdomarna som nu får
lättare att själva planera sin inledande militära verksamhet.
– Vi pratade om utveckling, att inte stanna upp,
säger Joakim Andersson.

NYTT
Hans Klingvall talade om hur verksamhetsuppdragen
från Försvarsmaktens Högkvarter fungerar och dessa
har en egen kolumn i förbundskortet. Han informerade
också om att Försvarsmakten kommer att ge Försvars
utbildarna mer verksamhet.
– Annars är det små förändringar, sa Hans Klingvall.
I år genomförs fem GU-F:ar, grundläggande soldat
utbildning för frivilliga, första steget för alla som

TEXT OCH FOTO: PER LUNQE
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FÖR DIN SÄKERHET!
I GÖTEBORG
FÖRELÄSNINGARNA I FÖRSVARSUTBILDARNAS
serie För din säkerhet! fortsätter. Bertil Garpland
både föreläser och håller ihop satsningen i Göteborg. I
januari och februari genomförde han tre föreläsningar,
alla beställda, slutna aktiviteter. Han planerar också i
skrivande stund ett större event i mars som är öppen
för allmänheten. En av de slutna föreläsningarna var
för Rebeckaorden, kvinnor i Old Fellow i Göteborg.
32 kvinnor lärde sig mer om hur man klarar sig när
inget fungerar.
– Rebeckaorden hörde av sig och jag pratade i tre
timmar på Old Fellowhuset, säger Bertil Garpland.
Åhörarna bor både i villor och lägenheter, och det
har betydelse för hur man till exempel klarar ett
elavbrott eller störningar i vattentillförseln. Det fick
genomslag i föreläsningen.
– Det var en entusiastisk grupp jag pratade för. De
ställde frågor, säger Bertil Garpland.
I den enkät som åhörarna har möjlighet att fylla i
efter en föreläsning var det många som kryssade för att
de skulle skaffa en krislåda.

ROLIGT ATT TRÄFFA MÄNNISKOR
Förra året höll Bertil Garpland 15 föreläsningar i ämnet
För din säkerhet! Varför?
– Jag tycker att det är roligt att träffa människor.
Han är också övertygad om att föreläsningarna är
viktiga. Försvarsberedningens första rapport hösten
2017 betonade vikten av att medborgarna ska ha
beredskap att själva klara en kris i en vecka där sam
Åhörare under ett av Bertil Garplands före
läsningar i Göteborg. Foto: Bertil Garpland

hället inte har förmåga att leverera det som människor
normalt förväntar sig. Det är främst vatten, el och
livsmedel.
Vid föreläsningarna använder föredragshållarna
ett manus som är kvalitetssäkrat av uppdragsgivande
myndighet, MSB, Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap. Men vid frågor från åhörarna kan
föredragshållaren göra utvikningar. Mycket bygger på
att de som håller föredrag har ordentlig kunskap om
hemberedskap, vad samhället förväntas göra och vilket
ansvar man har själv som medborgare.

TÄLTA HEMMA
I januari är det normalt vinterförhållanden och det
betyder att Bertil Garpland får frågor om hur man
klarar sig då.
– Det handlar om värme och då tipsar jag om att man
kan bygga tält i vardagsrummet, säger han.
Familjen flyttar helt enkelt in i ett rum, tar köks
bordet och med filtar blir det ett tält. Kylvaror placeras
på balkongen när kylen inte får el.
Bertil Garpland har också hållit föreläsningar där
människorna är lite mer rustade att klara sig själva.
Han har varit i Säve och på Tjörn. Där har många egen
brunn och eldstäder inomhus drivna av ved.
De har andra förutsättningar och det påverkar
förstås föreläsningen.
Själv då, är du rustad att klara en vecka?
– Jag bor i en bostadsrättsförening på tionde våningen,
har förstås en krislåda, ett Trangiakök, konserver i
skafferiet och vattendunkar, säger Bertil Garpland.

TEXT: PER LUNQE
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Anetta Sennback (högra bilden) gjorde sitt livs rekrytering på Vårmarknaden i Borås. Foto: Peder Magnusson

REKRYTERINGEN
BLEV EN VÄNDPUNKT
Det blev en lyckad rekrytering på Vårmarknaden i Borås i förra året.
ANETTA SENNBACK från Försvarsutbildarna Älvsborg
hade laddat med informationsmaterial inte bara om
Försvarsutbildarna, utan också om Hemvärnet och
Elfsborgsbataljon på vårmarknaden i Borås. Hon talade
förstås också om möjligheterna att ta anställning på
kontinuerlig basis eller som tidvis anställd i Försvarsmakten. Dessutom berättade hon om möjligheterna
som civilanställd i samma försvarsmakt.

BÄSTA REKRYTERINGEN
Anetta fick syn på en av alla som rörde sig utanför
hennes rekryteringstält och kände att honom ska jag
tala med. Det gjorde hon, hon gick fram och det blev ett
av hennes bästa rekryteringssamtal. Tintin Johansson
lyssnade och för honom blev det en vändpunkt i hans liv.
När Försvarsutbildaren ringer Tintin svarar han
från sin lägenhet i Visby. Han är sedan tre månader
anställd på P18 vid en bevaknings- och skyddspluton.
– Samtalet med Anetta sådde verkligen ett frö, säger
han.
Det blev en nystart. Han rekryterades först till Hemvärnet och sökte senare anställning i Försvarsmakten
och när allt var klart tömde han datorverkstan han
jobbat med, köpte en bil, lastade det mest nödvändiga

och tog färjan över till Visby. Han hade aldrig varit på
ön, han var 54 år och startade om på Gotland, i uniform.

ÖKENERFARENHET
De militära fyskraven var inget problem för Tintin som
har varit på flera kontinenter som professionell äventyrare. Bland andra prestationer sprang han på sex
dygn 25 mil i den stekheta Atacamaöknen 2008, en av
fyra öknar han besegrat (se sajten tintinjohansson.com).
– Anetta övertygade mig om att livet i uniform är
min väg.
På vårmarknaden i Borås hade han inga tankar på
Försvarsmakten. Anettas rekrytering ändrade på det.
Nu bor han centralt i Visby och trivs. Inte bara han upplever något nytt. Tintins förband P18, har fått en nystart.
– Bygget på Tofta skjutfält är i full gång.
Vad gillar du mest?
– Det är bra gemenskap här, riktigt bra kamratskap.
Är någon sen när vi har till exempel vapenhantering, så
hjälps vi åt, säger Tintin.
Han fortsätter förstås med sin fysiska träning och
har liksom alla hans kamrater två timmars betald
träning i veckan.
Din framtid i Försvarsmakten?
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– Jag är här för att stanna. Jag vill vara med och ta
hand om värnpliktiga som kommer hit.

GEMENSKAP
Tintin har mycket att upptäcka på Gotland, men har
redan nu fått smak för medeltidsstaden Visby och för
den karga naturen på ön.
– Gotland är vackert. Jag har rest runt i hela världen, nu
är det här äventyret. Det var ett bra beslut att komma hit.
Han har lämnat sina kompisar i Borås och fått nya
på P18. Han har kommit in i en gemenskap där man på
arbetstid bär uniform.
Anetta är förstås nöjd med att hon väckte tanken hos
Tintin att göra något nytt. För henne var det ytterligare
en rekryteringsdag, men de blir aldrig rutin för henne.
– Jag gillar att möta människor. När jag senare
träffade Tintin i uniform i Borås och han utbrast ”Du
har förändrat mitt liv”, kände jag att jag gör nytta.

REKRYTERINGSKURS
Med den inställningen lyckas hon bra när hon berättar
om möjligheterna i Försvarsutbildarna, Hemvärnet
och Försvarsmakten. Hon är med på fem till sex rekryteringsevent om året. Åldersspannet är stort.
– På senare tid märker jag att det är äldre som vill
veta vad ett liv i uniform innebär. Barnen har flyttat ut
och de vill göra något nytt.

Anetta har genomgått en rekryteringskurs på
Tylebäck och där fått de grunder som behövs. Det
handlar om värdegrunden, vilka mål Försvarsutbildarna,
Hemvärnet och Försvarsmakten har samt hur man
praktiskt rekryterar.

ROLIGT
Anetta och hennes kamrater är ofta ute och informerar
och rekryterar. Under 2018 har Älvsborgs Försvars
utbildningsförbund bl a deltagit under Potatisfestivalen
i Alingsås, vid höst- och vårmarknaderna samt flyg
dagarna i Borås. Hon har varit på nedlagda regementet
I15 i Borås på Regementets dag. Hon har också varit på
Svenska Mässan i Göteborg. Där jobbade hon tillsammans med personal från Armén, Marinen och Flyg
vapnet.
– Vi var två från Försvarsutbildarna på Svenska
Mässan. Det var riktigt roligt. Vi hade tillgång till flera
programvaror som besökarna använde för att testa sina
kunskaper, lära sig mer och se vad de passade för.
Vad brukar du framhålla vid ett rekryteringssamtal?
– Gemenskapen, alla delar samma intresse. Vi kan
göra skillnad, säger Anetta.
Ett samtal kan leda till något stort.

TEXT: PER LUNQE

Tintin Johansson är glad för att han träffade Anetta Sennback. Det ledde till ett nytt liv på Gotland. Foto: Privat
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KINA UTMANAR USA
Den västliga optimismen om en positiv utveckling
i Kina utmanas alltmer av en utveckling som ger
anledning till farhågor.

KINA ÖPPNADE SIG för handel och kommunikation
med omvärlden och anslöt sig till världshandels
organisationen WTO år 2001. Då trodde de flesta i
västvärlden att detta var en slags fortsättning av Berlinmurens fall, att det kalla kriget hade slutat med
kommunismens nederlag, först i Ryssland och nu snart
med att Kina skulle påverkas av västländerna som ett
föredöme. Demokratiska idéer skulle ta över och göra
Kina till ett fredligt och demokratiskt land.
Det fanns dock andra, som i stället erinrade om
en grundsats i kinesiska strategers råd till härskarna
redan 500 före Kristus, nämligen
”Den främsta konsten är att bryta fiendens motstånd utan
strid. Således är den högsta formen för taktik att undvika
fienden och komma vid sidan om hans planer. Nästan lika
viktigt är att förhindra fienden från att samla sina styrkor
liksom att isolera honom från hans vänner.” (Sun Tzu i ”Om
krigets konst”).
Idag verkar det som om Kina snarast följer Sun Tzu:s
råd. Man undviker strid, men stärker sitt inflytande
över omvärlden och sin ekonomiska styrka. På det
inrikespolitiska planet har utvecklingen gått från relativ
öppenhet och lösare kontroll över medborgarna till att
vara på väg att göra Kina till det mest övervakade och
kontrollerade landet i världen, fullt jämförbart med
Nordkorea. Det kinesiska kommunistpartiet har också
satt upp som mål att Kina år 2050 skall vara en världsmakt och en militär stormakt med förmåga att kunna
utmana USA på alla områden.

KINAS EKONOMISKA EXPANSION
LEDER TILL KRAV PÅ LEDARROLL
Kina drog under millenniets första årtionden
maximal nytta av den fria handeln, dock utan att själv
i utlovad omfattning avreglera sin egen marknad,
avveckla stöd till egna företag eller avstå från att ställa
krav på tekniköverföring för utländska företag, som
vill verka i Kina. BNP, bruttonationalprodukten, växte
med flersiffriga tal under de första femton åren och
växer fortfarande snabbare än någon annan ekonomi
i världen. Landets ekonomi är nu den största om man

räknar i köpkraft och den näst största om man räknar i
valutakurs, närmast efter USA och före EU.
Den snabba tillväxten skapade ett handelsöverskott,
som bl a har använts till att finansiera det enorma
projektet ”Belt and Road Initiative”. Det syftar till att
knyta ihop hela den eurasiska kontinenten. Allt skall
bli en del av ett ekonomiskt nätverk under ledning av
Kina. Det har lett till att Kina nu äger eller kontrollerar
järnvägar, hamnar, flygplatser, kraftverk, gas- och
oljeledningar i Europa, Asien, Mellanöstern och
Nordafrika. På senare tid har Kina satsat särskilt på
uppköp av företag med avancerad teknik och forskning
i nyckelsektorer såsom ”Artificial Intelligence” (AI).

EUROPEISKA PROBLEM MED
KINAS LEDARAMBITIONER
Allt gick bra till en början, stämningen i Europa var
välkomnande och misstänksamheten obefintlig.
Problem uppträdde dock snart som resultat av för stora
krediter, som resulterade i skuldsättning och till sist
krav från Kina att ta över äganderätten eller i varje fall
kontrollen över de tillgångar som hade skapats i projekten, exempelvis i Sri Lanka, Malaysia, Maldiverna och
Grekland. Värre är kritiken mot att Kina inte använder
lokal arbetskraft och köper upp mark från lokala lantbrukare för att täcka sina egna livsmedelsbehov.
Misstänksamheten hos de flesta europeiska reger
ingarna växte ytterligare, när Kina började militarisera
vissa hamnar i smyg, såsom Gwadar i Pakistan och
Djibouti efter att ha skaffat sig civila rättigheter där. I
Sverige försökte man bygga en containerhamn i Lysekil.
När så investeringarna i Europa började innebära
att Kina fick kontroll över tekniska nyckelföretag inom
elektronikindustrin har EU-kommissionen varnat och
EU förbereder nu lagar för att övervaka och kunna
förbjuda strategiska investeringar av tredje land. Det
kan komma att drabba kinesiska Huawei, som vill
bygga ut den nya generationen mobiltrafiknät i Europa,
det så kallade 5G. Det finns dock ett motstånd hos
flera av regeringarna inom EU, som har gått med i ett
samarbetsorgan med Kina, det så kallade CEEC – China
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Kinas ambitioner utmanar världssamfundet. Foto: Sean Pavone / Shutterstock.com

eller 16+1. Det har bl a Ungern, Polen, Tjeckien och
Rumänien som medlemmar.

USA KRÄVER STÖD MOT KINA AV EUROPA
USA betraktar Kina som en militär konkurrent och har
också drabbats av Kinas orättvisa handelspolitik. USA
reagerar med att införa strafftullar och förbereder
förbud mot användning av produkter från de kinesiska
elektronikföretagen i all statlig upphandling. De för
handlingar som har inletts för att lösa motsättningarna
har inte lett till några resultat. USA kräver att EU skall
agera på samma sätt.
Sedan England lämnade över kronkolonin Hong Kong
till Kina och Portugal lämnade över Macau har EU dock
inte några egna strategiska intressen i Östasien. USA
däremot har sedan Japans anfall på Pearl Harbor 1941
en uttalad vilja att militärt dominera västra Stilla havet
för att hindra varje land i den regionen från att kunna
upprepa vad Japan gjorde. Den ambitionen utmanas av
Kina, som ända sedan år 2000 har ökat sina försvars
anslag med 10 procent om året och vars BNP växer
mellan tre gånger och dubbelt så snabbt som USA:s.
Kina har byggt upp en militär styrka i Sydkinesiska
havet, som gör att USA inte längre kan räkna med att
med säkerhet kunna vinna en militär kraftmätning
där.
Nya avancerade kinesiska kärnvapen är också en av
anledningarna till att USA har sagt upp avtalet med
Ryssland om förbud mot medeldistansmissiler i Europa.
USA kräver med stöd av EU en ny överenskommelse,
som också skall inbegripa Kina, men Kina vägrar att
vara med om några sådana förhandlingar.

Den amerikanske presidenten Donald Trump´s
negativa attityd till Europa och svävande uttalanden
om NATO:s fortsatta värde har minskat viljan i EUländerna att låta sig engageras i USA:s strategiska
motstånd mot Kinas expansion. USA kräver att EU
skall agera på samma sätt för att hantera Kina, medan
Europa försöker att finna en egen väg, men inte heller
vill att den transatlantiska länken skall skadas på ett
sätt som inte går att reparera.

”KRIGFÖRING UNDER FREDSTID”
Kina har som målsättning att ta ifrån USA dess roll som
världens enda globala stormakt. USA har som mål för
sin nationella strategi att förhindra att Kina kan växa sig
så starkt att det kan lyckas i sitt uppsåt. Konkurrensen
sker på alla områden. Artificial Intelligence och nästa
generation mobiltelefoni är två områden, där världen
är på väg att delas i två läger på grund av konkurrensen
mellan USA och Kina. Europa och Sverige ställs inför
val, som vi inte vill behöva göra.
Flera incidenter, som har blivit mycket omtalade i
media, har under senare tid gjort Sverige mera expo
nerat gentemot Kina än andra EU-länder. Det har
skadat våra relationer. Därför finns det anledning att
ägna mera uppmärksamhet åt hur vi på lång sikt skall
kunna värja oss mot Kinas försök att sätta gränser för vår
yttrandefrihet och andra uttryck för våra värderingar
och vårt samhällssystem. Kinas påtryckningsmöjlig
heter är stora, och en närmare samordning med övriga
EU-länder bör få högsta prioritet.

TEXT: INGOLF KIESOW, ambassadör
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HALLAND OCH
TOTALFÖRSVARET
Länsstyrelsen i Halland är en myndighet
som regionalt ska planera för totalförsvaret.
SÅLEDES ÄR OMRÅDET totalförsvar ett av många
områden för de 220 personer som arbetar vid läns
styrelsen i Halland.
– Det finns en tydlig definition av vad totalförsvar är,
säger beredskapsdirektören i Halland, Niklas Nordgren.
Han tillägger:
– Det är all samhällsviktig verksamhet som ska
bedrivas vid höjd beredskap och krig. För att det ska
lyckas måste vi ha en bra planering.

ROLLEN
Niklas Nordgren beskriver Länsstyrelsens roll i total
försvaret.
– Länsstyrelsen är den högsta civila totalförsvarsmyndigheten på regional nivå.
Bland åtta enheter på Länsstyrelsen i Halland finns
beredskapsenheten och den leder Niklas Nordgren.
Försvarsberedningens betänkanden är dokument
som har betydelse inte bara för Länsstyrelsen i Halland,
utan för alla myndigheter. Planeringen är igång.
Alla bevakningsansvariga myndigheter, dit landets
länsstyrelser hör, har fått i uppdrag att påbörja
planering för totalförsvaret.
– Vi löser den uppgiften, säger Niklas Nordgren.

IDENTIFIERA
Niklas Nordgren berättar om beredskapsenheten på
Länsstyrelsen i Halland.
– Systematiskt ska vi med andra aktörer i länet
vidmakthålla och utveckla beredskapen.
Det handlar om att identifiera risker och förebygga
dessa.
Vilka risker har ni i länet, haveri i Ringhals?
– Det är en av de risker vi tittar på, sannolikheten
är låg, men konsekvenserna allvarliga. Vi måste räkna
med det i vår riskhantering, säger Niklas Nordgren.
Andra risker, med större sannolikhet, är väder
händelser. Hallands geografiska läge gör länet sårbart.
– Vi drabbas årligen av stormar och höga vattennivåer med översvämningar som konsekvens, säger
Niklas Nordgren.
På E6:an som går genom Halland liksom på Västkust
banan fraktas varje dygn farligt gods. Det måste
Länsstyrelsen ta höjd för. Allvarligast är kärnkraften.

DIMENSIONERADE
Om Ringhals skulle haverera, har ni resurser för den
händelsen?

– Vi har ett uppdrag att utöva statlig räddningstjänst
och vi är dimensionerade för att bedriva statlig
räddningstjänst vid en kärnteknisk olycka.
När ni planerar en utrymning för ett haveri vid
Ringhals, kopplas det till övningarna?
– Vi har genomfört flera utrymningsövningar. Vart
ska de som utrymmer ta vägen? Var finns återsamlings
platser? Vilka aktörer har vilket ansvar? Vi har en plan
för kärnenergiberedskapen.
Vilken nytta har ni av frivilliga försvarsorganisationer
för den beredskapen?
– Vi har engagerat de frivilliga försvarsorganisationerna redan innan det blev aktuellt att återetablera
totalförsvaret. Det gör vi inom ramen för en kärnteknisk
olycka, säger Niklas Nordgren.
Länsstyrelsen i Halland får stöd av frivilliga med
transporter, samband, omhändertagande av djur,
utrymning, flyg för underrättelser med mera. Det
behövs också stöd för de staber som upprättas vid ett
haveri, och där kommer de frivilliga försvars
organisationerna in.

EVENT
Länsstyrelsen har ett gott samarbete med Försvars
utbildarna och andra frivilliga försvarsorganisationer
som tillsammans organiseras i länets Regionala resursgrupp, RRG. Ulla-Britt Petersson, Försvarsutbildarna,
leder gruppen som hon byggde upp under sin tid på
Länsstyrelsens beredskapsenhet med början 2006.
RRG i Halland övar varje år.
– Vi har haft utbildningar inom kärnkraftsberedskap,
oljesanering eller utbrott av djursjukdomar, för att
nämna några, säger Ulla-Britt Petersson.
RRG är en nyckelresurs för Länsstyrelsen om en
större olycka inträffar i länet.
– De utökar vår uthållighet. Det är bland andra
stabspersonal, andra upprättar samband och utför
transporter. Det är ledning och uthållighet, säger
Niklas Nordgren.
Den regionala resursgruppen är underställd
Länsstyrelsen som har avtal med de frivilliga. Med
12 timmars varsel är de igång. 35 medlemmar från
länets frivilliga försvarsorganisationer stödjer Länsstyrelsen inte bara vid fredstida olyckor utan också vid
uppbyggnaden av totalförsvaret.

TEXT: PER LUNQE
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Länsstyrelsen har en nyckelroll vid en
kärnkraftsolycka. Foto: Charlotta Eldelind
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FRIVILLIGORGANISATIONERNA: FLYGVAPENFRIVILLIGAS RIKSFÖRBUND

FLYGVAPENFRIVILLIGA
– MED FLYG SOM INTRESSE
FLYGVAPENFRIVILLIGA, inom frivilligvärlden kända
som FVRF, är en av 18 frivilliga försvarsorganisationer.
FVRF ser till att alla ungdomar och vuxna som är
intresserade av Flygvapnets verksamhet får kurser,
utbildning och möjligheter att göra en insats. FVRF
stödjer Flygvapnet och medlemmarna behövs även för
totalförsvarets civila delar.

UTBILDNINGAR
FVRF är den frivilliga försvarsorganisation som är huvudman för den grundläggande utbildningen av instruktörer.
80 elever om året går instruktörskurser som FVRF
anordnar. De genomförs i Halmstad, i Uppsala och på
flygflottiljerna, F 21 i Luleå, F 7 i Såtenäs, F 17 i Ronneby
samt vid Helikopterflottiljen utanför Linköping.
Vad lär ni ut på instruktörskurserna?
– Det är grundläggande pedagogik, planering av
övningar och lektioner samt riskhantering. De som blir
instruktörer ska ha en bra plattform att stå på, säger
Ossi Koukkula som är generalsekreterare för FVRF.
Instruktörskurserna har kvalitetssäkrats av Försvars
maktens Ledarskaps- och pedagogiska enhet. Grundkursen består av två delar med examination efter del 2.
När eleverna är godkända kan de användas vid grund
läggande soldatutbildning för frivillig personal (GU-F),
övrig frivillig militär grundutbildning, liksom andra
utbildningar inom Sveriges alla 18 frivilliga försvars
organisationer och inom Försvarsmakten. Inom många
frivilliga försvarsorganisationer krävs sedan en
specialisering exempelvis inom sjukvårdstjänst,
fordonstjänst etc.
Förutom instruktörsutbildningar genomför FVRF
andra utbildningar bl a GU-F.

UNGDOMSVERKSAMHET
Ungdomsverksamheten är prioriterad i
FVRF. Av förbundets 3 200 medlemmar är
1 200 ungdomar. På sommarkurserna som

går vid flygflottiljerna får de förstås flyga, på Såtenäs
kan det bli med TP 84, ett tungt transportflygplan. På
andra platser kan det bli med helikopter eller i mindre
propellerplan. Men det är inte bara flyg på ungdoms
kurserna. De får ta sina första steg i uniform, de får
Försvarsmaktens värdegrund, sjukvårdkunskaper och
de får jobba i grupp. Det är kunskaper alla ungdomar
har nytta av också civilt. Efter sommarkurserna följer
en utbildningsstege med fortsättningskurs, ledar
skapskurs och praktikkurs.

KRIGSPLACERING
Vuxna medlemmar kommer åter att erbjudas krigs
placering i Flygvapnet. På 70-talet var många av FVRF:s
medlemmar krigsplacerade, nu kommer det tillbaka
vilket är bra för FVRF:s framtid, menar Ossi Koukkala.
Försvarsmaktens krigsorganisation växer och det
kommer FVRF att jobba med. Krigsplaceringsmöjlig
heten ska också locka fler att bli medlemmar och FVRF
satsar nu på att växa.
– Det ska vi göra genom en offensiv rekrytering och
marknadsföring, säger Ossi Koukkula.
FVRF rekryterar inte bara egna medlemmar utan
också till Hemvärnet där 80 befattningar ska besättas
till Hemvärnets underrättelsekompanier.
En totalförsvarsuppgift är ny för FVRF. EU:s centrala
krislager byggs upp i Kristinehamn. Då behövs lastare
och lossare på den närbelägna flygplatsen i Örebro.
FVRF har tidigare gått in med lastningsinsatser åt
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, bland
annat då nödutrustning flögs till Haiti.
– Vi rekryterar nu personal, säger Ossi Koukkula.
Det är personal som ska klara tunga laster, som ska
kunna lasta transportflyget så att utrustningen är säkert
surrad inför transporten och de ska känna till de
säkerhetsbestämmelser som gäller på en flygplats.

TEXT: PER LUNQE

Ett yrke i Flygvapnet lockar många
ungdomar i FVRF. Foto: Niklas
Englund, Försvarsmakten
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FRIVILLIGORGANISATIONERNA: SJÖVÄRNSKÅREN

SJÖVÄRNSKÅREN
GER UNGDOMAR
MARIN START

Roddtävling på Sjövärnskårens sommarskola Kungsholmen. Foto: Christian Wentzel

SJÖVÄRNSKÅREN ÄR EN frivillig försvarsorganisation
med havet i fokus. Rekrytering och utbildning till
Hemvärn med marina uppgifter sköts i huvudsak av de
olika lokala kårerna, men kontrolleras och administreras
från Sjövärnskårernas Riksförbund. Sjövärnskåren har
350 befattningar att besätta inom Hemvärnet fördelade
på 11 båtplutoner och tre båtkompanier.
De vanligaste befattningarna är de tre befattningarna
ombord på Sjövärnskårens fartyg: besättningsman,
maskinman och båtförare. De tre båtkompanierna finns
på Berga (sydöst om Stockholm), Karlskrona samt i
Göteborg. Båtkompanierna består av tre stridande
plutoner med Stridsbåt 90H och Gruppbåt samt en mer
lednings- och underhållsbetonad pluton med större och
mer långsamtgående fartyg. Försvarsutbildare med
befattning i Hemvärnet har möjlighet att växla över till
båttjänst efter erforderlig utbildning som Sjövärns
kåren står för.

TOTALFÖRSVARET
För Sjövärnskårens del innebär totalförsvaret nya
uppgifter i form av större övningar som helgövningar
med deltagande från olika aktörer; Kustbevakningen,
polis, Sjöräddningssällskapet, andra frivilliga organisationer som Röda Korset, Brukshundsklubben och
Frivilliga Motorcykelklubben.
Scenariot för sådana helgövningar innehåller
exempelvis eftersök på öar i skärgården, sjöräddning,
bekämpning av skogbränder och oljeskadeskydd. I
denna verksamhet läggs det ett stort fokus på samverkan
mellan olika frivilliga organisationer, hur kan vi
komplettera varandra? Sjövärnskåren har av MSB fått
i uppdrag att genomföra utbildning och övning inom
sju olika områden, allt från sjöräddning till utbildning i
båttjänst och då på däck såväl som i maskin.
Som en del i totalförsvaret skall Sjövärnskåren
stödja det militära försvaret och de ser i en framtid

möjlighet att bistå marinen med exempelvis sjötransport av personal och förnödenheter. Sjövärnskårens
fartyg skall i en framtid bli en efterfrågad resurs i de
basområden som marinen verkar i.

500 UNGDOMAR
Sjövärnskåren är kanske allra mest känd för ungdoms
verksamheten som varje sommar engagerar 500 ungdomar på tre veckor långa läger, i form av sommarskolor.
De genomförs på Lungön utanför Härnösand, Märsgarn
sydöst om Stockholm, Kungsholmen utanför Karlskrona
och Känsö utanför Göteborg. Ungdomar som är med
lemmar i Försvarsutbildarna välkomnas varmt att söka
till sommarskolorna.
Ungdomarna kan börja sommarskolornas program
då de fyllt 15 år och genomför maximalt fyra somrar med
successivt ökande ansvar och svårighet. Det de får lära
sig under åren är att bo i förläggning, uppställning,
exercis, rodd, jollesegling och långsegling. Under de
sista åren genomförs utbildning på de större fartygen
och eleverna får lära sig livet ombord under dygnets
24 timmar med allt vad det innebär i form av arbets
uppgifter.

MÅNGA FORTSÄTTER
Samtliga läger är gratis för ungdomarna och bekostas
med medel från Försvarsmakten som ser detta som ett
sätt att nå ut till marint intresserade ungdomar. Under
vinterhalvåret anordnar de lokala Sjövärnskårerna
så kallad hemortsutbildning. Det är teoretisk marin
utbildning arrangerad av den lokala sjövärnskåren.
Det visar sig vid undersökningar att en tredjedel av
ungdomarna som varit med under tre år på sommar
skolorna fortsätter med en relation till Försvarsmakten,
som anställd officer, sjöman eller soldat.

TEXT: MATS HANSSON
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MYCKET ATT VÄLJA
PÅ I HALMSTAD
I HALMSTAD HAR försvarsutbildarföreningens 250
medlemmar mycket att välja på. Det är 250 aktiva med
lemmar som läser föreningens mejl, dels om vad som
är på gång, dels finns här en hel del försvarsinformation.
– Vi har kvällar på stadsbiblioteket i samarbete med
Allmänna Försvarsföreningen, AFF, säger Anders Björk
som är ordförande i Halmstads försvarsutbildarförening.
Överbefälhavare Micael Bydén har berättat om vad
han vill med Försvarsmakten, försvarsminister Peter
Hultqvist om försvaret av Sverige, dåvarande Säpochefen Anders Thornberg om hoten mot Sveriges
säkerhet och Hans Brun om terror.
– Det brukar komma 250 personer. Två gånger har
vi varit tvungna att be 100 som inte kom in att komma
tillbaka nästa gång, det var fullsatt.
Det sitter åtta aktiva personer i föreningens styrelse
och här finns adjungerade representanter från Frivilliga
Automobilkåren, Flygvapenfrivilliga, Lottorna och
Hemvärnsbefälens riksförbund. Styrelsen ser till så att
medlemmarna har ett välmatat program och det gör de
i samarbete med Försvarsutbildarnas Hallandsförbund.

Försvarsutbildarna i Halland bidrar genom att vara
med i den frivilliga resursgruppen.
– Vi samverkar med Länsstyrelsen, säger Anders
Björk.
Totalförsvarssatsningen leds av beredskapschefen
Niklas Nordgren (intervju på sid 18) och i den är
Försvarsutbildarna med tillsammans med andra fri
villiga försvarsorganisationer som Bilkåren och
Frivilliga radioorganisationen.
Föreningen är även medlem i Mångkampsförbundet
och genom det får både vuxna och ungdomar vara med
i orienteringsskytte och modern femkamp.

TEXT: PER LUNQE

UNGDOMSHELGER
Ungdomarna träffas helger, fredag till söndag. Antingen
har de kasernhelg eller så är de ute i fält och då på
Nyårsåsens skjutfält. Det är 35 ungdomar som går
grundkurs till någon av ledarkurserna. Ungdoms
ledare som Thimmy Eklund och hans instruktörer ser
till att ungdomarna får meningsfulla övningar. Det blir
mycket teambuilding och andra gruppövningar. Sam
arbetet med garnisonen i Halmstad, LV 6, är gott och
där förvarar ungdomarna sin personliga utrustning.
Ungdomsinstruktörerna kommer från i huvudsak
Hemvärnet och från Lv 6.
– Jag har själv varit ungdomsledare. Många av de
ungdomar som jag hade är i dag majorer och överste
löjtnanter. Även idag fortsätter ungdomseleverna i
uniform när de lämnat ungdomsverksamheten, säger
Anders Björk.

HÄNDER NÅGOT
Mejlutskicken som vice ordförande Lars Björk står
för visar på en förening som erbjuder mycket för sina
medlemmar.
– Det är viktigt att det händer något, säger Anders
Björk.
Det gör det. Varje månad har föreningen en så kallad
medlemsaktivitet för vilken man erhåller 5 000 kr från
Försvarsutbildarna centralt. Föreningen har också en
god ekonomi.
I Hallands län byggs nu ett nytt totalförsvar och där
spelar Länsstyrelsen en viktig roll. Anders Björk och

Anders Björk med dotter Freja på Falsterbo kursgård där Freja gick en
sjukvårdskurs. Foto: Privat
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AKTIVA UPPLÄNNINGAR
Bengt Fransson i uniform m/87 (blå) ska hålla föredrag om Hemvärnet 2020 för Upplands HBR-förening. Ordföranden Jonny Pettersson i m/90
(camouflage). Foto: Bo-Inge Carlsson

JONNY PETTERSSON ÄR ORDFÖRANDE i Upplands
HBR-förening. HBR står för Hemvärnsbefälets Riksförbund och samlar medlemmar som har befattningar
i Hemvärnet. Förbundet och föreningen är en del av
Försvarsutbildarna.
Föreningen har 100 medlemmar och de sluter upp
på föreningens aktiviteter. Då är också veteranerna
välkomna, således medlemmar som passerat den ålder
då man inte längre har en befattning i Hemvärnet. I
föreningen finns aktiva hemvärnsbefäl. Ungdomarna
har en egen förening. Vad vinner en medlem på att vara
med i föreningen?
– Man blir automatiskt medlem i Försvarsutbildarna.
Vi erbjuder även försvarsupplysning och intressanta
föreläsningar, säger Jonny Pettersson.

ENGAGEMANG
Ungdomarna har mycket att välja på, många är med i
en idrottsförening. Konkurrerar ni?
– Nej. Man kan ha olika intressen. Vi har sedan några
år tillbaka en bra ungdomsverksamhet i Upplands
förbundet där instruktörerna är hemvärnsbefäl. I
dagsläget är det 50-60 aktiva ungdomar som deltar i
den verksamheten.
Tiden räcker till för såväl ungdomar som för aktiva
hemvärnsbefäl och veteraner. Under föreningskvällar
med t ex försvarsinformation tas aktuella frågor upp.
När Försvarsutbildaren ringer Jonny Pettersson ska
Bengt Fransson, stabschef vid Rikshemvärnsavdelningen
hålla ett anförande om Hemvärnet bortom 2020.

FULLT HUS
Föreningen satsar målmedvetet på försvarsinformation,
förra tillfället drog fullt hus då Jale Poljarevius
berättade om sitt arbete som chef för lokalpolisen i
Uppsala och Knivsta. Det är en polischef som väcker
nationell uppmärksamhet för sitt sätt att hantera
gängkriminalitet.

Tidigare har Militärregion Mitt under en kväll
levererat en omvärldsanalys. Säkerhetshetspolisen har
pratat säkerhet och hur främmande makt hotar denna
genom rekrytering av agenter. Förre rikshemvärns
chefen Roland Ekenberg har gästat föreningen.
– Vi har målet att anordna minst tre föredrag om året.
Framtiden?
– Vi hoppas växa, att fler medlemmar ska vara med
på ett aktivt sätt.

AVTALSHANDLÄGGARE
Föreningen har god kontakt med Hemvärnets utbildningsgrupp i Uppland och Västmanland. Jonny Pettersson
är själv kompanichef i 21 Hemvärnsbataljonen. Han är
också på frivilligbasis avtalshandläggare och satsar nu
speciellt på att rekrytera fältkockar, befattningar som
Hemvärnet har ett stort behov av att fylla. Det är ett
prioriterat uppdrag för Försvarsutbildarna.
– Mycket av rekryteringen går via mun till mun.
Någon som känner någon, säger Jonny Pettersson.
Det är ett bra sätt att rekrytera till Hemvärnet,
menar Jonny Pettersson. Han går förstås också på
intresseanmälningar som han följer upp.

PETRIMEDALJEN
Hemvärnsbefälets Riksförbund förvaltar och delar ut
Petrimedaljen. Medaljen tillkom 1944 i samband med
dåvarande rikshemvärnschefens, generalmajor Gustaf
Petri, 60-årsdag. HBR-förbundet och HBR-föreningarna delar ut den, men skulle vilja göra det oftare.
Det finns många i hemvärnsrörelsen som gjort
sig förtjänt av denna medalj, med den är inte känd
överallt. Information om medaljen finns på HBR:s
hemsida. Medaljen förekommer i två valörer, silver och
brons och 1996 gav Försvarsmakten tillstånd att bära
medaljen, i båda valörer till uniform.

TEXT: PER LUNQE
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AKTIVITETER I NORRBOTTEN
ANDERS EKLUND ÄR UTBILDNINGSVARIG för
Försvarsutbildarna i Norrbotten. Förbundet finns i
ett stort län på 96 000 kvadratkilometer, men det är
bara 250 000 personer som bor där. Det betyder att det
också är långt mellan medlemmarna i Norrbottens
förbundets styrelse.
– I styrelsen sitter 20 personer och för att göra
verksamheten lättare att driva har vi skapat ett arbets
utskott, en kärna, säger Anders Eklund.
Arbetsutskottet har tio ledamöter och Anders Eklund
är med där som utbildningsansvarig. Arbetsutskottet
träffas varannan månad och tar upp dels aktuella frågor
dels planering längre fram i tiden. Rapporter behandlas
liksom frågor som ska skickas till Försvarsutbildarnas
kansli i Stockholm. På längre sikt avhandlas frågor om
kommande verksamhetsår.

FÖRSVARSINFORMATION
Norrbottensförbundet genomför en GU-F, grund
läggande soldatutbildning för frivilliga, och en Military
Weekend om året. Det blir också medlemsaktiviteter
som museibesök. Flera event med försvarsinformation
finns med för försvarsintresserade och det gör för
bundet antingen själva eller i samarbete med andra
organisationer som Allmänna Försvarsföreningen.
Hanna Linderstål har haft föredrag om digital påverkan,
Finlands försvarsattaché har talat om svensk-finskt
samarbete, chefen I 19 och flottiljchefen F 21 har pratat
om säkerhetsläget i norra Sverige. Då har också behovet
av frivilligförsvaret kommit upp.
Försvarsutbildarna i Norrbotten har 400 medlemmar
och de är en bra grund för Anders Eklund som är frivillig
avtalshandläggare och rekryterare. Det innebär att
Försvarsutbildarna rekryterar till Hemvärnets tre
bataljoner i Norrbotten, Lapplandsjägarbataljonen,
Gränsjägarbataljonen och Norrbottensbataljonen.

SJUKVÅRDARE
Anders Eklund och Norrbottensförbundet rekryterar
sjukvårdare och informationsbefäl. Liksom för andra
förbund inom Försvarsutbildarna är rekrytering
av kockar nytt för i år. Anders Eklund får intresse
anmälningar via sajten Mitt Försvarsmakten, det är bra
men bättre tycker han det är med personrekryteringar,
enligt metoden mun-mun.
– Det kan vara en plutonchef som har en arbets
kamrat som skulle passa bra. Då blir resultatet också
bra. Plutonchefen känner den som är intresserad.
Då faller inte den som är intresserad bort. Säkerhetsprövningen blir inget problem och en av de tre hemvärnsbataljoner i norrland får en soldat som kan direktplaceras
i förbandet.

NYTT MED KOCKAR
Kockarna eller förplägnadssoldaterna är nytt och
Anders Eklund har börjat rekrytera. Förr kunde han
och andra rekryterare gå via värnpliktsmagasinet, det
vill säga kockar som varit värnpliktiga men fallit för
åldersstrecket. Det fungerar fortfarande, kockar till
Hemvärnet kommer från Norrlandsskytteförbanden.
Men nu kommer de flesta kockarna till Hemvärnet via
GU-F:arna.
Tiden från rekrytering av en hemvärnssoldat till att
han eller hon har en specialistbefattning tar upp till tre år.
– Jag vill ha kontroll under den tiden så att den som
från början är intresserad inte faller bort, säger Anders
Eklund.
Visserligen har den som siktar på att bli specialist ett
ansvar själv för sin utbildningsplan och vägen fram till
sin befattning, men ett telefonsamtal då och då underlättar med frågor som, hur går det?
Anders Eklund om Försvarsutbildarna i Norrbotten. ”Vi har stora avstånd
men mycket aktivitet.” Foto: Eva Salomonsson
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David Hassel längst t h med instruktörsgänget och en grupp ungdomar.
Foto: Privat

DAVID SATSAR PÅ INSTRUKTÖRERNA
DAVID HASSEL FRÅN UDDEVALLA har just kommit
tillbaka till sitt jobb som läkare när Försvarsutbildaren
ringer. Han har varit föräldraledig med sitt första barn
och nu fortsätter han både med jobbet och sitt engagemang för Försvarsutbildarna.
Hur hinner du med att balansera jobb, familj,
ungdomsverksamhet och hemvärn?
– Man får försöka planera sin tid och hålla hårt i
kalendern, säger David.

MÅNGA UNGDOMAR
David har varit med i Försvarsutbildarna sedan han var
15 år. Först som ungdom och sedan efter värnplikten
som militärpolis på Livgardet, som ungdomsinstruktör
och senare ungdomsledare under 10 år. Även under
studierna på läkarprogrammet i Göteborg spenderades
många helger ute med ungdomarna.
De första åren som ungdomsinstruktör var det dåligt
med uppslutningen, förklarar David. Ibland var det så
få som 10-20 ungdomar på övningarna.
– Men sedan några år tillbaka kommer 70-100
ungdomar på helgerna.
Varför, något måste ha hänt?
– Vi har under de senaste åren fått en bra sammansättning av instruktörer och funktionärer som stöttar
varandra och hjälps åt för att driva och utveckla verksamheten. Det är ingen enmansshow utan det behövs
många olika infallsvinklar för att det skall bli bra.

INSTRUKTÖRERNA
Framgångskonceptet i Bohuslän-Dal, det förklarar
David som att:
– Det är att ha ett starkt instruktörslag med stor
gemenskap och engagemang. Då blir det bra övningar och
då får man med sig ungdomarna. Om instruktörerna

trivs ihop så smittar det av sig på ungdomarna. Det är
minst lika viktigt att utveckla instruktörerna som
ungdomarna för att få en bra verksamhet, säger han.
Det är i många fall viktigare att rekrytera engagerade
instruktörer än att rekrytera ungdomar.
Hur ser det ut med kvinnliga instruktörer?
– Drygt en fjärdedel av både instruktörer och
ungdomar är kvinnor. Men där har vi en utmaning att
hitta främst engagerade kvinnliga instruktörer som kan
vara förebilder för unga kvinnor att vilja engagera sig i
Försvarsmaktens verksamhet längre fram, säger David.

BÄSTA FÖRUTSÄTTNINGAR
Instruktörerna är föregångsmän eller föregångskvinnor.
De gör ett stort intryck på ungdomarna och deras fortsättning i uniform eller i en framtida civil karriär, betonar
David. Därför satsar han på instruktörerna, då blir det
också bra övningar med ungdomarna som sluter upp.
David har varit med och drivit verksamheten under
flera år som ungdomsledare. Nu byter David roll. Som
utbildningsledare ungdom i Bohuslän-Dal kommer han
inte längre att vara lika mycket ”boots on the ground”, som
han säger. Nu ska han se till så att ungdomsledaren och
instruktörerna får de bästa förutsättningarna på fältet.
Det kommer att bli mer samverkan för David, både
med Försvarsmakten i den lokala utbildningsgruppen
och inom Försvarsutbildarna med bland andra Björn
Svensson, utbildningsledare ungdom och Ulf
Hammarlund som är regional utbildningsledare syd.
Till sommaren kommer David för första gången även
att vara med under Försvarsutbildarnas funktionärsvecka
i Tylebäck som kurschef för Ungdomsledarkursen.
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Tommy Jeppsson. Foto: Privat

KRÖNIKAN

ÄR DU FÖRBEREDD?
REKORDHETTA I AUSTRALIEN, onormal kyla i USA
och Canada liksom extrema snömängder i Alperna.
Nyhetsinslagen med bilder som talar för sig själva oroar.
Samtidigt, det hände ju inte här. Det är sant, men å andra
sidan har vi i Sverige drabbats av mycket omfattande
bränder under förra sommaren liksom en omfattande
storm under innevarande vinter med omfattande och
tidsmässigt utdragen frånvaro av ström för många
människor. Allt det som hänt avslöjar hur känsligt
samhället har blivit. Det behövs varken sabotage, ITangrepp eller ännu värre, ett militärt angrepp, för att
släcka ner/ slå ut vitala samhällsfunktioner för kortare
eller längre tid. Sverige har inget fribrev mot allvarliga
händelser. Det kan alltså hända här.
Föreställ dig att strömmen går i din bostad. Det är
februari månad och några grader minus ute. Således
inte särskilt kallt. Normalfallet är att strömmen
återkommer efter ganska kort tid, vilket medför att
åtminstone inledningsvis oroar du dig inte särskilt
mycket. Den här gången återkommer inte strömmen
efter tio minuter, den har inte gjort det efter en timme
och vad värre är, inte heller efter ett dygn. Och det är
likadant i stort sett i hela landet.
Du sitter vid köksbordet. Det har börjat bli småruggigt
och lite rått i din bostad. Tända ljus utplacerade på ett
tiotal ställen, en tjock tröja, långkalsonger och yllesockar
på fötterna håller dig ännu så länge varm, men oron
gnager i kroppen. Inte fungerar radion och följaktligen
inte heller Tv:n varför du inte vet vad som händer och
inte har du köpt den där batteridrivna radion som hade
varit så bra att ha i den här situationen. Men strömmen
ska väl ändå snart återkomma, tänker du.
Ytterligare ett antal timmar går. Dina grannar är lika
ovetande och oroliga som du är. Du går ut för att handla,
då skafferiet inte innehåller särskilt mycket och snart
börjar ju dessutom de varor du har i kylen och frysen
att bli förstörda. Särskilt mycket kontanter har du inte
i plånboken, ett par hundralappar bara. Du beslutar dig
för att ta ut pengar, bara för att upptäcka att bankomaten

inte fungerar. Visst sjutton, den är ju också avhängig av
el. Nåja, får väl handla lite hållbara varor för de pengar
jag har tänker du. Framme vid köpcentret är affärerna
nedsläckta och huvudentrén stängd. Tanken träffar dig,
den går ju också på el.
Utan vare sig mer pengar eller mat återvänder du nu
till bostaden. Du känner dig lite törstig efter promenaden
och skruvar på vattenkranen. Inte en droppe kommer i
glaset som du håller under kranen. Missmodig öppnar
du kylskåpet och häller upp lite av den mjölk du har
kvar i glaset. Klockan har hunnit bli 16.00, det finns
inte mycket mer att göra än att lägga sig och försöka
sova bort oron. Det är rått inne i bostaden så det får
bli att lägga sig med långkalsonger, tröja och ett extra
täcke för att kunna hålla värmen.
Den här situationen kan drabba många människor
och läget skulle förvärras efter varje timme som strömlösheten fortsätter. Lösningen är att vara förberedd
med krislådan, vattendunkarna, batteriradion och alla
hållbara konserver i skafferiet, med mera som behövs
för att klara sig någon vecka, något som varje boende i
det här landet borde ha tagit höjd för.
Sveriges beredskap börjar med den individuella
acceptansen för att det oönskade kan hända och att det
gjorts konkreta förberedelser i form av den enskildes,
låt oss kalla det för beredskapsförråd. Det här är livsviktigt eftersom det är sannolikt att något sannolikt
inträffar – också i Sverige.

TEXT: TOMMY JEPPSSON
Gå in på våra föreläsningar, För din säkerhet!:
www.forsvarsutbildarna.se/kris
Titta också in på vår sida där man kan hitta mer information om krisberedskap (filmer, quiz, personlig krislåda mm): www.forsvarsutbildarna.se/utbildning/
for-din-sakerhet/material-din-beredskap/
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Viktiga steg för totalförsvaret

Armén leds från Enköping

SVERIGE TAR VIKTIGA STEG
för att stärka totalförsvars
förmågan. Vi går från att bygga
kunskap till konkret planering
och genomförande av åtgärder.
Det skriver Gabor Nagy från
Försvarsmakten och Camilla
Asp, Myndigheten för sam
hällsskydd och beredskap,
i en gemensam ledartext i
Svenska Dagbladet
Den rapport som Myndig
heten för samhällsskydd och
beredskap, MSB, tillsammans
med Försvarsmakten lämnade
till regeringen i slutet av
februari visar hur olika aktörer
arbetat sedan regeringen
2015 beslutade att återuppta
totalförsvarsplaneringen. Det
skriver textförfattarna och
fortsätter:
Myndigheter, ett antal
regioner/landsting och
kommuner har ett särskilt
ansvar inför och vid höjd
beredskap. Det har gjorts ett
omfattande arbete som ökat

ARMÉCHEFEN OCH Armé
staben har officiellt mottagits
i Enköpings garnison. Vid en
enkel ceremoni i minusgrader
och snöfall välkomnade
garnisonschef överste
Mattias Hanson, arméchefen generalmajor Karl
Engelbrektson och hans stab
till Enköping.
Försvarsgrenstab armé
inrättades den 1 januari 2019
och flyttade i samband med
detta ut från Stockholm.
Överste Hanson betonade
i sitt tal att armén har anor i
Enköping. Han citerade bland
annat boken ”Arméledning i

kunskapen om och förståelsen
för vad som behöver göras för
att kunna skydda civilbefolk
ningen i händelse av höjd
beredskap eller krig, säker
ställa de viktigaste samhälls
funktionerna samt ge stöd till
Försvarsmakten.
Myndigheterna har under
2018 krigsplacerat sin personal
och börjat arbeta för att verka
från alternativa och skyddade
ledningsplatser samt för att
kunna samverka och utbyta
information på ett robust och
säkert sätt.
Också hos övriga aktörer
och hos alla invånare i Sverige
har medvetenheten och kun
skapen om vikten av egen
beredskap, hur den kan bidra
till ett mindre sårbart samhälle
och ett trovärdigt totalförsvar,
ökat. Vi kommer att fortsätta
stärka medvetenheten och
kunskapen, för den behöver
bli ännu bättre, menar Gabor
Nagy och Camilla Asp.

Rekordmånga sökande
till Officersprogrammet
INTRESSET FÖR ATT BLI
officer är rekordhögt. I årets
antagning sökte totalt 708 personer till Försvarshögskolans
officersprogram. Det är en
ökning med 38 procent jämfört
med 2018 och den högsta
siffran sedan 2010. Och
andelen kvinnor, 17,5 procent,
är en av de högsta någonsin.

Officersprogrammet, säger
flottiljamiral Ewa Skoog
Haslum, vicerektor vid
Försvarshögskolan, på
myndighetens webbplats.
Bland årets sökande är det
207 värnpliktiga som just nu
gör sin militära grundutbildning
och söker direkt till officers
utbildningen. Det vanligaste
är annars att
de sökande har
anställning som
gruppbefäl,
soldat eller sjö
man i Försvars
makten.
Under de
senaste fem åren
har antalet som
påbörjar Officersprogrammet ökat
sakta men säkert.
Utbildningsbevisen till officerare kommer att öka.
Foto: Niklas Englund / Försvarsmakten
Trots det har det
inte räckt till att
Den återinförda värnplikten
fylla utbildningsplatserna,
kan vara en förklaring. Det
men i år ser det alltså ut att
skriver Försvarshögskolan på
bli konkurrens. Samtidigt är
sin webbplats.
Försvarsmaktens behov av
– Det finns flera förklaringar officerare stort. Verksamheten
till ökningen. I viss utsträckning
växer och pensionsavgångarna
kan det röra sig om ett unikt
är stora.
år, bland annat med ovanligt
– Även om vi har en trend
många värnpliktiga som just nu
med fler sökande, bedömer vi
gör sin militära grundutbildning
att det kommer att krävas nya
och som vid mönstringen fick
utbildningsvägar för att möta
värden som motsvarar de
framtida behov, säger Ewa
hårda behörighetskraven till
Skoog Haslum.

förändring Minnesskrift över
tiden i Enköping, 1996-2002".
– Där kan man se att för
21 år sedan, närmare bestämt
den 7 januari 1998, var det en
invigningsceremoni vid ATAC
(Arméns Taktiska Centrum),
sedermera ATK (Arméns
Taktiska Kommando) här i
Enköping. Så det finns en arméhistoria kopplad till Enköping,
även om dåvarande ledning
inte fyllde samma funktioner
som ni skall bygga upp idag,
sa överste Mattias Hanson vid
den officiella mottagningen,
citerad på Försvarsmaktens
webbplats.

Sänkta krav på muskelstyrka
ska ge fler kvinnliga soldater
FÖR ATT FÅ FLER KVINNOR
att göra värnplikten ser nu
Försvarsmakten över kraven
på fysisk styrka för olika
befattningar.
Idag är 13 procent av de
försvarsanställda kvinnor, långt
ifrån målet på 20 procent som
ska vara uppnått vid årets slut.
– Vi ser i erfarenheterna från
testerna att på väldigt många
andra områden, faktiskt de
flesta, så är kvinnor bättre än
män. Till exempel psykiska
faktorer och intelligensprov.
Det säger Klas Eksell som är
Försvarsmaktens personal
direktör till Sveriges Radio och
fortsätter:
– Men just i muskelstyrka
så är det ingen tvekan om att
männen är före. För oss gäller
det att ha rätt krav på rätt
befattning, så att vi inte har
ett för högt muskelkrav i för
hållande till vad befattningen
kräver.
I Östergötland ryckte 15
kvinnor och 111 män in i den
första omgången av den nya

värnplikten som avsåg års
kullen 1999. I hela landet var
siffran det första året drygt
400 kvinnor och 2 100 män
som gjorde värnplikt.
Bland de som fyllde 18 förra
året pågår mönstringen fort
farande och de första i årskullen rycker in till sommaren.
I mars startade processen
med rekrytering till värnplikt
för dem som fyller 18 år i år.
Idag är 13 procent av
Försvarsmaktens personal
kvinnor. Försvarets mål är
20 procent till nästa år och
30 procent till år 2027. Men
reklamfilmer och kampanjer
räcker inte för att nå målen.
Nu vill Försvarsmakten nå
ut i skolorna.
– Vi har från vår sida förslag
på att totalförsvarskunskap
borde vara ett ämne i samhälls
kunskapsämnet i skolan. Vi
jobbar ju oerhört mycket på att
vi ska vara en attraktiv myndig
het och det är där vi måste
komma ut, säger Klas Eksell.

Kvinnor får bättre resultat i tester än män, utom i muskelstyrka. Nu ändras kraven.
På bilden soldater under Trident Juncture 2018. Foto: Jimmy Croona / Försvarsmakten
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MSB vill bygga nationell helikopterstyrka

Det behövs helikoptrar för att stötta brandbekämpare på marken. Frågan är bara
hur? Foto: Wikimedia Commons

EN NATIONELL RESURS med
privata brandhelikoptrar, detta
är planen från Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap
för att öka beredskapen inför
nya skogsbränder kommande
sommar. Men kraven i upp
handlingen gör att det kan
bli svårt att hitta ett företag
som kan ta uppdraget, varnar
helikopterbranschen.

Vattenbombning från luften
kan vara avgörande för att
stoppa en skogsbrand i tid
eller hindra den från att bli
större. Men vid vissa av
sommarens skogsbränder
saknades helikoptrar eller så
väntade räddningstjänsten för
länge med att kalla in dem.
– Det duger inte att de
kommunala räddningstjänst

Morgan Olofsson ny
kommunikationsdirektör på MSB
MORGAN OLOFSSON
kandiderade till riksdagen för
Liberalerna i höstas. Nu blir
den förre SVT-chefen och
kommunikationschefen för
Röda Korset ny kommunika
tionsdirektör på Myndigheten
för samhällsskydd och
beredskap, MSB, med plats i
ledningsgruppen. Det skriver
tidningen Resumé.
Morgan Olofsson har en
bakgrund som journalist där
han arbetade på SVT mellan
1993 och 2011 bland annat

Morgan Olofsson är ny kommunikationsdirektör på MSB. Foto: MSB

som chef för Rapportredak
tionen. 2011 anställdes han
som kommunikationschef på
Arbetsmiljöverket för att två år
senare få motsvarande tjänst
vid Svenska Röda Korset. I
höstas stod han på nionde
plats på Liberalernas lista till
riksdagen.
I dag blev det klart att han
går in som ny kommunikations
direktör på Myndigheten för
samhällsydd och beredskap
(MSB), en tjänst som tidigare
Svante Werger hade. Morgan
Olofsson ingår i lednings
gruppen och rapporterar till
generaldirektör Dan Eliasson.
– Det är en fantastisk
utmaning sett till det som
sker i vår omvärld. I mitt jobb
som utrikeskorrespondent i
Ryssland på 1990-talet såg
jag hur institutioner föll
samman. Det är ett kritiskt
läge för demokratin och
MSB:s arbete här handlar inte
bara om att möta påverkans
kampanjer. Jag brinner för
demokratin, är värderingsstyrd
och anser att alla på MSB gör
ett enormt viktigt arbete för
att värna demokratin, säger
Morgan Olofsson till Resumé.

erna har bra relationer med
lokala företag utan nationen
Sverige måste ha en egen
helikopterresurs för att kunna
förstärka runt om i landet
och vara snabbt på plats vid
skogsbränderna, säger Dan
Eliasson, generaldirektör för
MSB, Myndigheten för sam
hällsskydd och beredskap, till
Sveriges Television.
Därför pågår nu en upp
handling där MSB vill teckna
avtal med ett privat helikopter
bolag som ska kunna avvara
upp till elva helikoptrar för
brandbekämpning i sommar.
Men branschen varnar för att
det kan bli svårt att få till ett
avtal eftersom det bara finns
enstaka företag i landet som
har så många helikoptrar.
– Våra medlemsföretag är
lite mindre, då skulle man i och
för sig kunna ingå i någon form
av konsortium och avtala om
att man har tillgång till andra
bolags helikoptrar. Men med
den här korta upphandlings
tiden är det väldigt svårt att
uppnå, säger Fredrik Kämpfe,
chef för branschorganisa

tionen Svenska flygbranschen,
till Sveriges Television.
På Heliair Sweden, ett av de
bolag som har flest helikoptrar
i Sverige, är verksamhetschefen
kritisk mot hur upphandlingen
är utformad. Han menar bland
annat att krav på antalet
helikoptrar och minst tre års
erfarenhet hos piloterna av
att släcka skogsbränder gör
det omöjligt för något enskilt
bolag att ta uppdraget.
Han tycker att MSB borde
delat uppdraget på bolag i
flera regioner istället för att ett
bolag ska täcka hela Sverige.
– Om det skulle brinna
uppe i Norrland är det
mycket bättre att ett företag
som finns lokalt bekämpar
branden. Mycket kortare
inställelsetid, kännedom om
var vatten och bränsle finns,
lättare för personal att ta sig
hem vid skiftbyten. Allting
blir så himla mycket enklare,
säger Aram Rubinstein, verk
samhetschef hos Heliair
Sweden, till Sveriges Television.

Bekämpningskedja övades

Artilleriet grupperar. Foto: Viktoria Välilä / Försvarsmakten

BEKÄMPNINGSKEDJAN FÖR
artilleri och granatkastare
övades under den brigad
understödsövning som genomfördes i Boden i slutet av
februari.
Artilleriregementet, A 9, är
funktionsansvarigt för indirekt
bekämpning och står därmed
för värdskapet där uppemot
500 deltagare övades.
– Vi är med och skapar det
taktiska scenariot så att de
som övar ute på fältet arbetar
på rätt sätt med rätt radionät,
rätt ordertabulatur och med
rätt chefer. Scenariot blir då
så likt en skarp situation som
möjligt, sa Thomas Bjerregaard,
bekämpningschef vid
3:e brigadstaben, på Försvars
maktens webbplats.
Övningen är viktig då den
samtränar alla ingående delar
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i brigadens bekämpnings
kedja, från eldledaren som
upptäcker mål i terrängen,
via beslut om eldtillstånd till
att artilleri och granatkastare
öppnar eld:
– En brigadunderstöds
övning har en omfattande
säkerhetsorganisation för att
genomföra skarpskjutning
med artilleri och granatkastare
inom avgränsade riskområden.
En del av säkerhetsorganisa
tionens viktiga arbete är att
kommunicera med deltagande
förband och allmänheten.
Övningens olika stridsmoment
med skarp ammunition ger
deltagande förband möjlighet
att träna på metoder, strids
teknik och ledning med inslag
av snö, kyla och mörker,
säger övningsledaren Stefan
Svensson.

Försvarsmakten rustar för cyberkrig

2018 blev rekordår för Hemvärnet

REDAN INOM ETT ÅR
kommer Försvarsmakten att ha
en färdig fullskalig övnings
anläggning för att kunna öva
cyberkrigföring. Det säger
Försvarsmaktens cyber
försvarschef till Sveriges
Television.
Traditionellt består försvaret
av tre delar: Armén, Marinen
och Flygvapnet. En fjärde
komponent som blir allt
viktigare är att kunna föra krig
med hjälp av datorer, således
cyberförmåga.
– Den är ett självklart inslag
i modern krigföring. Den som
inte har den här kapaciteten
har ett klart underläge i ett
eventuellt krig, säger överste
Patrik Ahlgren, chef för
Försvarsmaktens sektion
för cyberförsvar, till Sveriges
Television.
Cyberoperationer har
använts flera gånger tidigare,
bland annat i Ukraina där
elnätet slogs ut för 250 000
invånare 2016. Då pekades
ryska hackergrupper ut som
ansvariga.
I Iran 2010 förstördes en
femtedel av de centrifuger som
landet använde för att anrika
uran. I efterhand har Israel och
USA pekats ut som ansvariga.
Patrik Ahlgrens viktigaste
uppdrag just nu är att försvaret

UNDER 2018 gjorde landets
hemvärnsbataljoner rekord
många timmar i fält i samband
med skogsbränder och sökinsatser efter försvunna
personer. Samtidigt ökade
också intresset för att gå med
i Hemvärnet.
– Vi har aldrig gjort fler
timmar, berättar Christer
Larsson, bataljonschef i
Västmanland, för Sveriges
Television Västmanland.
2018 gjorde landets hem
värnsbataljoner cirka 237 000
timmar i fält. Det kan jämföras
med de 99 000 timmar som
gjordes 2014, året med den
stora skogsbranden i
Västmanland.

ska utveckla en offensiv cyberförmåga. Att till exempel kunna
ta sig in och manipulera eller
lamslå delar av främmande
makts it-system.
Redan inom ett år kommer
försvaret att ha en färdig fullskalig övningsanläggning för
cyberkrigföring, en så kallad
cyber-range. Där ska opera
törer kunna testa olika typer
av cyberangrepp.
– Det är ett digitalt slagfält,
ungefär som att öva på ett
skjutfält med skarp ammuni
tion, säger Patrik Ahlgren.
Enkelt uttryckt består en
cyber-range av en serverhall,
där operatörerna kan efter
likna de system man antingen
ska kunna attackera och ta
sig in i eller försvara. Exakt
var den ska lokaliseras vill
Försvarsmakten inte gå in på.
Ett problem med att skapa
en anfallsförmåga är att det
kräver att man gör dataintrång
i andra länders it-system, trots
att det är olagligt. Det menar
cyberoperationsexperten
Gazmend Huskaj på Försvars
högskolan. För att kunna
anfalla måste försvaret veta
vilka system man kommer att
stöta på och hur de är
uppbyggda.

Hemvärnet genomförde 237 000 timmar i fält 2018. På bilden soldat under krigsförbandsövning i Timrå. Foto: Richard Törnhjelm / Försvarsmakten

Strid i Bräcke: stor övning för Hemvärnet
EN STOR HEMVÄRNSÖVNING
har hållits vid Furuhagen i
Bräcke. Bataljonen övade strid
i tät bebyggelse.
Det är vid gamla vård
boendet Furuhagen i Bräcke
som övningarna hållits.
– Vi övar på strid i bebyg
gelse. Det har visat sig att
modern krigföring ofta rör sig
i bebyggelse, säger Daniel
Olsson, ställföreträdande
kompanichef, till Sveriges
Television Jämtland.

17 500 av timmarna stod
den västmanländska batal
jonen för. De deltog bland
annat vid bränder i Sala och
Älvdalen. Dessutom i två eftersök efter försvunna personer.
– Eftersök och bränder är vi
egentligen inte dimensionerade
för, men vi har inga problem
att få personal till detta. Folk
ställer upp när det händer
saker, säger Christer Larsson.
2018 ökade ansökningarna
till Hemvärnet med omkring
sex procent.
I Västmanland har det resulterat i att ett åttiotal personer
ska göra introduktionsutbild
ning. Det är trettiotalet fler än
ett normalår.

Angelica Humble från
Mörsil arbetade tidigare som
signalist inom Försvarsmakten.
I två år har hon varit med i
Hemvärnet:
– Det är viktigt att Hem
värnet finns, det visade sig
ganska bra förra året med
bränderna som härjade i bland
annat Härjedalen, att Hem
värnet är en organisation som
är etablerad och där det finns
folk som kan och vill hjälpa
till, säger Angelica Humble.

Hemvärnet övar strid i bebyggelse. Foto: Rickard Törnhjelm / Försvarsmakten

Försvarsmakten prisad på 112-galan
SOS ALARM DELAR årligen
ut 112-priset som uppmärk
sammar aktörer, vanligtvis
inom alarmeringstjänsten, och
synliggör specifika händelser
där samverkan har varit
avgörande för insatsens utfall.
I år gick priset till Försvars
makten, Polisen och Missing
People för insatsen vid sök
andet efter 12-årige Dante i
Falkenberg.
Kjell-Anders Johansson,
bataljonschef för 45:e hem
värnsbataljonen var en av tre
representanter från Försvarsmakten som deltog vid
112-dagen den 11 februari
på Münchenbryggeriet i
Stockholm där priset delades
ut.
– Det känns hedrande att få
det här priset. Det är ju ett slags
erkännande för att vi ställer
upp på frivillig basis vid efter
sök och annat stöd till sam
hället, säger han, citerad på
Försvarsmaktens webbplats.
Kjell-Anders Johansson
minns mycket väl de här
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novemberdagarna när Dante
försvann.
– Halv två på natten kom
larmet från polisen att de
behövde stöd från ett
hundratal soldater och åtta
mc-ordonnanser. Jag skick
ade ut sms och ringde och
samlade mina hemvärnssol
dater. När vi dessutom hade
fått förstärkning bland annat
från Halmstad garnison och
anställda där kunde vi ställa
upp med 280 personer, säger
Kjell-Anders Johansson.

Antalet som gör värnplikten kan fördubblas inom tre år
ANTALET UNGA SOM GÖR
värnplikt ska öka, det slås
fast. Om tre år kan dubbelt så
många som i dag rycka in.
– Vi kommer nu att utreda
och titta på vad det skulle
innebära om vi stegvis skulle
gå upp till 8 000, säger för
svarsminister Peter Hultqvist,
till Aftonbladet.
Efter att säkerhetsläget
i omvärlden förändrats tog
regeringen 2017 beslut att
återinföra mönstringen och
den allmänna värnplikten,
som varit inaktiverad sedan
2010. Den första årskullen
som berördes var de som är
födda 1999.
Antalet som gör värnplikten
är dock betydligt lägre än
förr om åren. De första åren,

2018-19, var målet att För
svarsmakten skulle utbilda
4 000 kvinnor och män, en mix
av frivilliga och pliktintagna.
Omgående gjordes analysen
att det inte skulle räcka för att
klara Försvarsmaktens perso
nalförsörjning. Redan nästa år
ska antalet värnpliktiga upp till
5 000. Men många anser att
antalet unga rekryter behöver
öka ännu mer. Det slås bland
annat fast i en av de 73 punkterna i Januariavtalet som slöts
mellan Socialdemokraterna,
Miljöpartiet, Centern och
Liberalerna.
– Det som står i Januari
avtalet innebär att vi ska verkställa att det blir fler. Då måste
vi ta fram ett förslag som
handlar om hur ett utökat

antal värnpliktiga ser ut, säger
Peter Hultqvist.
Som grund för arbetet ligger
en utredning som på reger
ingens uppdrag gjordes av

Annika Nordgren Christensen.
I den föreslogs en stegvis
ökning av antalet värnpliktiga
till 8 000 personer år 2022.

Inskrivning till Andra amfibiebataljonen. Foto: Magnus Lindstedt / Försvarsmakten

Gemensam amfibiestyrka med Finland
DET SVENSK-FINSKA sam
arbetet mellan Nylands brigad
och Amfibieregementet är
sedan länge etablerat. De
första övningarna länderna
emellan genomfördes i slutet
av 90-talet och sedan dess

har förmågan utvecklats. Det
skriver Försvarsmakten på sin
webbplats.
Tidigare i höstas genom
förde chefen för Nylands brigad
ett besök på Amfibierege
mentet. Under detta diskute

rade de båda cheferna hur
den svensk-finska amfibie
styrkan ska utvecklas mot full
operativ förmåga 2023.
Styrkan består av enheter
ur Amfibieregementet och
Nylands brigad, och utgör

en gemensam amfibiestyrka
som ska kunna användas
såväl på svenskt som finskt
territorium. Det är en del av
det omfattande svensk-finska
militära samarbetet som
föranletts av politiska beslut.

Dags för ordentlig ledning av totalförsvaret
DET ÄR PÅ TIDEN att total
försvaret samordnas under
ett och samma departement.
Men ett år efter att Försvars
beredningen föreslagit just
detta har regeringen fort
farande inte agerat. Är det
inte dags att göra slag i saken
nu? Det frågar Blekinge Läns
Tidning i en ledartext.

För 20 år sedan gick det
inte att motivera mångmiljard
belopp för skyddsmasker eller
skyddsrum till medborgarna.
Hotbilden var inte densamma
som efter kalla kriget. Men
nu är läget annorlunda. De
geopolitiska konflikterna
ökar. Kina och Ryssland hotar
USA:s handelshegemoni.

Ett departement som svarar för militärt och civilt försvar är en logisk lösning
istället för nuvarande uppdelning på två. Foto: rbrechko / Shutterstock.com

Rapporter om ryska desinfor
mationskampanjer, inbland
ning i europeiska val och stöd
till ytterlighetspartier från
ryskt håll avlöser varandra.
Men vårt totalförsvar haltar.
Försvarsberedningen lämnade
för över ett år sedan en
rapport till regeringen där det
föreslogs att samordningen av
totalförsvaret ska koncentreras
till Försvarsdepartementet.
Ett år har nu gått utan att
något har hänt, och tiden går.
Totalförsvaret, som består
av både det militära och
civila försvaret, är uppdelat
på två departement. Under
2014 flyttades Enheten för
samordning av samhällets
krisberedskap (SSK) över från
Försvarsdepartementet till
Justitiedepartementet. Inom
SSK ligger även Myndigheten
för samhällsskydd och bered
skap (MSB) som är central för
vår krisberedskap.
Det är alltså inrikesminister
Mikael Damberg (S) som har
ansvaret för det civila försvaret
och för samordning av
krisberedskapen. Men när det
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kommer till samordningen
för det militära försvaret och
det civila försvaret inom
ramen för totalförsvaret, ligger
ansvaret på försvarsminister
Peter Hultqvists (S) bord.
Uppdelningen av total
försvaret leder naturligtvis till
en rad problem. Inte minst
saknas en helhetssyn inom
totalförsvarsarbetet. Det
leder till otydlighet i ansvars
förhållanden och försvårar
och försenar arbetet. Men
sedan brister även försvaret när
det kommer till den så kallade
”gråzonsproblematiken”. Det
är nämligen inte helt självklart
om en påverkansoperation
är ett militärt angrepp mot
Sverige eller inte.
Det är på tiden att regeringen
ser till att samordningen och
ledarskapet för totalförsvaret
hamnar under ett och samma
departement. Om vi inte har
tydlig ledning av totalförsvaret
nu, vad kommer att hända om
vi hamnar i krig?

DET HÄNDER I FÖRBUNDEN
19/4-30/6

Foto: Colin Smith, Wikimedia Commons

REGION SYD

REGION MITT

Aktivitet
Datum
Plats
Arrangerande
			förbund

Aktivitet
Datum
Plats
Arrangerande
			förbund

Föreningsdagen

Fredriksberg Skåne

Military Weekend

03-05 maj

Villingsberg

Värmland

Etik, moral och värdegrund 25 april

22 april

Göteborg

Göteborg

03-17 maj

Fårö

Gotland

Military Weekend

26-28 april

Borås

Älvsborg

Stridsutbildning för
specialister

26-28 april

Eksjö

Norra Småland

Grundläggande
soldatutbildning för
frivilliga (GU-F)

Ungdomsövning

26-28 april

Eksjö

Norra Småland

Medlemsträff

27-28 april

Höllviken

Skåne

Marschläger (ungdom)

27-29 april

Ulricehamn

Älvsborg

Älvsborgs Karoliner
marsch

27-29 april

Ulricehamn

Älvsborg

Valborg

30 april

Fredriksberg Skåne

För din säkerhet!
11 maj
Rönninge
Stockholm 		
			Södermanland
Military Weekend

17-19 maj

Totalförsvarsinformation 17-19 maj
– grundkurs

Kvarn

Östergötland

Örebro

Örebro

Military Weekend
24-26 maj
Livgardet
Stockholm 		
			Södermanland
För din säkerhet!

28 maj

Västerås

Västmanland

Military Weekend

14-16 juni

Fårö

Gotland

Studiebesök
02 maj
SSRS
		Landskrona

Skåne

Kombattantutbildning

02-03 maj

Halmstad

Halland

”FN i Kongo”

04 maj

Djuramossa

Skåne

Utflykt/värdegrund

04 maj

Fredriksberg Skåne

För din säkerhet!

09 maj

Helsingborg

Skåne

Fälttävlan

11 maj

Sörred

Göteborg

Medlemsdag på
11 maj
Beredskapsmuseet		

Djuramossa
Viken

Skåne

REGION NORR

Military Weekend

17-19 maj

Eksjö

Göteborg

Military Weekend

17-19 maj

Göteborg

Göteborg

Aktivitet
Datum
Plats
Arrangerande
			förbund

Ungdomsweekend

17-19 maj

Göteborg

Göteborg

Instruktörskurs
– ungdomsvapen

26-28 april

Sollefteå

Västernorrland

Ungdomsövning

24-26 maj

Kosta

Norra Småland

Instruktörskurs – pistol

26-28 april

Sollefteå

Västernorrland

Ungdomsövning

29 maj-02 juni Halmstad

Halland

Sundsvall

Västernorrland

Regementets dag

30 maj

Revingehed

Skåne

Totalförsvarsinformation 26-28 april
– grundkurs

Försvarsinformation
– Känsödagen

30 maj

Känsö

Göteborg

05-19 maj

Boden

Norrbotten

Vårövning (ungdom)

30 maj-02 juni Såtenäs

Grundläggande
soldatutbildning för
frivilliga (GU-F)

Utflykt/Värdegrund

01 juni

Fredriksberg Skåne

Military Weekend

17-19 maj

Härnösand

Västernorrland

Nationaldagen

06 juni

Vollsjö

Skåne

16-20 juni

Revingehed

Skåne

Nationaldagen

06 juni

Landskrona

Skåne

Ungdomskurs
– tema armé

Nationaldagen

06 juni

Ystad

Skåne

Nationaldagsfirande

06 juni

Vetlanda

Norra Småland

Nationaldagsfirande

06 juni

Sunnerbo

Kronoberg

Nationaldagsfirande,
rekrytering

06 juni

Göteborg

Göteborg

Military Weekend

07-09 juni

Kosta

Kronoberg

Grundläggande
soldatutbildning för
civilanställda

12-14 juni

Kallinge

Halland

Military Weekend

14-16 juni

Göteborg

Göteborg

Ungdomsweekend

14-16 juni

Göteborg

Göteborg

Ungdomskurs
– tema teknik

16-20 juni

Halmstad

Halland

Ungdomskurs
– tema armé

16-20 juni

Eksjö

Norra Småland

Ungdomsövning

16-18 juni

Eksjö

Norra Småland

Ungdomskurs
– tema armé

24-28 juni

Revingehed

Skåne

Göteborg

Military Weekend
14-16 juni
Strängnäs
Stockholm 		
			Södermanland
Grundläggande
soldatutbildning för
frivilliga (GU-F)

29 juni-12 juli Villingsberg

Värmland

RIKSTÄCKANDE FÖRBUND
Aktivitet
Datum
Plats
Arrangerande
			förbund
Ungdomsövning
19 mars
Norrtälje
Luftvärns-		
			förbundet
Ungdomsövning
22-24 mars
Väddö
Luftvärns			förbundet
Ungdomsövning
23 april
Norrtälje
Luftvärns			förbundet
Ungdomsövning
26-28 april
Väddö
Luftvärns			förbundet
För din säkerhet!
11 maj
Bålsta
Upplands
			Krisstödsförbund
Ungdomsövning (före-	
24-26 maj
Väddö
visning för anhöriga 26/5)			

Luftvärnsförbundet

Luftvärnshelg, försvars-	 25-26 maj
Väddö
Luftvärnsinformation			förbundet
Nationaldagsfirande
06 juni
Stockholm
Luftvärns			förbundet
Ungdomsutbyte
13-20 juni
Väddö
med Ukraina 			
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Luftvärnsförbundet

POSTTIDNING

2 0 2 7 3 8 7 0

VI ÄR VÅRT VARUMÄRKE
Ytterst syftar Försvarsutbildarnas uppdrag till att
utverka stöd till samhällets krisberedskap och nationens
försvar. Det inbegriper varje medborgares rätt att leva,
tycka och yttra sig fritt. Som medlem behöver vi därför
förhålla oss till en gemensam värdegrund och acceptera
vissa uppförandekoder. Det är grunden för ett
medlemskap hos oss.
Den värdegrund och uppförandekod vi följer är
Försvarsmaktens som i sitt arbete tagit utgångspunkt i
den väpnade striden. Vi i vår tur har valt att dela
myndighetens värdegrund i övertygelse om att den är
lika relevant när vi verkar till stöd åt Försvarsmakten
som samhällets krisberedskap och i övriga sammanhang.
Värdegrunden och uppförandekoden ger inte
utrymme för anti-demokratiska uttryck eller annat
som strider mot lag, förordning eller våra stadgar.
Vårt varumärke skulle bli lidande, liksom den enskilde
medlemmen och Försvarsutbildarna som rörelse. När

vi verkar som Försvarsutbildare företräder vi indirekt
också de myndigheter vi stöder med frivilligpersonal
och uppdrag. Det är det vi säger och gör som spelar roll
– att alltid vara föregångsman.
Att se mångfald som en tillgång ingår i uppförandekoden och innebär att Försvarsutbildarna tar avstånd
från alla former av diskriminering, trakasserier och
mobbning. Vi är ärliga och visar respekt för varandra –
vi talar med och inte om andra. Ser vi felaktigheter så
ingriper vi på ett lämpligt sätt.
Öppenhet och villighet att dela med sig av kunskap
utgör grunden för vårt uppdrag, där säkerhets
medvetandet alltid återspeglas i verksamheten.
Allt vi gör som Försvarsutbildare är en del av en
helhet i stödet till ett mer robust samhälle där
medlemmar, funktionärer och tjänstemän utför sina
specifika uppgifter och tar sitt ansvar för helheten.

Du hittar värdegrunden på https://www.forsvarsmakten.se/
sv/om-myndigheten/vara-varderingar/var-vardegrund/

Anmäl ändrad
adress!

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

