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För någon vecka sedan var jag på något så unikt som en 
bokrelease för en publikation innehållande en bred och 
djupgående analys över förutsättningarna för svensk 
säkerhet efter 2014. Boken spänner över en rad viktiga 
samhällssektorer som utgör grunden för svensk säkerhet.  

Jag tror att det är första gången jag har kunnat ta del av 
en samlad analys av svensk säkerhet i en och samma skrift. 
Den kunskap som boken förmedlar kommer förhoppnings-
vis väl till pass för såväl debattörer som beslutsfattare inför 
de fortsatta strategiska avvägningsfrågor Sverige står inför  
– inte nödvändigtvis enbart snävt inriktat mot det  

kommande försvarsbeslutet. Boken – För Sveriges Säkerhet  – kommer dessutom att 
nyttjas av oss Försvarsutbildare vid de kurser som vi genom Försvarsmaktens tilldelade 
huvudmannaskap genomför i försvarsinformation. 

Det är dock ett sakområde som jag saknar i den nämnda boken och som vi inom fri- 
villigrörelsen är en viktig och central del av – nämligen folkförankringen och då satt i ett  
sammanhang av svensk säkerhet. Försvarsutbildarna som folkrörelse och med frivillig för- 
svarsverksamhet som verksamhetsområde måste i det här sammanhanget fortsatt öka an-
strängningarna för att göra oss än mer kända. Synligheten behöver ske till såväl varumärket 
Försvarsutbildarna som till vad frivillig försvarsverksamhet är, syftar till och vad Försvars-
utbildarna står för. 

En bred folkförankring är avgörande för att förmå enskilda till engagemang och för en 
djupare förståelse för samhällets civila och militära krisberedskap och krishantering. Den 
är också en förutsättning för att kunna ge ett fullgott stöd till Försvarsmaktens personal-
försörjning byggd på anställning och avtal. 

I tider av arbetslöshet med risk för ökad rasism, social oro och ökande polarisering i 
samhället kan Försvarsutbildarna även här spela en roll för svensk säkerhet. Att genom vår 
regionala närvaro ge en ökad synlighet – också i områden där kunskapen om totalförsvars-
frågor är eftersatt, föra debatt och genom att bidra till att föra ut bilden av uniformsyrken 
och försvarsrelaterade frågor i samhället försvaras Sveriges grundläggande värden – det är 
detta folkförankringen ytterst handlar om. Samtidigt kan Försvarsutbildarnas bidrag öka 
mångfalden på sökanden in till Försvarsmakten så att myndigheten på ett bättre sätt utgör 
en spegelbild av samhället. Som Försvarsutbildare har vi därför alla ett särskilt ansvar för 
att efterleva och på lämpligt sätt bemöta övertramp mot vår värdegrund oaktat var det 
sker.

Bengt Sandström
Generalsekreterare
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chefredaktören har ordet

Tidningen Försvarsutbildaren har sedan 
starten 1917 genomgått stora förändringar. 
Den har bytt namn från Landstorms- 
mannen till Befäl och i samband med vårt  
namnbyte 2006 så bytte tidningen namn 
till Försvarsutbildaren. Genom åren har 
även innehållet förändrats. Under kalla 
kriget och värnpliktstiden hade tidningen  
en tydlig utbildande roll med olika sär-
tryck och applex som läsaren kunde lösa. 
Numera är tidningen inriktad på att spegla 
medlemsverksamheten, vara en del av 
försvarsinformationen och den debatt som 
förs samt vara ett forum för att locka till 
den omfattande utbildningsverksamhet vi 
bedriver. Här vill jag passa på att nämna 
att i detta nummer medföljer den nya kurs- 
katalogen. Bläddrar man i den så finner 
man ett gediget och brett utbud av kurser. 
Det är kurser för ungdomar, nybörjare 
(Military Weekend), hemvärnspersonal 
(GU-F) och flera olika typer av specialist-
utbildning. Det känns att den är betydligt 
mer omfångsrik än tidigare år, inte bara till 
sidantalet utan även till innehållet.

För att fortsatt utveckla tidningen har vi 
nu genomfört en överrenskommelse med 

Nya samarbeten
Arméinspektören, Anders Brännström. 
Vi erbjöd armén att disponera två sidor 
per nummer för att informera om arméns 
framtid och utveckling. Rent praktiskt 
kommer vi nu att samarbeta med mark-
stridsskolan (MSS) i Skövde, som i dialog 
med oss kommer att ta fram ett antal artik-
lar på temat armén. Vi upplever att det här  
har varit efterfrågat bland våra läsare och 
att det är ett bra komplement till den knyt- 
ning vi redan har med hemvärnet.

Utöver detta så för vi nu diskussioner 
om hur vi kan utöka samarbetet med All-
männa försvarsföreningen (AFF) som vi 
idag har som partner på central nivå när 
det gäller försvarsinformation. Avsikten är 
att låta AFF:s tidning Vårt Försvar svara för 
att ta fram artiklar till vår tidning i syfte att 
kunna öka kunskapen om försvars- och  
säkerhetspolitiska frågor hos er läsare. Efter- 
som bägge tidningarna har samma redak-
tör, Tommy Jeppsson, så kommer det här 
samarbetet att flyta på relativt enkelt. Här 
återstår dock några praktiska detaljer innan 
det kommer till förverkligande.

Inte bara tidningen utvecklas utan 
även vår hemsida och utbildningsportalen 

står inför kommande och välbehövliga 
förändringar. Vi påbörjar nu en översyn av 
hemsidan för att göra den mer anpassad  
till de som för första gången kommer i 
kontakt med vår verksamhet. Den skall 
framöver vara mer informativ och lättnavi-
gerad för den som hittar oss via exempelvis 
våra annonser eller googlar på oss. Därifrån 
skall man kunna slussas ut i utbildning 
eller i annan verksamhet som vi bedriver. 
Det ställer helt andra krav på hemsidan än 
idag då den är till för de som redan känner 
till oss. Facebook kommer därför framöver 
att bli den viktigaste källan för det som 
händer och görs ute i landet. Här kan man 
snabbt och enkelt lägga upp bilder, små 
reportage och filmer. Det skall verkligen 
bli spännande 
att jobba med 
detta under året, 
utöver allt annat 
som naturligtvis 
också sker. 

Per Klingvall 
Chefredaktör

Njut av påskeN i åNN
Vi tycker att påskveckorna infaller under den vackraste tiden i Jämtlands-
fjällen och erbjuder dig som är medlem i Försvarsutbildarna möjlighet att 
tillbringa den på vår kursgård i Ånn. Ånn ligger i de västra Jämtlandsfjällen  
och bjuder på många naturupplevelser där det även finns möjlighet till skid-
åkning, skoterfärder och fiske. 

Mellan den 25-31/3 är priset endast 690 kr/person/dygn i dubbelrum med 
helpension. Då ingår en stor påskbuffé den 30/3 i priset. Erbjudandet gäller 
i mån av plats.

kontaktuppgifter: 

Telefon 0647-712 65
Mobil 0706-63 69 39 
Adress Ånns kursgård
 Ånn Haråvägen 2
 830 15 DUVED
E-post  info@annskursgard.se
Hemsida  www.annskursgard.se
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I böRjAn Av jAnuARI utsändes 
ett specialutskick för att öka an- 
talet sökande till den treåriga 
officersutbildningen vid Militär-
högskolan Karlberg som börjar 
i augusti.

– Vi måste få ungdomarna att  
välja officersyrket. Vi har en 
gigantisk utmaning framför oss  
i att förse våra krigsförband med  
dugliga och kompetenta chefer.  
Frågan är av strategisk betydelse,  
säger chefen på Karlberg, Mats 
Danielsson till forsvarsmakten.se.

Under de senaste åren har det 
varit ett vikande antal som sökt 
till officersprogrammets hundra 
elevplatser. Antalet sökande har  
minskat från 750 till 350 vid 
senaste intagningen. En orsak 
är att Försvarsmaktens rekryter-
ingskampanjer varit fokuserad 
på att locka intresserade till 

Blivande chefer till  
krigsförbanden behövs

grundläggande militär utbild-
ning för fortsättning som soldat, 
sjöman eller specialistofficerar.

Militärhögskolans erfarenhet 
är att det behövs sju sökande per  
elevplats för att få önskad kvalitet.

– Vi måste bli synligare i sam- 
hället och få ungdomarna att 
välja officersyrket före andra 
yrken, säger Mats Danielsson.

Han vet att skolan levererar 
kvalitet.

– Vid Militärhögskolan Karl-
berg har officerare utbildats i 
220 år i obruten följd. Skolan har 
genom åren försörjt Försvars-
makten med ledare av högsta 
kvalitet och de som tjänstgjort 
utomlands har som nästan alla  
svenska utlandssoldater fått 
mycket goda omdömen. Förut- 
sättningarna att locka ungdom-
arna finns, säger Mats Danielsson.

OmFATTAndE CybERATTACkER 
avslöjas nu. Dessa har riktats mot  
bland annat ambassader och 
försvarsmyndigheter i 39 länder. 
Hemlig information har stulits 
i stor skala, avslöjar säkerhets-
företaget Kaspersky.

Spionaget har pågått i sex år  
och attackerna har riktats mot  
framför allt myndigheter, däri-
bland ambassader, forsknings-
miljöer och militära organisa-
tioner över hela världen.

Kaspersky misstänker att  
hundratals terabyte känsliga 
data har blivit stulna. Exakt vilka  
organisationer som har drabbats  

avslöjat:  
Gigantiskt cyberspionage

är inte offentliggjort, men 
Kaspersky arbetar med Cert-
säkerhetsteam i länder som 
drabbats för att ge dem tillgång 
till ip-adresser som är knutna till 
drabbade organisationer.

Redan i oktober började 
Kaspersky granska attackerna, 
som fått namnet Red October. 
De har troligen pågått sedan i 
maj 2007. 

– Hundratals system har 
infekterats inom de attackerade 
organisationerna, säger Costin 
Raiu som är chef för Kaspersky 
Lab Globala forsknings- och 
analysteam, till IDG News.

nATIOnAlmuSEum i Stock-
holm lånar ut konst till myndig-
heter. På Amfibieregementet i 
Berga finns lånad konst av bland 
andra 1600-talsmålaren Hendrick 
van Anthonissen. Denne målare 

AqERI, SvEnSk PROduCEnT 
av datorer och kommunikations- 
utrustning för extrema miljöer, 
har fått ett kontrakt på 2,1 
miljoner kronor från FMV. Affär-
en omfattar kommunikations-
utrustning och leveranserna ska 
vara avslutade före april 2013.

– Med mer än 20 års erfaren-
het av leveranser till Försvars-

aMF 1 lånar värdefull konst
var specialiserad på marina motiv 
och den tavla som hänger på 
Berga föreställer en sjöstrid  
mellan engelsmän och holländare.  
Försäkringsvärdet på tavlan är en 
kvarts miljon kronor.

aqeri tar hem  
kontrakt hos FMv

makten representerat av FMV 
erhåller Aqeri fortsatt förtroende 
som leverantör. Jag är övertygad 
om att Aqeri finns bland de 
leverantörer som är aktuella att 
leverera till kommande beställ-
ningar, bland andra till utlands-
insatser, säger Manne KA Koerfer, 
vd för Aqeri i ett pressmeddel-
ande. 

SäkERHETSPOlISEn, SäPO, 
befarar att kriminella organisa-
tioner kommer över militära och  
hemliga bergrum för att använda  
dessa i sin verksamhet. Problem-
et har aktualiserats när Försvars-
makten säljer av sina tidigare 
hemliga anläggningar, till exem- 
pel i Borås. Säpo har redan 
stoppat flera försäljningar, enligt 
Fortifikationsverket.

– Vi ser om hotbilden i det här  
området eller i den speciella 
situationen är sådan att vi av- 
råder från försäljning, är ett 
besked som vi fått av Säkerhets-
polisen flera gånger, säger  
Stefan Magnusson som är chef  

Bergrum kan  
användas vid brott

för Fortifikationsverkets mark-
avdelning till sr.se.

De senaste 15 åren har många 
av Försvarsmaktens anläggningar  
tömts på utrustning, förseglats 
och klassificerats som ej hemliga. 
Det finns i dag 2 000 större berg-
anläggningar kvar. En stor del av 
dessa ska avvecklas och möjligen 
säljas på den öppna marknaden.

Flera gånger har Säpo stoppat 
försäljningar eftersom det inte 
anses som önskvärt att bergrum-
men köps av kriminella organisa- 
tioner vilka kan förvandla dessa  
bergrum till gömställen för stöld-
gods eller sig själva.

Chefer behövs inom Försvarsmakten. Chef ger order under övning vid 
Trängregementet. Foto: marcus Åhlén/Försvarsmakten

Militärpoliser med 
ansvar i kosovo
mIlITäRPOlISER IngÅR i dag 
i varje större insats där Försvars-
makten har personal, ofta från 
14:e eller 15:e militärpoliskom-
panierna. Livgardets bidrag till  
den svenska kosovostyrkan 
består av två förstesergeanter 
från 14:e MP-kompaniet.

Militärpolisens uppgift i  
Kosovo är att ansvara för ord-
ning och säkerhet inom den 
svenska kontingenten, men får  

verka inom hela KFOR. De 
svenska militärpoliserna har 
beredskap dygnet runt sju dagar 
i veckan. Uppgifterna varierar. 
Militärpoliserna ansvarar för 
eskort av personal och materiel, 
utredningar av händelser där 
svensk militär varit inblandad 
och att kontrollera att Försvars-
maktens egna förordningar och 
bestämmelser följs.   
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TvÅ män, 60 OCH 34 ÅR, från 
Upplands Väsby åtalas för brott 
mot skyddslagen efter att ha 
ignorerat varningsskyltar på 
Älvdalens skjutfält. Försvars-
makten tvingades avbryta en 
övning för att leta rätt på dem.

Männen som inte hade be-
hörighet att vistas på området 
förnekar brott, men kan bli skyld- 
iga staten motsvarande Försvars-
maktens kostnad för att avbryta 
övningen, 59 500 kr.

235 SPECIAlISTOFFICERARE 
tog i december examen vid För-
svarsmaktens skolor och har nu 
kommit ut till förbanden.

– Det är kul att ge tillbaks 
och dela med sig av vad man 
kan, säger Karl Danielsson som 
nu jobbar på Lv 6, till forsvars-
makten.se.

Karl Danielsson har tagit sin  
examen i Halmstad vid en hög-
tidlig ceremoni i S:t Nikolai  
kyrka, som hölls gemensamt för 
57 tekniska specialistofficerare 
från Försvarsmaktens tekniska 
skola, FMTS, och fyra specialist-
officerare från Luftvärnets strids-
skola, LvSS. Generallöjtnant 
Göran Mårtensson förrättade 
examenshögtidligheterna.

– En examen kännetecknar 
slutet på något, men det är 
också början på något nytt. För 
er är det en början på en spän-
nande karriär. Ni är behövda och 
efterfrågade, sa han.

De studerande vid FMTS har 
haft en termins studier i gene-
rella ämnen som ledarskap, 

Dyrt besök på skjutfält

stats-kunskap och militärveten-
skap vid Militärhögskolan i Halm-
stad och sedan två terminer med 
fördjupning i tekniska ämnen 
vid FMTS för att bli tekniker inom 
armén, flygvapnet eller marinen.

Specialistofficerarna som tog 
examen vid LvSS har gått två  
terminer vid Markstridsskolan 
och sedan en termin vid LvSS.

HäR äR dE: de värsta rymd-
vapnen. Antingen finns de, har 
funnits eller kommer snart. 
Vapnen i rymden finns med på 
Space.com. Tre är intressanta.
•	 Elektromagnetkanon – 

Amerikanska försvarsmakten 
utvecklar nu ett vapen kallat 
”Mahem” som med elektro-
magnetism skjuter en stråle 
av smält metall i extremt hög 
hastighet.

•	 EMP-kanoner – vapen som 
utvecklar en elektromagnetisk 

examen och ett nytt yrke

Grymmaste rymdvapnen
puls. En sådan puls skapas vid 
detonation av kärnvapen. Be-
roende på hur kraftig pulsen 
är och var den utlöses kan all  
oskyddad elektronik slås ut 
inom ett visst område. Att detta  
vapen nu skulle flytta ut i 
rymden är en nyhet.

•	 Laser- och mikrovågskanoner 
– är på forskarnas bord i USA, 
men det återstår mycket forsk-
ning och utveckling innan de 
kan användas operativt.

Försvarsinformation:  
uppföljning

Försvarsmaktens tekniska skola 
lägger grunden för ett nytt yrke.  
Foto: johan lundahl/Försvars-
makten

En uPPFöljnIngSkuRS till 
sommarens kurs om försvars-
information på Tylebäck har 
genomförts på samma kursgård 
under ledning av Johnny Sten-
berg, vice ordförande i Försvars-
utbildarna Göteborg.

– Vi hakade på där Tommy 
Jeppsson slutade i somras, säger 
Johnny Stenberg.

Det innebar att uppföljningen 
till stor del handlade om utveck-
lingen i Ryssland. Lars Björk höll 
i denna del.

Men det handlade inte bara 
om Ryssland under den en dag 
långa kursen.

– Vi tog upp frivilligutbild- 
ningen GU-F, GMU och hur de är  
upplagda. Efter vår kurs ska 
eleverna kunna gå ut till skolor 
och hålla en enklare information 
och då också berätta om den ut-
bildning som Försvarsutbildarna 

genomför liksom om Försvars-
maktens utbildningar.

Fredagskvällen ägnades åt 
utbildningsfrågorna, under 
lördagen blev det inte bara om-
världsfrågor utan även Försvars-
maktens stöd till samhället, 
kärnkraftverket Ringhals med 
Försvarsmaktens åtaganden vid 
en eventuell olycka samt orient-
ering om Luftvärnsregementet.

– Vi gav dem också lästips. Två  
bra tidningar som bevakar det 
som kursen handlade om är All- 
männa Försvarsföreningens 
tidning och Luftvärnförbundets, 
säger Johnny Stenberg.

Eleverna var i åldrarna 30 till  
50 år. Johnny Stenberg gick före  
kursen ut med en riktad inbjudan  
till dem som genomfört funk-
tionärsutbildning de tre senaste 
åren.

Rysslands flottas förmåga utanför kaliningrad diskuterades under 
kursen i försvarsinformation. Foto: lennart Ripa

ORdET PÅ meddelandeblan- 
ketten var klart och tydligt. Mid- 
sommargryning. På midsommar-
dagens morgon vaknar Sverige 
till ett strömlöst land. Så börjar 
en thriller i militär miljö som 
kommer ut i mars. 

För att få den militära skild-
ringen rätt lät förlaget Massolit 
Ulf Rogemar, utbildningsledare 
i Försvarsutbildarna, läsa ett ut-
kast innan texten rullade genom 
tryckpressarna.

– Vi bad om Ulfs utlåtande, för 
vi ville veta hur en person som 
arbetar inom försvaret såg på 
boken, om det var felaktigheter 
som störde en insatt läsare, säger  
Helena Andersson på Massolit.

ulf och midsommargryning

En militär thriller granskad av ulf 
Rogemar.
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En FöRSvARSAnSTälld i 
Halmstad sägs upp efter att ha  
ertappats med stöld på sin 
arbetsplats, enligt ett beslut av 
Försvarsmaktens personalan-
svarsnämnd. Värdet på det stulna  
beräknas till 200 kr och stöld-
godset återlämnades när mannen  

Försvarsanställd  
sägs upp efter stöld

avslöjades.
Eftersom stölden var en en-

gångsföreteelse hade förbands-
chefen föreslagit löneavdrag som 
lämplig påföljd, men personal-
ansvarsnämnden ser alltså allvar-
ligare på det inträffade. (TT)

mEdvETEnHETEn OCH ambi-
tionen om flygsäkerhet är hög 
hos personalen på Helikopter-
flottiljen. Det visar en under- 
sökning som gjorts av Försvars-
maktens undersökningskommis-
sion genom ett privat företag 
som kartlagt säkerhetskulturen 
inom helikopterverksamheten. 

Men undersökningen visar 
också på en obalans mellan  
uppgifter och resurser. Många 
nya uppdrag, nya uppgifter,  
omorganisationer och admini-
strativ belastning gör situa-
tionen pressad för personalen.

– Det är bra att en utom-
stående undersökning kommit 
fram till det som vi känt under 
en tid, säger chefen för Heli- 
kopterflottiljen, Magnus Wester-
lund till forsvarsmakten.se.

Många insatser och nya heli-
koptrar tar energi.

– Insatsverksamheten, främst 
i Afghanistan, är personalkräv-

Hög belastning på  
helikopterflottiljen

ande. Vi håller på att införa två 
nya helikoptersystem och vi har 
dessutom brist både på flygförare 
och tekniker.

Detta innebär att personalen 
ansträngs hårt. Resurserna räcker 
inte. Undersökningen visar också 
att den administrativa bördan på  
mellanchefer är stor och lednings- 
förhållandena upplevs som 
otydliga. Försvarsmakten har 
efter undersökningen ringat in 
områden som ska ses över.

– Frågan om obalans mellan 
uppgifter och resurser kommer 
att bli föremål för överläggningar 
i Flygsäkerhetsrådet, säger Johan 
Svensson, chef för flygvapen-
avdelningen på produktions-
staben i Högkvarteret.

Förändringar i Helikopter-
flottiljens organisation ska ske på 
ett klarare sätt.

– Vi måste bli bättre på att 
förklara och skapa delaktighet, 
säger Johan Svensson.

En mARInOFFICER vid Berga 
får löneavdrag i fem dagar efter 
att ha avlossat sitt tjänstevapen 
i sömnen.

avfyrade  
tjänstevapnet i sömnen

Mannen tjänstgjorde som 
jourhavande officer på ett fartyg 
och ska ha haft tjänstevapnet 
under huvudkudden. Enligt man-
nen själv hade han gjort patron 
ur och kontrollerat att vapnet var 
tomt. Det skarpa skottet träffade 
hyttaket men ingen blev skadad.

Försvarsmaktens personal-
ansvarsnämnd ser allvarligt på 
händelsen och ger mannen 
löneavdrag.

”Hellre cyberattacker  
än bomber”
SkA STATER FÅ använda cyber-
attacker i krig? Ja, svarar Paul 
Walker, amerikansk regerings-
rådgivare.

Flame, ett spionvirus som tros  
ha sitt ursprung i USA och Israel,  
ska även ha riktats mot en server  
i Sverige. Hur skyddar den hu-
manitära rätten att civila utsätts 
för cyberattacker? Vilken hand- 
lingsfrihet har stater? IT-sabotage  
mot flygplatser, sjukhus eller el- 
nät, är de tillåtna? Frågorna 
har lyfts på ett seminarium på 
Försvarshögskolan.

Paul Walker varnade för att 
begränsa staters rätt att använda 
informationskrigföring, med 
argumentet att den i stället kan 
spara liv. Men, USA kan inte göra 
vad som helst i cyberrymden, sa  
han: Nationen måste kunna moti- 
vera sina handlingar för andra 
stater. 

– USA har rätt att försvara sig 
och svara på hot, men vi behöver 
också studera vilka motmedel 
som är proportionerliga, sa han. 
(Ny Teknik)

många insatser för Helikopterflottiljen.  
Foto: kim Svensson/Combat Camera/Försvarsmakten

Pistol – ska inte avfyras i sömnen. 
Foto: Försvarets bildbyrå

uddevalla satsar
STäRkTA Av FRAmgÅngARnA  
då Försvarsutbildarnas 100-års-
jubileum firades förra året satsar 
nu Uddevallaföreningen på en 
fortsättning.

– Ja. Vi kommer att gå vidare 
och planerar ett större evene-
mang i början av september, 
säger föreningens ordförande 
Fredrik Nilsson.

Det blir en lördag då Udde-
vallaborna ska få se vad försvaret 
har att erbjuda.

– Tanken är att det ska bli både  
försvarsinformation och rekry-
tering.

Fredrik Nilsson har satt igång 
med styrelsen som arbetsgrupp. 
Ambitionerna är stora, det kom-
mer, om Fredrik Nilssons idéer 
blir verklighet, att bli både fri-

villigorganisationer och enheter 
ur Försvarsmakten som visar vad 
de gör. 

– Jag hoppas att FRO, Svenska 
Lottakåren, Röda Korset, Bilkåren 
och flera frivilligorganisationer 
tar chansen att visa upp sig. Från  
Försvarsmaktens sida är ambi- 
tionen att vi ska få se stridsfordon,  
stridsbåtar och röjdykare.

Besökarna kommer att få se en  
stridsförevisning och bli serverade  
Hemvärnets ärtsoppa. 

På jubiléet förra året kom 500 
Uddevallabor.

– Jag hoppas på minst lika 
många i år, säger Fredrik Nilsson.
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PlAnERIngSPROCESSEn löper 
alltid på inom Försvarsutbild- 
arna, parallellt med att verk-
samhet genomförs. Under 
januari och februari genomförs 
regionala samordningsmöten, 
i syfte att förbereda eller ut-
värdera uppdragsdialogen med 
Försvarsmakten.

– Vi har möten med de för-
bunden inom våra regioner, 
säger Ulf Hammarlund, utbild-
ningsledare för Region Syd.

Då samlar han Miljö och Hälsa, 
Criscom, CBRN-förbundet och 
de tio regionala förbunden och 
diskuterar genomförd utbild-
nings- och ungdomsverksamhet. 
Man diskuterar även vilka upp-
drag som skall föreslås vid den 
centrala dialogen.

– Syftet med detta är att för- 
enkla processen för våra för-
bund. Dialogerna med För-
svarsmakten skall nu ske mer 
rationellt och samordnat.

En fördel med den nya verk-
samhetsprocessen är att Försvars-
utbildarna och Försvarsmakten 
nu kommit in i samma ”rytm” 
och samtidigt har behov att 
diskutera olika uppdragsförslag 
och stödmöjligheter.

– Förhoppningsvis innebär 
detta en avlastning för för- 
bunden, som nu kan ägna mer 
kraft åt att genomföra verk-
samhet. Förbunden behöver 

inte planera för verksamhet som 
kanske inte blir av.

Den centrala dialogen genom-
förs på Ledningsregementet som 
ett stort stationssystem. HKV 
PROD FRIV leder och organiserar 
dialogen mellan förbanden och 
frivilligorganisationerna. Man 
diskuterar då behov av utbild- 
ning, stöd och vad som händer 
om verksamhet inte kan genom-
föras eller stödjas. Resultatet 
sammanställs efter dialogen och 
utgör sedan underlag för den 
fortsatta planeringen inför näst-
kommande år. Under december 
kommer de fastställda upp-
dragen till organisationerna, bl a 
Försvarsutbildarna.

– På det här sättet kan vi bättre 
kraftsamla på verksamheten. Det 
blir sannolikt färre möten och 
dialoger för förbunden, säger Ulf.

Efter förra årets dialoger med 
Försvarsmakten har i år Region 
Norr 19 uppdrag, Region Mitt 
11 uppdrag och Region Syd 21 
uppdrag.

REgERIngEn HAR gETT klar-
tecken till att köpa in moderna 
luftvärnsrobotar till armén för 
att ersätta Robot 70. De nya 
robotarna är av samma typ som i 
dag används på JAS Gripen.

– Vi har bemyndigat Försvars-
makten att göra en ny anskaff-
ning av ett korträckviddigt luft- 
värnssystem, säger försvars- 
minister Karin Enström till SvD.

Ett skäl till beslutet är att det 
gamla Robot 70-systemet som är 
från 70-talet helt enkelt blivit för 
gammalt. 2016 har den tekniska 
livslängden gått ut. Armén har 
två luftvärnsbataljoner om 650 
personer vardera, som använder 
Robot 70. Dessa ersätts nu av 
den betydligt bättre roboten 
Iris-T. Den svenska beteckningen 
på Iris-T är Robot 98, som är 
tysktillverkad men med delar 
från Saab.

Nya luftvärnsrobotar
Den nya roboten ökar det 

svenska luftvärnets räckvidd 
både horisontellt och vertikalt.

– Med Robot 98 kan vi skjuta 
fyra robotar samtidigt som sedan 
själva går mot olika mål, det är 
”fire-and-forget”, säger överste-
löjtnant Rasmus Lindstedt vid 
arméns utrustningssektion.

ETT lInköPIngSbASERAT före- 
tag, Cybaero, utvecklar obe-
mannade helikoptrar, UAV:er. 
Utvecklingen på Cybaero har på-
gått i nio år. Nu har samarbete 
inletts med kontraktstillverkaren 
Partnertech i Åtvidaberg. Leif Er- 
landsson, vd på Cybaero, hoppas  
att detta samarbete ska leda till 
beställningar från försvarsmakter  
och myndigheter som har kust-
bevakning på agendan.

samarbete lyft för  
obemannad helikopter

– Försvarsmakter har behov av  
luftburen spaning, kustbevak-
ningar vill kartlägga oljeutsläpp 
och sjöräddning och vill veta var 
nödställda befinner sig, säger han 
till affarsliv.com.

Förväntningarna är stora.
– Marknaden håller på att explo- 

dera. Lossnar det, så lossnar det 
ordentligt. Det finns en mycket 
stor potential för tillväxt, säger 
Leif Erlandsson.

Robot 70 ersätts av Robot 98. 
Foto: johan lundahl/Försvars-
makten

privat flotta tar sig an pirater
En PRIvAT örlogsstyrka börjar 
till våren eskortera handelsfartyg  
i Indiska oceanen för att skydda 
dem mot somaliska pirater.

Brittiska affärsmän står bakom 
flottans ägarföretag Typhon. Styr- 
kan består av snabba patrullbåtar 

och ett 10 000-tons moderskepp.
En tidigare brittisk marinofficer  

leder styrkan och rekryterar nu 
240 sjömän till den. De statliga 
örlogsfartygen räcker inte till, är  
förklaringen till Typhons 
tillkomst. (TT)

Svenska sjömän griper misstänkta i Adenviken. nu ger sig ett brittiskt 
företag in i jakten på pirater. Foto: mats nyström/Combat Camera/
Försvarsmakten

military Weekend i umeå, en av 
kurserna som dialogiserats med  
Försvarsmakten. Foto: Per lunqe

FöRSvARSuTbIldARnA och  
Civilförsvarsförbundet har gemen- 
samt fått i uppdrag att fortsätta 
arbetet med en gemensam 
grundutbildning till stöd för fri- 
villiga förstärkningsresurser på 
regional och nationell nivå. Ut- 
vecklingen skall bygga på de er- 
farenheter som dragits under 
förra året vilket innebär att ut-
bildningen bland annat kommer 
att kortas.

Det har också kommit ett 
uppdrag där vi tillsammans med 

Gemensamma MsB-uppdrag
Civilförsvarsförbundet skall plan- 
era och genomföra regionala 
konferenser inom området sam- 
hällets krishantering. Konferens-
ernas syfte är att utveckla kun- 
skaper och samarbete mellan  
länsstyrelser och frivilliga försvars- 
organisationers förmåga att stödja  
vid krishantering. Båda uppdragen  
kommer att planeras under 
vintern/våren med inriktning att 
genomföra första utbildningen 
och konferensen i början på som-
maren.

Försvarsutbildarna inför  
ny verksamhetsprocess
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En ny STAb för Försvarsmakten 
är upprättad i Skövde. Staben 
ska bland annat samordna stöd-
insatser vid kriser.

– Det kan handla om hjälp 
med fordon, till exempel band-
vagnar, om det skulle bli be-
svärliga trafikförhållanden, säger 
Claes-Göran Johansson till sr.se.

I staben samlas specialkompe-
tens inom underrättelseområdet,  
säkerhet och logistik. Den jobbar  
med länsstyrelser, polis och 
kommuner. 

Staben arbetar inom fyra län: 
Västra Götaland, Örebro, Värm-
land och Halland. Fyra regionala 
staber är upprättade, förutom 

skövdestab samordnar
Skövde i Boden, Kungsängen och 
Revingehed.

På SvD Brännpunkt skriver 
riksdagsledamoten Cecilia Wide-
gren (m) att kriser och katastrofer 
kommer att kunna mötas bättre 
med de fyra militärregionerna.

– Syftet med de regionala stab-
erna är att öka Försvarsmaktens 
förmåga att leda territoriell verk-
samhet, att genomföra regional 
försvarsplanering och bidra till 
samhällets krisberedskap samt 
samverka med det civila sam- 
hället. Samverkan med andra 
måste bli bredare, tydligare och  
mer flexibel, skriver Cecilia Wide-
gren.

sverige i eu-insats i Mali
SvERIgE SkA dElTA i en utbild-
nings- och träningsinsats för de 
maliska säkerhetsstyrkorna inom 
ramen för EU:s krishantering.

Utrikesminister Carl Bildt 
anser att de militära insatserna i 
Mali är nödvändiga.

– Hade man tolererat rebell-
offensiven, som den maliska 
regeringen hade svårt att klara 
av, hade det kunnat få väldigt 
allvarliga konsekvenser, säger 
han till TT.

Den EU-insats som Sverige är 
med i planeringen av ska börja  
komma på plats i slutet på 

februari.
– Det är vår ambition att delta 

med en handfull personer, med 
militära instruktörer som bidrar 
med grundläggande soldat-
utbildning.

Carl Bildt liknar uppdraget vid 
det i Somalia, där Sverige via EU 
hjälper till att utbilda den somal-
iska regeringens säkerhetsstyrkor.

– Vår uppgift är från EU:s sida, 
på begäran av FN i det här fallet, 
understödja de afrikanska an-
strängningarna. Vi vill inte gå in 
och ta över eller dominera, utan 
understödja, säger Carl Bildt. 

specialistofficerare  
till arvidsjaur
ARbETSPlATSInTROdukTIOn 
har genomförts för de specialist-
officerare som anställts av För- 
svarsmakten i Arvidsjaur och 
Boden. Det är 16 elever som av-
slutat sin specialistofficersutbild-

ning på flera platser i landet. De 
har utbildats vid Markstridsskolan 
i Kvarn, Artilleriets stridsskola i 
Boden, Försvarsmaktens tekniska 
skola i Halmstad och Logistik-
skolan i Skövde.

svensk-serbisk plan
I dECEmbER undertecknades 
för första gången i modern tid  
en bilateral plan mellan de 
svenska och serbiska försvars-
makterna. Planen fokuserar på 
utbildning och genomförande 
av besök och möten inom till 
exempel genderområdet, finans-
iering och budgetering samt 
interoperablitet för det serbiska 
flygvapnet.

Undertecknandet skedde  
mellan representanter för svenska 

Försvarsmakten och det serbiska 
Försvarsministeriet. Innan dess 
hade den svenska delegationen 
genomfört besök vid Försvars-
universitet, Militärtekniska insti- 
tutet och förbandsbesök vid 
”River Boat Flottilja” i Novi Sad. 
Avslutande diskussion skedde 
med ambassadrådet Liselott 
Agerlid på svenska ambassaden. 
Vid besöket deltog även den 
svenske försvarsattachén Thomas 
Klementsson.

stärkt kompetens  
för militärpoliser
FöRE nyÅR har flera medlem-
mar i Militärpolisföreningen gått 
igenom repetitionsutbildning för  
att kunna bli förordnade som 
militärpoliser inom Försvars-
makten.

Utbildningen har genomförts 
inom ramen för den ordinarie 
repetitionskurs som är obligator-
isk för alla militärpoliser, oavsett 
om man är anställd soldat eller 
yrkesofficer.

Repetitionskursen omfattar  
ordnings-, trafik-, utrednings- 
och säkerhetstjänst. En del består  
av utbildning på nya lagar och 
en del av iscensatta praktiska 
moment. Deltagarna bestod av  
militärpoliser ur landets garni-

soner och ur Militärpolisföre-
ningen.

Parallellt med repetitions-
kursen genomfördes en tillämp-
ningsövning för dem som har 
utbildats till militärpoliser tidi-
gare under hösten. Huvudman 
för utbildningen var Försvars-
maktens Militärpolisenhet.

nya specialistofficerare har börjat arbeta på Arméns jägarbataljon för 
såväl vinter- som sommartjänst. Foto: Torbjörn F gustafsson/Försvars-
makten

militärpoliser utbildas för att 
klara insatser i Sverige och utom-
lands. Foto: Henrik klingberg 
FS21/Försvarsmakten

Lena persson Herlitz  
tar över på swedint
ny CHEF PÅ SWEdInT är  
överste Lena Persson Herlitz. 

– Jag kommer att fortsätta 
arbetet med att modernisera 
våra utbildningar, säger hon till 
forsvarsmakten.se.

Försvarsmaktens stora om-

organisation, Org13, innebär 
för Swedints del att många nya 
medarbetare i år ska sättas in i 
arbetet på Swedint. Lena Persson 
Herlitz andra fokus blir därför att 
kompetensutveckla personalen 
så att de kommer in i arbetslaget.
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I år genomfördes Folk och Försvars 
återkommande konferens i Sälen  
13-15 januari. Praktiskt taget hela 
säkerhetskomplexet täcktes in. 
Således allt från utanförskap och  
militant extremism till militärt försvar.

TExT: TOMMy JEPPSSON
FOTO: PER KLINGVALL

Konferensen var som vanligt välarrang-
erad och pedagogiskt skickligt upp-
lagd. Det var nöjda deltagare som 

lämnade Sälen med svar på många frågor 
men också med tankar som kräver fortsatt 
reflektion.

Sprickor i Eu-bygget 
Ett mycket engagerat och bra anförande 
hölls av EU-kommissionären Cecilia 
Malmström. Hon levererade ett budskap 
om EU som förstärkte känslan av ett 
Europabygge med betydande problem. 
Tendensen är att medlemsländerna snarare 
drar isär än sluter sig samman. Bristen på 
politiskt ledarskap är tydligt. Stödet för 
EU:s institutioner sjunker. I tillägg plågas 
åter Europa av populism och extremism  
liksom kränkningar av de mänskliga rättig- 
heterna förorsakade av bland annat en 
djup ekonomisk kris och tilltagande arbets- 
löshet.

Den europeiska säkerhetsgemenskapen 
är långt ifrån oproblematisk. Reducerade 
ekonomiska förutsättningar påverkar både 

militära och icke militära kapaciteter.  
Nationella agendor är tydliga och där en  
av många utmaningar, den långsiktiga 
energiförsörjningen behöver lösas av  
Européerna tillsammans, inte var för sig.  
Utökade möjligheter till energiutvinning  
ur oljeskiffer och därmed högre självför-
sörjningsgrad tillsammans med ett fokus 
riktat mot Asien bidrar också till att  
minska intresset för ett amerikanskt enga- 
gemang för säkerhetsfrågorna i Mellan-
östern och Europa.       

Det vilar lite av Törnrosa över de 
gemensamma europeiska säkerhetsgemen-
skapen och det existerar följaktligen ett 
uppenbart behov av en ny säkerhetsstrategi 
som tar utgångspunkt i såväl de yttre som 
inre hoten och där frånvaron av en formel 
för hur vi ska förhålla oss till Ryssland 
kräver sin lösning.    

nATO-frågan och militär säkerhet
Åter behandlades ett möjligt svenskt Nato- 
medlemskap. Det sker i en situation där 
nästan samtliga medlemmar av alliansen 
skär ner sin försvarsförmåga givet den eko- 
nomiska krisen. Därav talar många om 
”smart defence” som innebär att nation-
erna samarbetar kring olika kapacitetsslag 
för att maximera militär förmåga. Om det 
talade också Nato:s generalsekreterare  
Anders Fogh Rasmussen samtidigt som han  
var tydlig på att Sverige i rollen som icke 
alliansmedlem inte kan inteckna hjälp vid 
ett angrepp, oaktat att vi verkar ligga nära 
prispallen som bäst i klassen som partner. 

Vår försvarsminister, Karin Enström, 
uppehöll sig vid fördelarna med det 
nordiska samarbetet om de gemensamma 
värden vi delar med Nato, försvaret av 
mänskliga rättigheter och demokrati.
Samtidigt noterade hon att utvecklingen i 
Ryssland kräver en noggrann uppföljning.

Presentationen av Försvarsmakten gav 
en bild som förutom framstegen också 
presenterade ett antal utmaningar där 
rekryteringen till de befattningar som be-
mannas med tidvis tjänstgörande personal 
framhölls.

konferens med brett perspektiv  
Bland föreläsarna ska också nämnas vår 
egen förbundsordförande, Henrik Lander-
holm, som från sin roll som chef för den 
svenska insatsen i Afghanistan gav en 
mycket intressant bild över läget i landet.

Den inre säkerheten återkom hos flera 
talare liksom samhällets robusthet mot 
naturkatastrofer där presentationen av den 
norska 22:a juli rapporten gjorde ett lika 
starkt som gripande intryck. Sakligt presen-
terades rapportens rekommendationer 
föregånget av bilder på alla mordoffren. 
Kärnbudskapet var att beredskapsplaner 
som inte kontinuerligt övas är att betrakta 
som värdelösa. 

Helhetsintrycket från 2013 års kon-
ferens är positivt. Arrangören, Folk och 
Försvar, har lyckats att på ett pedagogiskt 
mycket tilltalande sätt presentera det 
mycket breda spektra av utmaningar som 
karakteriserar vår tid.  

referat

bra om säkerhet i Sälen

Försvarsminister karin Enström och nato:s 
generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen.

Försvarsmaktens 
generaldirektör 
Peter Sandwall.
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reportage

vad har en jordbruksstuderande, ett 
vårdbiträde och en informatör på ett 
Sl-center gemensamt? Svar: de  
provar på militärlivet under 48 timmar 
i Härnösand.

TExT OCH FOTO: PER LUNqE

Military Weekend (MW), denna 
gång i Härnösand, låter helt van-
liga civila människor för första 

gången dra på sig m90, ställa upp på två 
led linje och marschera i takt. De kör  
motorcykel och bandvagn, skjuter skarpt 
och ligger i tält med eldpost.

Är detta något som passar de sjutton 
eleverna som kommer till kasernerna på 
nedlagda KA5?

I Härnösand, liksom på alla platser där 
MW genomförts som Göteborg, Boden, 
Revingehed och Halmstad, tycks det vara  
ett lyckat koncept. Många fortsätter att 
marschera, antingen på en GMU eller via 
någon frivilligorganisation eller Hemvärnet.

Hur är det när de provar på militärlivet 
och växer de in i uniformen på 48 timmar?

– Vi ger dem en känsla av om det är 
rätt eller fel, säger kurschefen Bertil Edfors 
som på uppdrag av Försvarsutbildarna i 
Västernorrland leder helgen.

militär i 48 timmar
Passar det mig?
Det norrländska mörkret ligger som en 
kuliss när de sjutton eleverna hämtar sin 
utrustning på fredag vid 17-tiden. Alfred 
Wittboldt som annars jobbar på SL-centret 
i Stockholm där han är informatör, Cecilia 
Amrén Pantzare jobbar på ett demens-
boende i Sollefteå och Angelika Ullsten 
pluggar till jordbrukare, också från Sollef-
teå – alla vill de se om detta passar dem.

Det är uppdukat. Sven-Olof Olofsson, 
utbildningsledare för Försvarsutbildarna i 
Västernorrland ger ungdomarna, för det 
är denna gång bara ungdomar, en riktigt 
matad helg. Företrädare från i stort sett alla 
frivilligorganisationer är på plats. Vid sin 
sida har Sven-Olof förutom Bertil Edfors 
två instruktörer. 

Jens Hellström är ungdomsledare i 
Härnösand. Privat jobbar han på ett MIO-
varuhus.

– Det går riktigt bra för oss, säger han.
Alexander Boman, som kort och gott 

kallas Boman, varvar denna helg jobbet 
som bartender på stadens nattklubb med 
48-timmarskursen.

Rak rygg i uniform 
Det är en ur militär synvinkel brokig skara  
som ställer upp i korridoren utanför loge- 
menten. Men Bertil vet att de snart kom-

mer att sträcka på sig. En uniform ger råg 
i ryggen och mycket riktigt, det tar Jens 
tio minuter att lära dem stå på två led 
linje och vända sig om samtidigt med för 
aktiviteten angivet avstånd till kamraterna 
framför och bredvid.

– Ni får gärna göra lite snärtiga rörelser, 
säger han i lektionssalen. Han fortsätter:

– Vänster... om! Vänster... om!
Eleverna snurrar runt som de inte gjort 

annat och snart ökas svårighetsgraden till 
omväxlande vänster och höger om.

Angelika Ullsten utses till dagelev och 
lämnar därefter av före varje nytt moment.

– Dageleven ska ha koll, hur många 
närvarande, frånvarande. Vi provar. Lämna 
av! säger Jens.

– Sergeant, 17 närvarande. Samtliga.
Det går som ett rinnande vatten.
Eleverna ser nu ut som en militär enhet 

och de flesta tycks trivas i identiteten.
– Jag tror att två, tre kommer att passa 

bra på en GMU och tio i Hemvärnet, 
säger Bertil.

Han har god blick för soldategenskaper 
efter många år som yrkesofficer. För drygt 
tio år sedan stängdes portarna för sista 
gången på I21 i Sollefteå där han jobbade. 
Han tycker att det är roligt att leda och 
utbilda trupp igen.

Tove lindgren – med i laget.



Försvarsutbildaren 1/2013 11

Tove lindgren – med i laget. reportage
– Det var nog 20 år sedan jag gjorde 

detta.

Tar det lugnt
Alfred är inställd på att göra GMU vid 
Arméns jägarbataljon i Arvidsjaur. En äldre 
syster som gjort militärtjänst inspirerar 
honom. Inför antagningen tränar han mål-
medvetet, två styrke- och två konditions-
pass i veckan. Däremellan marsch med 
packning. På SL-centret där han jobbar 
hanterar han 300 kunder om dagen. Då 
måste han på ett lugnt sätt under kort tid 
förklara så att den ofta stressade kunden 
förstår.

– Det är en erfarenhet som jag tror mig 
ha nytta av, även i det militära, att ta det 
lugnt när det är kort om tid, säger han.

Cecilia som jobbar på demensboendet 
tar sig all tid i världen med sina patienter.  
Denna helg växlar hon takt, här går det 
snabbare. Hemma har hon också lärt sig 
köra hjullastare och vill gärna bli band-
vagnsförare i Hemvärnet. Testturen med 
Bilkårens bandvagn går utan problem.

gruppkänslan kommer
Military Weekend vore ingen riktig helg 
utan att ett tält-20 reses. Marken är plan 
mellan granarna. Bertil ger instruktioner 
och tältduken läggs över underlägget.

– Shit, den är inte med, säger han tyst.
Tälttallriken tycks inte finnas med 

bland prylarna. Inte bra. Men efter en nog- 
grannare genomsökning visar det sig att 
den ligger i en av lådorna. Bertil nickar 
belåtet.

Tältet reses och nu jobbar eleverna i 
grupp och gruppkänslan infinner sig. Den 
skämtsamma atmosfären visar att det som 
för 22 timmar sedan var 17 tysta civilister 
nu är 17 medlemmar i en fungerande 
militär enhet.

På kaserngården kör de bandvagn och 
motorcykel. Angelika visar tydliga färdig-
heter. Och efter nattförläggning i tältet, 
lägger de sig på skjutbanan och trycker av 
under trygg ledning.

Men innan dess har de fått en lektion  
om den värdegrund som gäller alla i 
uniform. I försvaret respekterar vi varandra 
oavsett om vi genomför MW eller är gene-
raler i högkvarteret. 

detta är military Weekend – mW

Första MW hölls i Umeå i november 
2011. Under 2012 genomfördes 13 
MW med i genomsnitt 20 elever. 
Syftet är att väcka intresse för anställ-
ning i Försvarsmakten eller engage-
mang i Hemvärnet. 

FAkTA

linda Florén ser fram 
emot att sitta eldpost.

Snyggt och 
prydligt uppställda.
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MILITARY
WEEKEND

Stockholm 18-20 januari

Stockholmsförbundet och Kavalleri-Jägarförbundet 
genomförde en gemensam Military Weekend på Liv-
gardet 18-20/1. Under en intensiv helg fick 32 tjejer 
och killar prova på hur det kan vara i Försvarsmakten. 
I samband med detta så filmades verksamheten för 
att kunna informera och marknadsföra våra Military 
Weekend.

Det fanns 105 sökande till kursen vilket pekar på att 
det finns behov av fler Military Weekends i Stockholms-
området.

TExT: PER KLINGVALL
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Sedan organisationen missing People 
drog igång verksamhet med eftersök 
i januari 2012 har konceptet visat sig 
lyckat. Sverige har fått en ny folk-
rörelse.

TExT OCH FOTO: PER LUNqE

Tidningsklippen växer. ”Missing  
People har kommit till länet”, Miss-
ing People har startat på Gotland och 

är en ny folkrörelse där alla är positiva till 
att göra en insats. Det är något nytt. Det 
engagerar människor. Det får frivilliga att 
gå med.

På missingpeople.se kan vem som helst 
anmäla sig för att delta i skallgångskedjor i 
sitt eget län. Där kan man också ange om 
man har specialkunskap i hjärt- lungrädd-
ning, om man är dykare, hundförare med 
spårhund eller kör fyrhjuling.

I Stockholm har operativa chefen Annika  
Haglund 3 000 frivilliga i sin mobil. Det 
är människor som med kort varsel, sex 
timmar, tar sig till ett eftersök för att gå 
skallgång.

Är ni ett komplement till polisen och 
Hemvärnet?

– Ja. Och vi kan mobilisera många fler 
människor i ett eftersök, säger Annika 
Haglund.

Hittade Anna i göteborg 
Missing People hamnade rejält på medie-
kartan och därmed hos svenskarna när de 
hittade den bortrövade 9-åringen Anna i 
Göteborg.

Här visade organisationen sin styrka. 
Snabbt var flera hundra personer igång och  
sökte. Efter tio timmars sökande fann de  
Anna. Missing People sökte överallt i när- 
heten av den plats där hon sist sågs före 
försvinnandet. Containrar, häckar, över-
givna hus, allt finkammades.

Missing People har god hjälp av sociala 
medier. Annika Haglund och andra ledare 
inom organisationen sms:ar om ett efter-
sök. Bilder på försvunna sprids snabbt till 
sökarna.

Annika Haglund hanterar en växande 
organisation i Stockholm. Verksamheten 
startade här i september 2012. Hon berät-
tar om flera eftersök.

– Den senaste månaden har vi genom-
fört fem eftersök i områden mellan  

missing people 
hittar försvunna

Sedan september 2012 söker missing  
People efter försvunna i Stockholm.  
Annika Haglund är operativ chef.

Roslagen och Södertälje, säger hon.
Behovet av människor med kompe-

tenser ökar också i takt med uppdragen.
– Vi söker nu dykare och trackers.

Spårare 
En tracker är en spårare, en specialist på att 
finna de spår på företrädesvis marken som 
en försvunnen lämnat bakom sig. Utbild-
ning pågår på Hellasgården i Nacka.

Missing People blir ofta kontaktade via 
sin hemsida av anhöriga. Och efter att ha 
fått klartecken från polismyndigheten i  
aktuellt län, trycker den operativa chefen 
på sin sändknapp till de frivillliga som  
anmält intresse. Några timmar senare, 
högst sex timmar, är eftersöket igång.

En skallgång organiseras så att patrulled- 
aren går i mitten och på flankerna har han 
eller hon assisterande patrulledare. Förare 
på fyrhjulingar söker av omgivande vägar. 

Söker efter metoder
Missing People är en ny organisation och 
letar inte bara efter försvunna utan också 

efter metoder.
– Den s.k. mso-metoden, managing 

search operations, används inte i dag av 
organisationen men kan komma att in-
föras. Den bygger på flera enkla principer 
som profil på den försvunne och naturliga 
vägval, säger en erfaren insatschef.

Han ser flera fördelar med eftersök som 
genomförs av frivilliga, främst att så många 
söker och inställer sig på kort tid. Nack-
delar är att frivilliga kan förstöra spår och 
röra sig i terrängen innan de fått klartecken 
vilket i kända fall lett till att poliser som 
spanat från helikopter inte kunnat avgöra 
om de sett den försvunne eller sökare.

– Metoderna måste utvecklas. Det är 
till exempel fel att gå skallgång på linje när 
man söker en försvunnen som kan vara vid 
liv. Spår förstörs. Skallgång används när 
man letar efter ett lik.

I Sverige har Missing People 12 000 
frivilliga som ger sig ut på eftersök när 
anropet kommer. Målet är minst en lokal-
avdelning i varje län. 

MILITARY
WEEKEND

Stockholm 18-20 januari



Försvarsutbildaren 1/201314

reportage

Från och med år 2014 har återigen 
gotland fått militär aktualitet då ett 
kompani stridsvagnar kommer att 
förrådställas på den strategiskt be- 
tydelsefulla ön. Stridvagnarna är en  
del av den nya arméorganisationen 
Insatsorganisation 2014 (IO 14), som  
nu förbereds för fullt inom den armé- 
taktiska staben. men, arméinspek- 
tören, generalmajor Anders bränn-
ström, vill i ett kompletterande för-
slag anskaffa såväl pansarskyddad 
och mekaniserad granatkastare samt 
broläggare.

TExT: STEFAN BRATT
FOTO: STEFAN BRATT OCH NIKLAS  
EDELSVÄRD, ARTILLERIREGEMENTET 

– Det stämmer, men inspektörens förslag 
är än så länge ett konkret förslag till juste- 
ringar av IO 14. Jag vill betona att förslagen 
som helhet inte är finansierade och några 
beslut om justeringar är inte behandlade av 
Försvarsmaktens ledning.

Det förklarar överstelöjtnant Hans  
Ahlqvist, planeringschef hos arméinspek-
tören. Han har lett arbetet med att bygga 
upp den nya organisationen.

brister oroar
Ett antal brister oroar arméinspektören och 

broläggare och granatkastarförmåga 
oroande brister i ny arméorganisation 

hans kollegor i staben.
Inte minst är förmågan till broläggning 

under strid besvärande bristfällig liksom 
numerären och utformningen av granat-
kastarförband.

– Vi har i flera år pratat om våra för-
mågor som ett pussel men när det nu fattas 
bitar i pusslet är det inte längre komplett 
och därmed finns en brist som vi måste 
försöka att rätta till så snart som möjligt, 
konstaterar Hans Ahlqvist.

Utvecklingsarbetet har inte i alla 
aspekter varit någon dans på rosor, enligt 
Ahlqvist.

– En av de utmaningar som är mycket  
viktiga att vi lyckas med för hela Försvars-
makten, arbetar vi med just nu – personal- 
försörjningssystemet. Inte minst uppbygg-
naden av specialistofficersrollen är synner-
ligen viktig för armén då vi i framtiden ser 
att denna kategori av officerare kommer 
att utgöra i stort sett två tredjedelar av den 
samlade officerskadern. 

Arbetet med att ta tillbaka förlorad 
kompetens att agera i brigads ram lovordas 
av Ahlqvist.

– För vårt vidkommande är det av 
synnerlig vikt att vi så snabbt som möjligt 
återtar förmåga att utöva ledning av högre 
förband. Inte minst med tanke på att vår 
målbild är att ”arméns krigsförband är ut- 
formade för att i brigads ram kunna slå en 
kvalificerad och konventionellt uppträd-
ande motståndare”.

Arméförbanden ska, tillsammans med 
övriga stridskrafter, ha förmåga att genom-
föra offensiva, defensiva och stabiliserande 
operationer. Uppgifterna ska kunna lösas i 
samtliga konfliktnivåer. Detta innebär för-
troendeskapande och konfliktförebyggande 
åtgärder samt humanitära, fredsbevarande 
och fredsframtvingade operationer.

Ingen tillbakagång till det gamla
Därmed inte sagt att armén ska återgå till 
principen om fasta brigadstrukturer med 
tre eller fyra manöverbataljoner, läs meka-
niserade bataljoner.

– Vi har inte tillräckligt med resurser 
för att prata i termer av fasta strukturer. 
Inte heller tror jag det är rätt väg att gå då 
vi har mer nytta av en förbandsstruktur, 
som medger en hög grad av flexibilitet, 
säger Ahlqvist.

Den strukturella skillnaden jämfört med  
det forna värnpliktsförsvaret är att IO-14  
består av krigsförband som indelas i stående  
förband och kontrakterade förband. Hem- 
värnet med nationella skyddsstyrkor till-
kommer. De ingående krigsförbanden ska 
till huvuddel vara bemannade, utrustade 
och ha en beredskap som understiger tre 
månader. Stående förband ska generellt ha  
högre beredskap än de kontrakterade 
förbanden.

Personalvolymen i IO 14 beräknas till 
cirka 13 000 personer, varav drygt 2 100 är 
officerare (av dessa är 65 procent specialist-
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officerare samt 900 reservofficerare). An- 
delen heltidsanställda soldater är 28 procent  
medan visstidsanställda utgör 45 procent 
av personalramen, enligt armétaktiska 
stabens beräkningar. 

Större livbataljon ersätts
När det gäller förbandsstrukturen försvinner 
i den nya organisationen begreppet ”luft-
buren bataljon” och ombildas till en lätt 
bataljon. Livgardets Livbataljon utökas 
personellt liksom materiellt och görs, om 
kompletteringsförslagen får gehör av för-
svarsledningen, åter om till en stadsskytte-
bataljon för att kunna lösa stridsuppgifter 
med fokus på huvudstaden. 

I den nuvarande organisationen är tre 
stridsvagnskompanier fristående från de 
mekaniserade bataljonerna. Detta innebär 
att de kan utnyttjas oavsett bataljonstyp 
men de kan inte operera självständigt. 

– I det kompletteringsförslag som just  
nu bearbetas vill arméinspektören utnyttja 
fler stridsvagn 122 då varje mekaniserad 
bataljon organiseras med två stridsvagns-
kompanier och två stridsfordon 90-kompa- 
nier. I sådana fall kommer betydligt fler av 
de befintliga stridsvagnarna att utnyttjas 
jämfört med den fastställda organisationen, 
förklarar överstelöjtnant Ahlqvist.

Samtliga stridsvagnskompanier utbildas 
i Boden och Skövde. 

dimensionerad för  
internationella operationer

– Vi ska också ha klart för oss att IO 14 
från början är dimensionerad och utformad  
för att kunna driva en internationell opera-
tion över tid. Vi har i organisationen fort-
farande åtta manöverbataljoner som är så 
lika varandra som möjligt, vilket inte heller 
helt motsvarar den målbild och förmåge-
djup som arméinspektören vill uppnå.

– Är nuvarande utformning av IO 14 
egentligen den optimala organisation som 
eftersträvas?

– Jag är inte riktigt övertygad om att 
det var just denna organisation som vi ville 
ha. AI har också kommit med förslag till 
justeringar, som jag tidigare berört, säger 
Ahlqvist.

Han konstaterar också att det för till-
fället är svårt att gehör för att bedriva ett 
intensivare arbete med justeringar då det 
politiska fokuset ligger på införande av  
IO 14.

Förändringsförslagen grundar sig på 
resultat av den återupptagna, nationella 
försvarsplaneringen, taktiska spel, dialoger 
med krigsförbandscheferna samt genom-
förda fältövningar. 

krav på indirekt eld
Inte minst ställer kravet att ”slå i brigads 
ram”, ökade krav på indirekt eldfunk-

tionen och luftvärnsförmåga. Två områden 
som också har vissa brister:

– Arméinspektören har vid flera tillfällen  
varit tydlig med att poängtera behovet på 
ett fordonsmonterat granatkastarsystem för 
understöd av såväl tunga som lätta mekani- 
serade bataljoner. Ett fordonsmonterat 
system måste vi ha för att uppfylla samma 
krav på rörlighet och skydd som de förband 
som ska understödjas. Detta behov, vill jag 
poängtera, innebär inte att vi ska skapa ett 
nytt AMOS-projekt men vi måste hitta ett 
tillräckligt bra alternativ!

Den förmågeökning som nu sker är att 
en återgång sker till två granatkastarplu- 
toner per mekaniserad bataljon. 

Andra bristande förmågor som Ahlqvist 
nämner är att antalet ledningssystem för 
bataljon (SLB) är för få, sjukvårdsförbanden 
är inte tillräckligt dimensionerade för att 
användas i en större nationell operation 
och även logistikförbanden har vissa brister 
när det gäller rörlighet, främst när det 
gäller förmågan att genomföra så kallade 
TOLO, tankning och laddningsersättning.

– Detta sammantaget innebär att det 
pussel av olika förmågor som måste vara 
komplett idag saknar åtminstone en viktig 
bit, broläggningsförmågan med en bepans-
rad broläggningsvagn.  

vänstra bilden: Finska Patria bepansrade granatkastarfordon, nemo, kan vara ett alternativ till den förnyelse av bataljonsartilleriet som arméinspek-
tören förordar. någon finansiering för denna satsning finns än så länge inte. Högra bilden: Förre arméinspektören, generalmajor berndt grundvik, 
har påpekat ett antal brister i den kommande nya insatsorganisationen, som han anser måste rättas till skyndsamt.
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ungdomar övar i göteborg. Plats: 
garnisonen och Säve skjutfält.  
Temperatur: minus fem som letar sig 
in i benmärgen. Humöret: På topp. 

TExT OCH FOTO: PER LUNqE

Det är 26 elever från Försvarsungdom 
i Göteborg och Älvsborg som under 
en helg blir bättre på att hantera 

AK4:an och 22-Long. Kurschefen Löjtnant  
Lars Jonsson som jobbar på Elfsborgs-
gruppen har på uppdrag av Arne Ekberg, 
Försvarsutbildarna Älvsborg, sett till att det 
ska gå som på den bekanta rälsen. 

Logi, mat, transporter, vapen, ammu-
nition – det är dukat för eleverna. Med 
instruktörerna Löjtnant Jonas Forslund, 
Kadett Daniel Klawitter, Kadett Björn  
Melin och Korpral Sebastian Boström löper 
helgen – nästan – friktionsfritt. Det börjar 
med teori, SARA-REKYL, akronymer för 
hur man hanterar sitt vapen på ett säkert 
sätt. Under detta pass går Arne Ekberg och 
jag ut till ett angränsande rum för att prata 
om hur helgen ska gå till. Arne är lite av en  
veteran i försvarsutbildarsammanhang och  
han ligger till stor del bakom denna övning.

veteranerna driver
Utan veteraner skulle det inte vara så mycket  
ungdomar i verksamhet inom Försvars-
utbildarna. Mönstret går igen. I flera för- 
bund, inte bara i Älvsborgs, är det erfarna 
veteraner som håller ihop kurser, utbild-

veteraner lyfter ungdomarna
ningsdagar och övningar. Lennart Bengts-
son i Halland, Georg Ekeström och Börje 
Lantz i Luftvärnsförbundet, det finns fler,  
som har åratal av erfarenhet att ösa ur och  
dessutom ett brinnande intresse för att ung- 
domar ska få möjlighet att upptäcka en till-
varo av kamratskap och meningsfull fritid.

Denna helg är inget undantag. Arne är  
här som vanligt tillsammans med Lars Jons- 
son och instruktörerna. Utbildningen är 
lika enkel som eftertraktad av ungdomarna,  
de ska skjuta AK4:a och 22-long. Arnes  
erfarenhet är tagen i bruk för sjunde gången  
på tre år för denna typ av övning, ung-
domsskjutning. Han kallar inte ungdom- 
arna Försvarsutbildarungdom eller Hem-
värnsungdom utan kort och gott Försvars-
ungdom. Försvarsutbildarna har mycket 
med Hemvärnet att göra, också bland ung-
domar. Arrangerande förbund är Göteborg 
och Älvsborg och då kanske man tänker 
Borås, men skjutmöjligheterna är bättre i 
Göteborg och på Säve. Arne har planerat 
helgen med Lars Jonsson på Elfsborgs- 
gruppen. Lars har som en deluppgift att 
vara ungdomshandläggare. Den passar 
honom som hand i handske. Lars ser till 
att ungdomsverksamheten är så pass attrak-
tiv för medlemmarna att nya ungdomar 
söker sig till den. Och när jag ser ungdom-
arna från 15 år och uppåt känns det som 
att de tycker att det här är livet. I stället för 
att sitta framför datorn knallar de omkring 
på en garnison och känner kylan, rör sig 
i mörkret. Det går inte att simulera i ett 

dataspel. De yngre övar på 22-long och de 
äldre på AK4. 

var är nyckeln?
Friktionen då? Den i laget som har nyckel  
till vapenkassunen dyker inte upp på 
morgonen dag två. Efter 20 minuter börjar 
närvarande instruktörer undra. Inget svar  
på mobilen. Hemnummer? Nej. Inget går 
och för att hålla ungdomarna igång  
sätter Björn Melin igång med exercis, denna 
gudabenådade verksamhet som alltid går 
hem. Och mycket riktigt, det löser sig. 

Arne Ekberg, en riktig 
veteran, ser till att ung-
domarna får verksamhet.

Fredrik örbratt och hans kam-
rater övar ladda och patron ur.



Försvarsutbildaren 1/2013 17

krönika
Kassunen öppnas och nu delas ungdom- 
arna in i två grupper, de som känner sig  
mer erfarna och de mindre erfarna. Temp-
eraturen ligger på fem minus, och när den  
gör det på Västkusten då ser minusgrad-
erna till att tränga igenom jacka och tröjor.  
Björn övar ladda och patron ur. Ungdom-
arna fryser. Då sätter Björn Melin igång ett 
fyspass med AK4:an som träningsredskap. 
Kroppstemperaturen åker upp.

mamma hämtar
Tidigare har en av eleverna anmält sig som 
krasslig. Arne Ekberg pratar med hans 
mamma. Arne erbjuder skjuts till halva 
sträckan, det är en affär på en och en halv 
timme från Göteborgs garnison fram och 
tillbaka, men mamman insisterar och kör 
sträckan för att hämta sin son vid vakten.

Daniel Klawitter övar de mer ovana på  
det mest grundläggande för en soldat – 
förutom att hälsa korrekt – att ladda och 
göra patron ur. Ett fast grepp om magasinet 
underlättar, pipan i ofarlig riktning är en 
fördel och att säkra innan manöverhand- 
taget dras bakåt är en självklarhet. Magasi-
net ska i och manöverhandtaget slås framåt.

På Säve skjutfält är övningsförutsätt-
ningarna ideala. Bra sikt och ledig bana. 
Men, friktion två, en strömkabel är sönder-
skjuten varför måltavlorna inte kan sänkas 
ner. Inskjutningstavlor används istället.

– Välkommen till Säve, säger Daniel 
Klawitter till ungdomarna.

Samtidigt reser ungdomar i Amfibie-
kårsföreningen U-Amf4 tält på Sisjön. 
Denna övning ser en annan veteran, Johnny  
Stenberg från Försvarsutbildarna Göteborg 
till att den blir verklighet. Veteranerna 
spelar en viktig roll i Försvarsutbildarna. 

Och hur blir morgondagen? jag tror 
att de allra flesta skulle svara att den 
blir ungefär som i dag. det är en 
djupt mänsklig föreställning, som 
bottnar i den egna livserfarenheten. 
nackdelen är att den attityden gör 
det svårare att se hur långsamma 
förändringar kan leda till att morgon-
dagen inte alls blir sig lik.

TExT: CLAES ARVIDSSON
FOTO: SVENSKA DAGBLADET

För att minska risken för att den till-
trädande amerikanske presidenten ska 
gå i den fällan levererar National In-

telligence Council (i vilken USA:s samtliga 
16 säkerhetsrelaterade myndigheter ingår) 
var fjärde år en framtidsspaning i god tid 
innan det är dags – denna gång för Barack 
Obama – att hålla installationstalet. 

I rapporten Global Trends 2030: Alter- 
native Worlds identifieras fyra ”megatren-
der” eller grundfaktorer som man menar 
kommer att påverka utvecklingen i alla tänk- 
bara scenarior. Ett exempel är en åldrande 
befolkning och ett annat är ökad konkur-
rens om mat, vatten och energi.

Samtidigt pekar man på faktorer med 
potential att få stort genomslag beroende 
på hur de utvecklas (”gamechangers”). Det  
handlar om ekonomin, statsmaktens för-
måga, ökade konlikter inom och mellan 
stater, regional instabilitet och teknologisk 
utveckling. Utfallet är inte givet men hur 
det blir är förstås avgörande också för  
Sverige 2030. Frågorna ställer sig på kö. 

vår osäkra framtid
Vad betyder det att USA:s tid som 

dominant på världsscenen definitivt  
kommer att vara förbi – samtidigt som  
Kinas makt växer? Vilka blir implikation-
erna av att USA i den nya multipolära 
världen fortfarande kommer vara den 
ledande makten, men i ökande grad vara 
beroende av stöd för att leda? Och vad 
betyder det att Ryssland utpekas som ett 
tänkbart orosmoment?

Och så förstås: Hur ska Sverige agera?
Oförmågan att ta in förändringsprocesser 

och nya fakta gör att ”huvudvärk” kan 
komma plötsligt. Ett exempel är den förra  
Försvarsberedningen som inte förmådde se  
risken för det annalkande Georgienkriget 
2008 – och hur detta i sin tur borde ha på- 
verkat analysen av den säkerhetspolitiska 
situtionen i vårt närområde.

Nu har vi en ny Försvarsberedning igång  
som till sommaren ska lägga fram en säker- 
hetspolitisk utblick med sikte på 2020 och  
därefter dra slutsatser för det svenska 
försvaret.

ÖB Sverker Göranson beskrev för sin del  
i ett tal på Utrikespolitiska institutet i bör-
jan på december riskbilden framöver som  
oförutsägbar, men betonade samtidigt att de  
realpolitiska och geopolitiska inslagen i den  
internationella politiken kommer att öka.

Det är svårt att dra någon annan slut-
sats än att det är en varning för att risken 
för friktion och konflikt ökar. 

Global Trends 2030 finns att läsa på:

http://www.dni.gov/files/documents/
GlobalTrends_2030.pdf
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försvarsinfo

Försvarsutbildarna har fått huvud-
mannaskapet för ämnet försvars- 
information. vi måste därför nå många  
”ambassadörer” som på förenings- 
och förbundsnivå  kan organisera 
informationstillfällen och ge nya med- 
lemmar i frivilligorganisationerna 
grundläggande försvarsinformation.

TExT: TOMMy JEPPSSON
FOTO: ELISABET FORSMAN

Nuvarande kurskoncept bygger på en  
längre kurs omfattande en vecka och  
en kortare som genomförs under en  

helg. Den förstnämnda ger eleverna en bred  
översikt över säkerhetspolitiska trender och 
tendenser i omvärlden och närområdet lik-
som information om Försvarsmakten och 
samhällets system för krishantering, jämte 
media och kriskommunikation.

En viktig del av kursen är att lära och 
träna eleverna i att använda den nyutveck-
lade nätbaserade försvarsinformations-
portalen. 

Den korta kursen fokuserar på att lära 
eleverna användandet av den nyutvecklade 
nätbaserade försvarsinformationsportalen. 
Dessutom ges en kort omvärldsorientering 
samt information om utvecklingen inom 
Försvarsmakten liksom krishanterings-
systemet. 

behov av förändringar
Det har visat sig svårt att med nuvarande 
kurskoncept få volym avseende deltagar-
antalet. Särskilt gäller detta den veckolånga 
kursen. En orsak kan vara att det är svårt 

för intresserade som är verksamma i yrkes-
livet att få ledigt under en hel vecka. 

En konsekvens av huvudmannaskapet 
blir att vi måste få många kursdeltagare,  
vilket i sin tur innebär behovet av fler kurs-
tillfällen. Det är viktigt att lära eleverna att  
använda den nyutvecklade nätbaserade 
försvarsinformationsportalen för att få bredd  
och volym på försvarsinformationstillfällena  
på förenings- och förbundsnivå. Det får 
man genom att de som gått utbildningen 
kan organisera dessa sammankomster. Till 
detta kommer ett behov av att kunna ge 
grundläggande försvarsinformation till 
nyrekryterade i respektive frivilligorganisa-
tion.

En sådan kurs med ovan nämnda syfte 
kan genomföras under fyra dagar, från tors-
dag till söndag och avses på försök ersätta 
nuvarande vecko- och helgkurser. Möjlig-
heterna för intresserade att deltaga under 
denna tidsrymd, exempelvis möjligheterna 
att erhålla ledighet, bedöms vida gynnsam-
mare än vad som är fallet med nuvarande 
veckokurser.  

I tillägg övervägs en mera kvalificerad 
kurs, vilken behovsanpassas efter målgrup-
pen, genomförs under en vecka och riktar 
sig till exempelvis Försvarsmakten, MSB, 
skolan med flera myndigheter. I tillägg 
behålls de regionala kurserna i försvars-
information som genomförs över en helg. 
Dessa kurser behandlas ej vidare här.

det nya konceptet
Översiktligt skulle innehållet kunna läggas 
upp enligt nedan:
 Onsdag kväll: Inryckning, presentation  

kurserna i  
försvarsinformation utvecklas      

 av kursinnehållet samt att lära känna 
 varandra.
 Torsdag förmiddag: Omvärldsorientering  
 och svensk säkerhetspolitik.
 Torsdag eftermiddag: Planering/organi- 
 sering och genomförande av försvars- 
 information.    
 Introduktion och praktisk övning.  
 Torsdag kväll: orientering om Försvars- 
 makten.        
 Fredag förmiddag: Planering/organi- 
 sering och genomförande av försvars- 
 information.   
 Praktisk övning.
 Fredag eftermiddag: krishanteringssystem- 
 et och media, inklusive sociala media. 
 Kväll: Föreläsning över ett aktuellt ämne. 
 Lördag förmiddag: Planering/organi-
 sering och genomförande av försvars- 
 information.   
 Praktisk övning.
 Lördag eftermiddag: Kriskommunikation.
 Lördag kväll: Förberedelser för examina- 
 tion.
 Söndag förmiddag: Planering/organi- 
 sering och genomförande av försvars- 
 information.   
 Examination.
 Kursutvärdering.
 Söndag eftermiddag: Utryckning.

Sammanfattning
Presenterat utkast till koncept bedöms vara 
såväl kostnadseffektivt som möjliggöra 
stor elevvolym. Kursen har ett standard-
upplägg som kan genomföras på bredden 
med utnyttjandet av ett begränsat antal 
instruktörer. 

kursdeltagare från vänster: Richard 
gottorp, Sofie Törnberg, Petra brodén, 
Fredrik nylander, malin källman,  
Pontus löfgren, Per brodén, joakim
jonsson, Rolf Arsenius (instruktör), 
Alexander boman. 
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reportage

Svenskt försvar i världen, Europa och 
norden var temat för en diskussion 
på utrikespolitiska institutet (uI) med 
öb Sverker göranson, vilken mest 
såg till det nordiska.

TExT OCH FOTO: PER LUNqE

När ÖB Sverker Göranson talade vid 
UI kom frågan om europeiskt och 
nordiskt försvar och försvarssamar-

bete upp. Sverker Göranson och Försvars-
makten befinner sig bokstavligen i en värld 
som präglas av förändring.

I Östersjön genomför Ryssland ett 
ökande antal övningar. Den strategiska 
säkerheten är inte vad den varit. USA  
flyttar fokus mot Asien. Ekonomier global-
iseras, naturresurser utarmas och nya blir 
exploaterade i Arktis.

”vi gör vad vi kan med de pengar vi får”
Kvar står ett svenskt försvar som ska leve-
rera säkerhet i en krympande ekonomi.

– Var tid har sitt försvar, sa Sverker 
Göranson.

Där menade han att det ”gäller att gilla 
läget”. En av åhörarna, säkerhetsanalytik-
ern Johan Tunberger, menade att det inte 
alls bara är att gilla läget. ÖB borde gå från  
ett ”top-down”-perspektiv som bara effekt-
uerar vad regeringen och riksdagen önskar 
till motsatsen ett ”down-up” och då fråga 
sig vad soldaterna, sjömännen och flygarna 
behöver för att möta det hot som kanske 
inte finns i dag, men som kan segla upp. 
Sverker Göranson svarade att han gjort 

regeringen uppmärksam på de behov som 
finns. 

– 20 miljarder för att omsätta materi-
elen, sa han.

norden
Sverker Göranson gick in på EU-projektet 
och nämnde det som ett fredsprojekt, 
ett verktyg som skapades för att undvika 
konflikter i Europa. 

– EU är inte en militär allians och det  
tjänar inte till att utveckla den till en 
sådan, sa Sverker Göranson.

På frågan om varför inte stridsgrupperna  
använts, svarade han att det är en politisk 
fråga. I stället talade Sverker Göranson om 
regionala samarbeten.

– Vi är i ett skede av närmare samarbete 
i Norden.

Det har pågått några år. 2009 då  
Sverker Göranson tillträdde som ÖB 
talade han om svenska markstridstrupper i 
Baltikum. Joint Nordic & Baltic Training 
kom igång.

Samarbetet ökar
Det som pågår, luftförsvarssamarbete i 
Norden, är bara början. Den svenska och 
finländska marinen patrullerar gemen-
samt Östersjön. De nordiska länderna 
samarbetar om militära materielinköp. 
Fyra nordiska flygvapenchefer träffas 
regelbundet för att diskutera gemensamma 
intresseområden, genomförd verksamhet 
och kommande utmaningar. De nordiska 
länderna är på väg in i ett Natosamarbete 
om en gemensam luftlägesbild. I oktober 
enades Sverige, Norge och Finland om att 

nordiskt försvars- 
samarbete – javisst

under 2014 gemensamt övervaka Islands 
luftrum. 

Men att därifrån gå till ett nordiskt 
flygvapen som Sydsvenskan rapporterat 
om dagen före mötet på Utrikespolitiska 
institutet, där är Sverige ännu inte.

– Där misstolkade journalisten mig, sa 
Sverker Göranson.

nordiska rådet för samarbete
Klart är dock att svenskt försvar arbetar 
allt tätare tillsammans med våra nordiska 
grannars. Och det är fler som vill ha detta 
samarbete. Marit Nybakk som är rådspresi-
dent för Norges ordförandeskap i Nordiska 
rådet 2013 vill se ett ökat försvarssam-
arbete.

– Det nordiska försvarspolitiska sam-
arbetet blev möjligt i det ögonblick vi 
accepterade våra olika utgångslägen. Jag 
tror att det är viktigt att vi har en nordisk 
försvars- och säkerhetsidentitet. Med stram- 
are försvarsbudgetar i alla länder blir det 
viktigare att samarbeta om materiel och 
övningar, säger Marit Nybakk på Nordiska 
rådets hemsida.

Planeringen för den tredje nordiska 
stridsgruppen är i gång. 

Sverker göranson har sedan han 
tillträdde som öb 2009 sett alltmer 
av nordiskt försvarssamarbete.
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under hösten har ett antal medlem-
mar ur militärpolisföreningen genom- 
gått repetitionsutbildning för att åter 
kunna bli förordnade som militär-
poliser inom Försvarsmakten. 

TExT OCH FOTO: JOHN SIGURDSSON

 

Utbildningen har genomförts inom 
ramen för den ordinarie repetitions-
kurs som är obligatorisk för alla 

militärpoliser, oavsett om man är anställd 
soldat eller yrkesofficer. Repetitionskursen 
omfattar ordnings-, trafik-, utrednings- och  
säkerhetstjänst. En del består av utbildning 
på nya lagar och paragrafer, och en del av 
iscensatta praktiska moment. Deltagarna 
vid höstens repetitionskurs bestod dels av 
militärpoliser från landets garnisoner och 
dels av deltagare från Militärpolisfören-
ingen. 

Parallellt med repetitionskursen genom-
fördes en tillämpningsövning för dem som  
har utbildats till militärpoliser under hösten.  
Huvudman för utbildningen var Försvars-
maktens Militärpolisenhet (FM MPE), 
som är funktionsansvarig för all militär-
polisverksamhet inom Försvarsmakten. 

Militärpolisföreningen, som är en 
förening i Försvarsutbildarna, har ett nära 

samarbete med FM MPE. Det är dock 
första gången i historien som medlemmar 
ur Militärpolisföreningen fått möjlighet att 
genomföra en repetitionskurs. 

– Jag ser utbildningen som ett led i att 
upprätthålla kompetensen inom Militär-
polisföreningen. Det blir tydligt vad som 
krävs av en framtida militärpolis, säger  
kapten Rickard Markusson, som är kurs-
chef för repetitionsutbildningen. 

– Det finns mycket som föreningen 
själva kan träna på, men kvalitetssäkringen 
står vi på FM MPE för. Jag ser fram emot 
att utbilda en militärpolisinstruktör för 
föreningens räkning inom en snar framtid. 

Föreningens roll i det framtida militär-
polissystemet är fortfarande oklar när det 
gäller aktiva förordnanden. 

– Jag hoppas att vi kan få klarhet i det 
så att föreningen, som bland annat stöttat 
vid Lidingöloppet och Kronprinsessans 
bröllop, kan fortsätta verka. Det gläder mig  
också att föreningen har blivit en utmärkt 
källa för rekrytering och kamratskap, säger 
Rickard Markusson.

möjlighet till förordnande
Ett antal militärpolisutbildade medlemmar 
ur föreningen har genom repetitionsutbild-
ningen fått möjlighet att återigen kunna 
bli förordnade i militärpolistjänst. Två 

Att upprätthålla ordning och säkerhet 

militärpolisföreningen

Militärpolisföreningen (MPo) tillhör 
Försvarsutbildarna Stockholm men 
har medlemmar från hela landet. 
Föreningen grundades 1954 och har 
idag cirka 200 medlemmar. 

FAkTA

medlemmar, som arbetar som civila poliser 
till vardags, har genomgått en kompletter-
ingsutbildning för att bli examinerade som 
militärpoliser. 

– Jag är sedan drygt ett år tillbaka med- 
lem i Försvarsutbildarna/Militärpolis-
föreningen, berättar Anders Dahlgren, som 
till vardags arbetar som polis vid Polismyn-
digheten i Stockholms län. 

– Jag gjorde värnplikten i flottan för  
ett antal år sedan med efterföljande polis-
utbildning. Nu är jag utbildad militärpolis  
och kan vid behov tjänstgöra inom För-
svarsmakten. I framtiden är jag också 
intresserad av att söka anställning som tid- 
vis tjänstgörande soldat inom militärpolis-
området. 

Förhoppningen är att repetitionsutbild- 
ningen för Militärpolisföreningens med-
lemmar ska genomföras regelbundet.  

bilden till vänster: Anders dahlgren säkrar spår av dnA och tar fingeravtryck på föremål som förekommit i samband med ett brott.  
bilden till höger: En militärpolis ska klara av att omhänderta en skadad. 
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intervju

det svenska militära engagemanget 
i Afghanistan går mot sitt slut. FS23 
ställde upp för sista gången före jul 
på Artillerigården utanför Armé- 
museum med överste Torbjörn  
larsson i spetsen.

TExT: PER LUNqE

Våren 2012: Före insatsen tränade 
förbandet intensivt på de metoder,  
vapen och fordon, som skulle an- 

vändas under sex månader. Men det var  
inte så enkelt att sätta upp mål före avresan.

– När vi analyserade uppgiften konsta-
terade vi att det skulle bli mycket föränd-
ringar. Vill man åka ner till en svart-vit 
värld ska man inte åka till Afghanistan. Vi 
var i praktiken beredda på att lösa vilken  
uppgift som helst. Några tydliga målsätt-
ningar hade vi inte mer än att lösa de upp-
gifter vi tilldelades, säger Torbjörn Larsson.

Högt i kurs
Vid genomgången i Mazar-e-Sharif när in- 
satsen var avslutad fick förbandet bra feed-
back.

– De samtal jag hade med afghanska 
kollegor och högre chefer inom ISAF gav 
goda lovord.

Svenska soldater står högt i kurs i Afgha- 
nistan. 

– De är bra. Omgivningen, såväl 

Ingen svart  
– vit uppgift i Afghanistan

afghaner som andra länder har ett grund-
murat förtroende för våra förband. Det har 
vi jobbat upp efter flera års närvaro. 

En del i detta är att svenska förband som  
åker ut på insats inte har dolda agendor.

– När vi var där bjöds några afghanska 
generaler till Sverige. En av de reflektioner 
de hade när de kom tillbaka var att de insåg  
att Sverige inte har någon agenda. Vi vill 
bara hjälpa dem, säger Torbjörn Larsson.

Eldstrider 
Under insatsen möttes förbandet av ständ- 
iga förändringar och förutsättningar, ingen- 
ting var självklart. Det norska förbandet 
lämnade sitt område, nära det svenska, 
mycket tidigare än först avsett. 

– Då började mycket ändras. Så var det 
hela tiden.

Det svenska förbandet blev engagerat i 
flera eldstrider.

– Alla eldstrider ser olika ut och är svåra 
att förutse. Man ska vara duktig på att 
improvisera.

Tog dem i skydd
Hade ni Rules of Engagement-problem?

– I princip alla gånger vi blev påskjutna 
var det civila där också. Det tydligaste ex-
emplet var en eldstrid vi hade 3 september. 
Då var det en pojke och en pappa mitt i 
eldgivningen. En av våra soldater lämnade 
sitt fordon och tog dem i skydd, säger 
Torbjörn Larsson.

Soldaten är nu föreslagen Natos för-
tjänstmedalj.

– Han visade både mod och gott om-
döme.

Snabb röjning
Ett stort problem var improviserade spräng- 
laddningar, IED.

– Det var känt innan vi åkte ner, IED:er 
är största hotet. Vi hade en egen IED-kapa- 
citet och fick hjälp av en amerikansk. De 
röjer snabbt med fem fordon, 40-50 km i 
timmen. Vi slapp gå på några minor.

Inför slutet på det svenska militära enga- 
gemanget i Afghanistan menar Torbjörn 
Larsson att inhemska säkerhetsstyrkor inte 
får det lätt.

– Jag tror att de kommer att få mycket 
svårt att stå på egna ben efter 2014. Vi 
lämnar alldeles för snabbt.

En afghansk kollega till Torbjörn Lars-
son formulerade utvecklingen:

– Han sa att vi har byggt ett hus till-
sammans, men det blev bara halvfärdigt. 
Det är grejen även om jag inte tror att det 
blir inbördeskrig. Men samhället är inte 
tillräckligt starkt. Minoriteter och svaga 
grupper kan få det mycket svårt igen, säger 
Torbjörn Larsson. 

överste Torbjörn larsson under 
en minröjningsövning på tyska 
campen marmal i utkanten av 
mazar-e-Sharif. Foto: johannes 
Tolf/Försvarsmakten
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när Anders brännström, generalma-
jor och arméinspektör, funderar på 
hur han ska attrahera män och kvin-
nor till armén blir det koncentrerade 
svaret: kvalitet. 

TExT OCH FOTO: PER LUNqE

– Kvalitet är kärnan och har vi inte den 
hjälper inga påkostade reklamsatsningar, 
säger Anders Brännström.

När reserven av värnpliktsutbildade 
sakta men säkert har tömts är Grund- 
läggande Militär Utbildning (GMU), de 
tre månaderna som föregår anställning i 
Försvarsmakten, helt avgörande för be-
manningen. Ingen general vill sitta på hög-
kvarteret utan soldater ute i verkligheten. 
Det räcker inte med kartor och planer,  
soldaterna finns längst ut på linan och ska  
försvara Sverige och svenska intressen an-
tingen på hemmaplan eller i samband med 
en utlandsinsats.

kvalitet avgörande 
Varför ska man bli soldat om man är 20 
år? Det finns mycket annat som lockar.

– Det vill man för att man är intresserad  
av att försvara landet. Man vill ha ett arbete  
där man jobbar i grupp och man får göra 
insatser. Man får dessutom en fin kamrat-
skap.

Och då ska man komma till en verk-
samhet med kvalitet?

– Ja. När vi hade värnplikten var den 
inte avgörande. Men den är det i dag. Det 
ska vara kvalitet på utbildningen, övningar, 
insatser och på materielen.

Anders Brännström tog steget in i armén  
1973 och blev hemvärnsrekryt. Det var ett 

kvalitet är  
A och O i vår  
rekrytering

steg som ledde till fler och han grundlade 
sitt intresse för försvaret i frivilligrörelsen. 
Vad betydde ditt första steg?

– Att jag idag är arméinspektör. Jag klev  
in i armén och Försvarsmakten. Och hade 
jag inte trivts i verksamheten hade jag valt 
något annat. Jag har med få undantag trivts  
utomordentligt bra i Försvarsmakten, säger 
Anders Brännström.

grundläggande värderingar
Efter Hemvärnet blev det värnplikt. Karri-
ären fortsatte som förbandschef för I5 i 
Östersund, chef för Svenska Bataljonen i 
Kosovo och chef för Armétaktiska Kom-
mandot. Listan kan göras längre.

Anders Brännström uppskattade verk-
ligen de första åren, de i Hemvärnet.

– Där fick jag mina grundläggande 
värderingar om försvaret och kamratskap. 
Men kamratskap kan man få i flera sam-
manhang, idrottsrörelsen till exempel. Det  
är just detta att försvara landet som är 
speciellt med Försvarsmakten, vår kärna är 
den väpnade striden.

Om man summerar vad staten ansvarar 
för i Sverige, så blir det enligt arméinspek-
tören: 

– Vi ska ha en folkhushållning, mat att 
äta, någonstans att bo. Vi behöver en inre 
ordning. Det sköter bland andra polisen. 
Sedan behövs ett yttre skydd. Här kommer 
Försvarsmakten in.

vi ska vara förberedda
I dag är Försvarsmaktens roll inte helt 
självklar i media.

– Under det kalla kriget var det väldigt 
tydligt. Förr eller senare kommer en säker-
hetspolitisk förändring och då måste vi 
vara beredda, säger Anders Brännström.

När du ska attrahera unga män och 
kvinnor att göra GMU, hur går resone-
manget då?

– Vi har pratat en hel del om det. Jag 
och brigadgeneral Stefan Andersson sam-
lade nyligen Sveriges arméförbandschefer. 
Det finns ingen dunderkur, men ett antal 
åtgärder måste vidtas.

En fråga som var uppe på mötet var 
frivilligrörelsen. 

– Det är visserligen inte mitt bord, men 
jag önskar att organisationerna inom fri-
villigförsvaret blir tydligare.

Hur då?
– Jag har uppfattat att många organisa-

tioner fortfarande är inriktade på kalla 
krigets behov, eller inte har hittat sin nya 
roll.

Från mun till öra
Men Anders Brännström är medveten om 
frivilligrörelsens nytta i den rekrytering 
som kan leda till att bemanningen inom 
Försvarsmaktens insatsorganisation inte 
lämnar luckor. Han vet att tusentals ung-
domar varje månad träffas och att de likt 
honom själv kan fortsätta marschen.

– Den bästa rekryteringen är förutom  
bra verksamhet med kvalitet, mun till öra- 
metoden. Att människor som upplever 
positiva saker på något sätt berättar det 
för andra människor. Här spelar frivillig-
rörelsen en mycket viktig roll.

Och när en soldat har blivit anställd 
som GSST då ska han eller hon hålla igång 
mellan varven.

– Jag är helt övertygad om att Försvars-
utbildarna och andra organisationer har 
stor kompetens till vidareutbildning för 
det som förr kallades varmhållning, säger 
Anders Brännström. 

– utan en kärna med kvalitet 
hjälper inga reklamsatsningar, 
säger arméinspektör Anders 
brännström.
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reportage

Senapsgasen i östersjön, är den en 
tickande bomb? Trots att den dump-
ades för över 70 år sedan är det i dag 
oklart hur giftet påverkar miljön, 
fisken och människan.

TExT OCH FOTO: PER LUNqE

Det ligger 55 000 ton kemiska strids-
medel på Östersjöns botten. Fram 
till tidigt 1970-tal var det fritt fram 

att dumpa i havet. Det låter osannolikt att 
det varit tillåtet med tanke på hur lägen-
hetsinnehavare och villaägare i dag sorterar 
sitt skräp noggrant i olika behållare.

– Det kan man tycka. I brist på förbud 
gjorde man det enklaste och för den tiden 
det man ansåg vara det säkraste och det var 
att dumpa i havet, säger Rune Berglind, 
laborator på FOI:s avdelning för CBRN-
skydd.

vi vet inte i dag
Efter årtionden av forskning är det i dag 
inte klart vilka effekter den dumpade senaps- 
gasen och andra stridsgaser har på miljön.

– Vi vet inte. Det är därför vi genomför 
detta forskningsprojekt och gör försök.

Vilka?
– I samband med ett EU-projekt, 

CHEMSEA, har dumpningsområdet utan-
för Gotland karterats av Sjöfartsverket. 

Andra har karterat dumpningsområdet 
utanför Bornholm. Sedimentprover från 
Gotlandsdjupet, utanför Gdansk och Born- 
holm har tagits.

Eu-projekt
De prover som tagits kommer från platser 
nära dumpade bomber och från olika 
avstånd från dessa, där det varit möjligt 
att göra detta samt från områden fria från 
kemiska stridsmedel. 

– Proven kommer in och fördelas mellan  
de laboratorier som ingår i det gemensamma 
projektet. Vi gör kemiska undersökningar 
och tar reda på vilka ämnen som finns i 
sedimentet, säger Rune Berglind.

I EU-projektet deltar förutom FOI, 
CBRNE-centret vid Umeå universitet, 
finska VERIFIN, Finlands Naturvårdsverk, 
STKE samt tre polska institut, IOPAN, 
PNA och MUT, Litauiska Naturvårds-
verket, och två tyska forskningsinstitut, 
VTI FOE och AWE. 

I ett andra steg väljer Rune Berglind och  
hans kollegor ut tio prover för att se om de  
är giftiga för vattenorganismer. På FOI finns  
lång erfarenhet av sådana tester. Tidigare 
användes en liten hinnkräfta för att under-
söka olika ammunitionsdrivande ämnens 
giftighet.

– Vi får med de tester vi gör en bild av 
giftigheten.

Finska Naturvårdsverket har också sänkt  

giftet i havet 
– nu vill forskarna veta hur farligt det är

ner burar med musslor i dumpningsom- 
rådena för att se om de tar upp de giftiga 
ämnena.

gamla synder
Forskarna är aktiva för att komma fram 
till det som kunde ha gjorts sedan 1945 då 
senapsgasen och andra giftiga ämnen utan 
vidare släpptes i havet.

Forskningsinstituten, VTI FOE och AWI  
från Tyskland, har tagit prover på torsk 
från dumpningsområdena för att se om 
det finns förändringar i fiskens organ och 
om dessa förändringar kan kopplas till de 
dumpade kemiska stridsmedlen.

Detta låter som ett stort projekt. Frågan 
är återigen, varför har inget gjorts tidigare?

– Ingen har haft resurser att röra veten-
skapligt i det. Det är de senaste tio åren vi 
jobbat med det.

Vilken har haken varit, alla vet ju att 
det ligger gasbomber på botten?

– Det har man koll på. Vad man inte 
velat göra är en större undersökning. Det 
är territorialvatten och ekonomiska zoner, 
man säger att det är inte mitt bord, man 
hänvisar till varandra. Nu är detta borta 
i och med att det är ett EU-finansierat 
forskningsprojekt, säger Rune Berglind.

giftgas i trålar
Utanför Gotland ligger 10 000 senapsgas-
bomber. Det låter som ett problem?

– Ja. Det gör det. Visserligen är det för-
bjudet att tråla över dumpningsområdena 
men det trålas ändå.

Fastnar bomberna i trålarna?
– I vilken utsträckning svenska fiskare 

får bomber i sina nät eller trålar vet jag inte  
eftersom svenska fiskare inte får någon 
ersättning.

Vilka har dumpat?
– I Gotlandsdjupet ligger tysk gas dump- 

ad av de allierade efter kriget. De lastade 
bomberna på båtar och slängde dem i djup- 
området utanför Gotland och motsvarande 
område utanför Bornholm.

Varför havet?
– Det var det enklaste. Det var industri-

avfall. Det var allt. Och det gjordes fram 
till tidigt 1970-tal. 

Trodde de som dumpade att bomberna 
skulle ligga utan att rosta i alla tider?

– Avsikten var att det inte skulle vara 
åtkomligt. Det är samma sak med konven-
tionell ammunition, säger Rune Berglind.

Han ser de dumpade gasbomberna som 
ett stort problem. 

– Miljöaspekten är ett. Arbetsförhål-
landena för fiskare är ett annat. För dem 
som lägger ner ledningar är det också ett 
problem. Vi vet att gasen är farlig. 

FOI-laboratorn Rune 
berglind forskar om 
dumpad giftgas och  
ammunition.  
Foto: Thomas Eriksson/
FOI
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intervju

Usa:s försvar ska spara 500 miljarder 
dollar. Vad får det för konsekvenser 
för Europa, Asien och Nato? Profes-

sor Jan Hallenberg på Försvarshögskolan 
ger sina svar.

All verksamhet har mål och medel. Inne- 
bär det att amerikanska säkerhetspolitiska 
mål kraftigt sjunker med minskade medel? 
Jan Hallenberg menar att ambitionerna 
kommer att minska, men inte drastiskt.

– Jag tror inte att det blir 500 miljarder 
dollar, men det kommer att bli sänkta 
anslag, säger Jan Hallenberg.

Det kommer också att märkas.
– Jag gissar att USA som tidigare varit 

ledande i militära interventioner kommer 
att lägga ribban högre innan de går in. 
Libyen kostade pengar, Irak och Afghani-
stan ännu mer. Motsvarande engagemang 
måste verkligen vara centrala för ameri-
kansk säkerhetspolitik.

Amerikanska styrkor kvar 
Om vi ser på Europa, vilka blir konsekvens- 
erna för minskade amerikanska ambitioner?

– Första gången jag hörde en expert 
säga att USA skulle dra ner sin verksamhet 
i Europa var 1988 och sådana diskussioner 
har pågått sedan dess. Det är en mycket 
långsam process. 

I Jan Hallenbergs värld kommer det att  
finnas kvar amerikanska styrkor under över- 
blickbar tid och de kommer att förstärkas 

I en ny amerikansk försvarsstruktur bedöms marinen och flygvapnet få en ökad roll. bilden visar 
en amerikansk jagare. Foto: Försvarsmakten 
bilden till höger: kommer de europeiska staterna i nato att ta mer ansvar? det frågar sig  
professor jan Hallenberg på Försvarshögskolan. Foto: Per lunqe

Jan Hallenberg:
Högre ribba för amerikanska insatser
TExT: PER LUNqE

vid kriser.
– Samtidigt kommer amerikansk när-

varo i Asien att öka. Det blir en långsam 
förskjutning, men det är lätt att överdriva 
både farten och den totala storleken i 
denna förskjutning, säger han.

global supermakt
Den amerikanska försvarsmakten är störst i 
världen, den drar 711 miljarder dollar eller 
hälften av världens samlade försvarsanslag. 

– Ja. USA kommer att fortsätta vara en 
global supermakt, den enda, men nu blir 
det mindre pengar.

Vad ska de spara på?
– Svårt att säga. Det blir minskad vapen- 

anskaffning, vissa vapenprojekt kommer 
att läggas ner, det kanske blir färre soldater 
och färre soldater stationerade utomlands.

Skuld till kina
Värdet på amerikanska obligationer köpta 
av Kina eller kinesiska intressen ligger på 
1.2 biljoner dollar. Vad betyder det vid en  
eventuell konflikt mellan länderna? Det är  
ungefär som om jag skulle utmana Swed-
bank som äger en ansenlig del av min 
lägenhet?

– Jo. Men samtidigt ser jag ett ömse-
sidigt beroende. Kineserna har så otroligt 
mycket pengar i USA att det är i deras in-
tresse att den amerikanska ekonomin inte 
kollapsar och det är i båda parters intresse 

att de inte råkar i krig med varandra.
Det kan vara konfliktdämpande?
– Ja. Båda statsledningarna skulle i varje 

tänkbar kris överväga de enorma ekonom-
iska konsekvenserna som skulle följa, säger 
Jan Hallenberg.

”Er bakgård”
USA har inte gått in i Syrien.

– Det skulle kosta och därför tvekar 
USA. Dessutom är uppgiften mycket svår 
och de arabiska staterna är inte enade som 
de var i Libyenfrågan. Inte heller skickar 
USA styrkor till Mali.

En enkel kostnads- /intäktsanalys?
– Ja. Och USA kommer att säga till 

Europa att det här ligger i er bakgård. Det 
är en uppgift för i första hand Europa.

Kommer de europeiska staterna i Nato 
att ta konsekvenserna av minskat ameri-
kanskt engagemang?

– Det är den stora frågan. David Cam-
eron säger om Mali att det är en säkerhets-
politiskt global kris som kommer att kräva 
hantering i decennier. Då markerar han en 
europeisk vilja att ta tag i problemet.

Jan Hallenberg menar att det finns två 
länder i Europa som har kraft och vilja att 
agera säkerhetspolitiskt.

– Jag tror att England och Frankrike 
kommer att vara ledande och fatta beslut. 
De kommer att visa hur kraftfullt Europa 
är, säger Jan Hallenberg. 
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kommentar

Rubrikerna i media duggar tätt: Här 
är det strider om vindkraft i väst-
sverige… Försvaret stoppar vind-
kraft… Ett orimligt markmonopol 
anser miljöpartiet… men är det en 
stor konflikt? nej, svarar Försvars-
makten.

TExT OCH FOTO: PER LUNqE

Vindkraften är på frammarsch. Förra 
året producerades 7 TWh från vind-
kraftverk. Regeringens mål är att 

produktionen ska ligga på 30 TWh 2020, 
20 på land och 10 till havs. I dag finns  
2 000 vindkraftverk i Sverige och de ska bli 
fler. Många vill bygga.

Men Försvarsmakten säger ibland nej. 
På Försvarsmaktens Infrastrukturavdelning 
hanteras 1 000 ärenden om året som rör 
etablering av vindkraftverk.

– De invändningar vi kan ha handlar 
om störningar av tekniska system och 
flygsäkerhet, säger avdelningens chef,  
kommendör Anders Järn.

Starkt skydd
Tillsammans med arkitekten Jacob Gille 
går Anders Järn igenom ärende för ärende 

och ger Försvarsmaktens svar: Antingen ja 
eller nej.

Plan- och bygglagen liksom Miljö-
balkens regler ger ett mycket starkt skydd 
för totalförsvarets intressen vid prövning 
av vindkraftsetablering. De intressen som 
skyddas är relaterade till flygverksamhet 
och teknisk infrastruktur som kommunika-
tioner.

Visuella referenser vid flygning, mark-
sikt över havsområden, lågflygning, start i 
radarkolonn och behov av markbaserad  
radar spelar in när Försvarsmakten be-
dömer vindkraftens negativa konsekvenser 
för militär flygverksamhet.

– Vi kan jämföra våra flygplatser  
Malmen i Linköping och F21 utanför 
Luleå. De har helt olika förutsättningar, 
säger Anders Järn.

På Malmen tränas blivande piloter i 
skolflygplanet SK60.

– Det är ungefär som när ungdomar 
övningskör för att ta körkort. De är ny-
börjare och ska också öva lågflygning. Då 
är upp till 200 meter höga vindkraftverk 
ett farligt hinder.

Det betyder att det område där vind-
kraftverk inte får byggas är större än och 
ser olika ut jämfört med det runt F21 där 
erfarna piloter flyger JAS.

Försvarsmakten:
Ingen vindkraftskonflikt

Anders järn (t h) och jacob gille hanterar 
tillsammans med sin avdelning 1 000 vind-
kraftsärenden om året. 

kan störas
Vid sidan av flygsäkerhet har Försvars-
makten andra intressen. Tekniska system 
som kommunikation kan störas av vind-
kraftspropellrar. 

– Vi driver kommunikationsnät inte 
bara för oss själva utan även för SOS 
Alarm och RAKEL, säger Anders Järn.

Det är kommunikationsnät som likt 
E4:an snirklar sig genom Sverige. Och 
dessa nät kan störas av ett enda vindkraft-
verk. Också sensorer som radar kan störas.

– Ett vindkraftverk kan ge en radarmål-
bild på 10 000 kvadratmeter. Om vi ska 
upptäcka en robot så har den en radarbild 
på mindre än en halv kvadratmeter. Det 
blir som att leta efter en ledlampa som står 
mellan dig och en bilstrålkastare, säger 
Jacob Gille.

Västra Götaland är det område som är 
”mest drabbat” av Försvarsmaktens nej till 
vindkraft. 29 vindkraftsparker med 250 
vindkraftverk till ett värde av nio miljarder 
kronor har stoppats. Projektörerna ska ha 
lagt ner 30 miljoner i onödan.

– De 30 miljonerna var verkligen helt i 
onödan, för de hade kunnat kontakta oss 
först, säger Anders Järn.

behövs så mycket mark?
Vindkraftsbranschen är missnöjd med ett 
regeringsbeslut som innebär att Försvars-
makten ska peka ut områden där det ska 
vara fritt fram att bygga nya vindkraftverk 
och tydligare informera om varför etable-
ring stör verksamheten. Intresseorganet 
Svensk vindenergi tycker att regeringen 
lägger sig platt och frågar sig om Försvars-
makten verkligen behöver så stora mark-
ytor som den gör anspråk på.

– Det finns egentligen ingen konflikt 
mellan regeringens mål på 30 Twh och våra  
skyddsintressen, säger Anders Järn.

Försvarsmakten har samtyckt till planer 
i 146 kommuner som tillsammans ger en 
potential på 105.5 TWh vindenergi.

– Våra behov är beaktade i dessa planer, 
säger Anders Järn. 
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Ett försvar som kan stå emot en 
vecka har väckt uppseende. vad hade 
öb Sverker göranson för motiv att gå 
ut med påståendet? är det en nyhet? 
Stämmer det? vad kan vi försvara oss 
emot?

TExT: PER LUNqE

ÖB Sverker Göransons uttalande i 
Svenska Dagbladet om Försvars-
maktens förmåga att stå emot ett 

väpnat angrepp spreds snabbt över världen. 
Var det en nyhet? Försvarsutbildaren frågar 
Bo Hugemark, överste och militärhisto-
riker.

– Att ÖB:s intervjusvar väckte sådan 
uppmärksamhet, för att inte säga upp-
seende, berodde inte på att det var något 
nytt förhållande som avslöjades utan på att  
det uttalades på den nivån. En veckas ut- 
hållighet på egen hand var väl en rimlig 
gissning redan under det kalla kriget, då vi, 
som alla borde veta nu men som man inte 
fick tala högt om då, hoppades på västlig 
hjälp i vårt invasionsförsvar. 

Inga stora invasioner
Bo Hugemark fortsätter:

– Sedan ökade kanske vår motstånds-
förmåga när Sovjetunionen upplöstes och 
den ryska krigsmakten alltmer förföll och 
vår egen försvarsmakt fick modern mate-
riel, beslutad i kalla krigets slutskede. Men 
den obalansen rådde vi raskt bot på genom 
1990-talets förvirrade och ostrukturerade 
nedrustning, kulminerande i den vettlösa, 

för att inte säga brottsliga, ”strategiska time- 
outen” vid millennieskiftet.

Enligt Bo Hugemark handlar det inte 
om storskaliga invasioner.

– Nu är det ju inte längre frågan om mot- 
stånd mot invasion och ockupation av hela  
riket inom ramen för en stor konflikt mellan  
stormaktsblock. De konflikter som skulle 
kunna bli aktuella inom de närmaste åren 
är ryska aktioner mot sina grannar, läs de 
baltiska staterna. Vilka skulle kunna beröra 
Sverige genom vår Solidaritetsförklaring och  
det förhållandet att vi oundvikligen skulle 
beröras av NATO:s försvarsoperationer. 
Begränsade ryska angrepp mot Sverige skulle  
väl handla om strategiskt viktiga områden. 
Det man närmast tänker på är Gotland. 

Tar lång tid att mobilisera
Det hela är värre än Sverker Göransons tro 
på en veckas motstånd:

– Och då vågar jag påstå att ÖB snarare 
starkt överdriver vår förmåga. Att bemanna 
de förhandslagrade stridsvagnarna så att det  
blir ett stridande kompani, att få över luft-
värn, att fylla upp våra ”insatsbataljoner” 
till stridsstyrka och skeppa över dem till 
Gotland kommer att ta längre tid än vi har 
till förfogande när regeringen förstått lägets 
allvar och kunnat fatta beslut.

Bo Hugemark menar att svenskt försvar 
inte är förberett för stöd till de baltiska 
länderna.

– Även försvar av andra delar av riket  
kräver en sådan förvarning som vi inte  
säkert kan räkna med. För att inte tala om  
sådana insatser till Baltikums försvar som 

Solidaritetsförklaringen ställer i utsikt. 
ÖB:s påstående att vi har gjort erforderliga 
förberedelser är helt enkelt inte sant.

Vi är inte ens förmögna att ta emot 
hjälp enligt Bo Hugemark.

– Till råga på allt är det, som general-
majoren Karlis Neretnieks framförde i 
Ekot 28 december, osäkert om vi ens har 
förmåga att ta emot militär hjälp, med 
tanke på avsaknad av förberedelser och 
bristande skydd av tänkbara basområden.

bygg nu för krig om tio år
Det är dags att bygga ett försvar som kan 
hantera situationer om tio år:

– Det är inte lätt att tänka sig framtida 
situationer där hot mot Sverige i större  
skala skulle bli aktuella. Men det innebär 
inte att de är otänkbara. Ett långsiktigt upp-
byggt försvar måste kunna möta möjliga 
hot på lång sikt. Har vi då förmåga att på 
säg tio års sikt bygga upp ett tillräckligt 
försvar för territoriet? Svaret är enkelt: 
NEJ. Av en möjlig nådatid på tio år bort-
går säkert hälften för att upptäcka, inse och  
förstå att det kan bli fara å färde samt be-
sluta om upprustning. Tidigare måste man 
till det lägga ett tiotal år för att utbilda nya 
bataljonchefer. Nu har det gått så långt att 
man nog bör lägga till lika mycket för att 
utbilda dem som skall utbilda dessa chefer. 
Vi är med andra ord under den kritiska 
massan för en möjlig återupprustning, 
säger Bo Hugemark. 

veckoförsvaret  
Bo Hugemark reder ut begreppen
Stridsvagnar förhandslagrade på gotland. Foto: lasse Sjögren/Försvarsmakten.  
bilden till höger: bo Hugemark ser öb:s uttalande om en veckas försvar som taget i överkant. Foto: Privat
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björn Svensson från Försvarsutbild-
arna Skåne leder ett nytt projekt som 
ska göra ungdomsverksamheten 
tydlig och hänga ihop med visionen 
om Försvarsutbildarna som det 
naturliga valet.

TExT: PER LUNqE

Björn Svensson har knappt sex månad-
er på sig att leverera – räknat från 
början av januari. Till riksstämman 

i juni ska han ha levererat resultatet av det 
projekt han leder. Det är stora frågor. 

Hur ska ungdomsverksamheten utveck-
las? Det regelverk som omfattar ungdoms-
verksamheten, Kap. 2.3 i Handboken bör 
anpassas så att det går hand i hand med 
ett försvar byggt på anställning och avtal. 
En viktig fråga är ersättning till ungdoms-
ledare. Hur ska rekryteringen ske till ung-
domsverksamhet? Och innan projektet är 
klart ska Björn möta ungdomsledare på 
regionala samordningsmöten. 

mycket att ordna på kort tid
Det är mycket att göra på kort tid. Men 
Björn är van att hålla flera bollar i luften. 
Han började med att träffa generalsekre-
teraren Bengt Sandström. Då pratade de 
om vad som är viktigast och vilka priorit-
eringar som ska göras. Det övergripande, 
att se över och utveckla verksamheten för 
ungdomarna ligger i topp. De pratade 
om presumtiva samverkanspartners för 
ungdomsverksamheten. De pratade också 

björn ska ge  
ungdomarna  
en skjuts framåt

om den referensgrupp som Björn ska bolla 
idéer med och en arbetsgrupp som ska se 
över Kap. 2.3 och ersättningsfrågorna.

– I går kväll pratade jag med en ung-
domshandläggare vid Försvarsmakten. Vi 
diskuterade ersättningsfrågor. Idealitet är 
grunden. Men vi kanske kan hitta något 
ersättningssystem, säger Björn.

befattningshavare får ersättning
Han jämför med Hemvärnets ersättning 
som är knuten till befattningar.

– Ungdomsledare är ju en befattning. I 
dag får en ungdomsledare i Försvarsutbild-
arna 100 kronor i månaden och från denna 
summa ska dras källskatt. En del förbund 
ger milersättning, andra inte. Det här ska 
vi se på.

Nu ska Björn inte bara bolla med refe-
rens- och arbetsgruppen. Han pratar ofta 
med Bengt Sandström och medarbetarna 
på kansliet. Han pratar också med de 
regionala utbildningsledarna. 

visst ska vi rekrytera
Generaler som intervjuas i Försvarsutbild-
aren nämner ofta ungdomsverksamheten 
som viktig för dem. Hur ska du ta hand 
om det intresset?

– Vi ska förstås gå i takt med Försvars-
makten. Ett sätt kan vara att vi anpassar 
ungdomsutbildningen så att den blir en 
naturlig förberedelse inför fortsatt militärt 
engagemang.

Björn menar att det är viktigare att 
väcka intresse för signaltjänst än att ung-
domarna blir experter på Ra146.

– De ska få prova sig fram, känna sig 
fram, säger han.

Nu sysslar inte 37-årige Björn på heltid 
med projektet. Han jobbar med militär 
ungdomsverksamhet för Försvarsutbild-
arna i Skåne och med ungdomsprojektet 
Olympia på ett uniformsgymnasium i 
Helsingborg, där han ansvarar för sam- 
arbetet mellan Försvarsutbildarna och 
skolan.

Allt ska klaffa
Björn jobbar också med Försvarsutbild-
arnas ordinarie verksamhet i Skåne.

– Det är framför allt regional verksam-
het.

Där märks två veckolånga kurser för 
ungdomar, på sport- och höstlovet. Björn 
ser till så allt klaffar, från att väcka intresse 
för kurserna till att engagera instruktörer, 
ordna logi, mat och materiel.

Björn leder utöver detta skåneung-
domarnas satsningar på HvSS ungdoms-
tävling. Han säkerställer en bra tränings-
plan inför tävlingen och att instruktörer 
håller i träningspassen. Han är förstås med 
på själva tävlingen. 

Om du har synpunkter på ungdomar 
och Försvarsutbildarna, eller kort och 
gott: ungdomsverksamhet, går det bra 
att kontakta Björn:  
bjorn.svensson@forsvarsutbildarna.se  
eller 0706-515 893 

 

björn Svensson laddar mellan varven med utförsåkning – det ger honom energi att ta tag i ungdomsfrågorna. Foto: Privat
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Sedan värnplikten förklarades vilande 
2010 finns ingen naturlig koppling 
mellan Sveriges befolkning och dess  
försvar. I dagens Sverige måste därför  
rekrytering av soldater och sjömän 
ske i konkurrens med den övriga 
arbetsmarknaden.  

TExT: ROLF ARSENIUS, FÖRSVARS- 
UTBILDARNA/CRISCOM     
FOTO: ELISABET FORSMAN

Rekrytering sker bland annat med hjälp 
av Försvarsmaktens yrkesinformatörer  
vars uppgift är att sprida kunskap om 

hur det svenska försvaret fungerar idag.  
Rekryteringsbehovet finns naturligtvis också  
hos de organisationer som stöttar Försvars-
makten. 

Försvarsutbildarna har Försvarsmaktens 
uppdrag att utbilda blivande instruktörer i  
totalförsvarsinformation runt om i Sverige.  
I början på 2013 samlades en skara entusi- 
astiska kursdeltagare från Västernorrland på  
Försvarsutbildarnas kursgård i jämtländska 
Ånn. Avsikten var att skapa förståelse för 
varför vår försvarsorganisation, i vilket 
sammanhang den verkar säkerhetspolitiskt 
liksom hur utvecklingen sett ut i stort 
sedan det andra världskriget. 

Kursdeltagarna fick också veta vad som 
skiljer Kalla krigets invasionsförsvar från 
dagens insatsförsvar avseende storlek, upp-
gifter, internationella åtaganden, utrustning  
och personalförsörjning. 

Kursdeltagarna förväntas ju sprida sina 
kunskaper till andra i sina funktioner som 
yrkesinformatörer. Därför ingick utbild-

ningspass i hur man planerar till exempel 
en rekryteringsträff anpassad till en given 
målgrupp. Här fanns också inslag i hur man  
samarbetar med massmedia samt en redo- 
görelse för hur det svenska krishanterings-
systemet är planerat. 

Utbildningen är faktaspäckad varför 

grupparbeten och möjlighet till fysisk  
träning finns inplanerade, något som kurs-
deltagarna verkade uppskatta. Utbildningen  
är planerad att genomföras ytterligare åtta 
gånger under 2013. Den intresserade kan 
söka den via Försvarsutbildarnas hemsida 
eller via www.frivilligutbildning.se  

Försvarsinformatörer ”på rätt kurs”
kursdeltagare från vänster: Petra brodén, Per brodén, Sofie Törnberg, Pontus löfgren, joakim jonsson, Richard gottorp, Fredrik nylander,  
malin källman, med ryggen mot kameran Alexander boman. 

Frivilliga Försvarsorganisationer  
och organisationer som verkar för  

stöd till samhälle och individer

Välkomna att söka bidrag för åtgärder  
som bidrar till stärkandet av Sveriges  

försvar och fredsbevarande åtgärder från

källvikenstiftelsen

Ansökan senast 1 mars 2013

För ansökningsformulär och mer information  
se hemsidan: www.kallvikenstiftelsen.se
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RIkSHEmväRnSCHEFEn, Brigadgeneral Roland Ekenberg 
talar om vikten av frivilligorganisationernas insatser inom För-
svarsmakten när Älvsjö bilkår startade sin verksamhet den  
6 december i fjol. 

– Med mod i barm och stål i blick skall vi rekrytera och 
verka i Hemvärnet och göra insatser för samhället, var en av 
budskapen.

Ellinor Fornebrant som är grundare av den nya kåren säger:
– Ibland hamnar etablerade organisationer som Hemvärnet 

och Bilkåren i skymundan när allmänhetens intresse för fri- 
villiga initiativ mer riktas mot nya och tidigare okända organi-
sationer. Därför är det speciellt glädjande att vi nu kan tillföra 
Stockholms Bilkårer ytterligare en lokal avdelning.

– Vi lever i ett land där människors frivilliga engagemang 
bär upp stora delar av samhället. De gamla och etablerade 
rörelserna hör inte till historien, men vi behöver förnya oss och 
hitta delvis annorlunda sätt att arbeta på.

Bilkåren är ett exempel på hur människors frivilliga insatser 
på olika sätt kan bidra till samhället och då särskilt för att 
stärka vår beredskap inför tänkbara kriser. 

Älvsjö Bilkår kommer att utgöra en lokal förening under 
Sveriges Bilkårers riksförbund och ha ett nära samarbete med 
Hemvärnet. Genom en bra blandning av ungdomar och 
veteraner kan Bilkåren vara en av de viktiga mötesplatser som 
i dag ofta saknas och som behövs för att skapa trygghet och 
förtroende mellan medborgarna.
 
TExT OCH FOTO: ELISABET FORSMAN

älvsjö bilkår skriver militärhistoria 

Roland Ekenberg och Ellinor Fornebrant.

I SAmbAnd mEd SnöOvädRET i Skåne i mitten på  
december kom Ystadföreningens bandvagnar till användning.  
Genom den frivilliga resursgruppen fick personalen inom hem- 
tjänsten på Österlen under natten till måndagen hjälp för att 
köra sina rundor till de gamla. Ett äldre par, som bor otillgäng- 
ligt, evakuerades också. 

TExT: PER KLINGVALL
FOTO: FÖRSVARSUTBILDARNA ySTAD

Stöd vid snöoväder

HElgEn 25-27/1 fick femton deltagare i åldern 18-37 under 
48 timmar prova på vad Försvarsmakten har att erbjuda.

Pröva på helgen genomfördes som traditionen bjuder med 
inryckning på fredagskväll och späckat med aktiviteter fram till 
utryckning på söndagen. Under sen eftermiddag och fram till 
mörkrets inbrott så genomfördes skjutningar med hemvärnets 
vapen AK4, men innan man fick skjuta så övade man på säker 
vapenhantering samt att ladda och genomföra patron ur.

Som lite extra krydda fick eleverna pröva på att ligga för-
lagda i tält mellan lördag till söndag. Därefter fick de lära sig 
grunder i att överleva i skogen. Man lärde sig vart man kan 
söka skydd, hur man skyddar sig mot kyla och vind och hur 
man gör upp eld. De kokade vatten i plåtburkar och fick tillaga 
sin egen mat.

Varvat under helgen fanns förutom de mer praktiska  
momenten en stor mängd information. 

Genomgångarna handlade bland annat om Förvarsmaktens 
verksamhet och värdegrund, vad är GMU, hur söker jag dit 
och vad har jag för möjligheter efter? Det var en mycket lyckad 
helg som gav glada minnen och vid helgens slut var det många 
av deltagarna som passade på att söka till GMU vid Fältjägar-
gruppen.

TExT: JOHNNy OLOFSSON

military Weekend  
i jämtland
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FöRSvARSuTbIldARnA I nORRbOTTEn genomförde ett 
mycket välbesökt möte på F 21. Närmare 90 personer från 
hela länet samlades för att lyssna på mycket intressanta före-
läsningar. Frivilligrörelsen i stort beskrevs av generalsekreteraren  
för Försvarsutbildarna, Bengt Sandström, om erfarenheterna 
från 8 år i Ryssland talade överste Per Blid, chef för Euroasia-
tiska avdelningen på MUST UNDK, Kinas sociala medier och 
interna säkerhet behandlades av Jerker Hellström, säkerhets-
politisk analytiker och forskare från FOI samt Informations-
krigföring och cyberhot av Roland Heickerö, docent och 
forskare vid Försvarshögskolan. Han talade mycket intresse-
väckande om bl. a. vad den moderna IT-utvecklingen kan 
innebära i dag  och i en framtid.

5 300 kr samlades traditionsenligt in till barnen i Afgahani- 
stan. Garnisonspastor Helge Stålnacke ordnar så att medlen 
ograverat hamnar där de ska.

TExT OCH FOTO: ERLING MOLIN

välbesökt försvarsinformation

Från vänster: överste Per blid, ordförande i Försvarsutbildarna norr-
botten Harald Högström, stf flottiljchefen på F 21 Tommy  
Henriksson och generalsekreterare bengt Sandström.

dEn 18-20 jAnuARI genomfördes en övning i ett vintervitt 
Kalmar, med ungdomar tillhörande Kalmar ungdomskompani  
U21. Övningens tema var tvådelat. För grund- och fortsätt-
ningskursen bedrevs under hela helgen sjukvårdsutbildning. 
Bland annat hjärt-/lungräddning. Såväl anatomi och fysiologi, 
som praktiskt omhändertagande av skador övades. Samtliga 
kurser fick också en lektion i kyla, vilket onekligen hade sitt 
värde denna helg.

Ledarskapskurserna hade övning i ledarskap, med inrikt-
ning mot trupputbildning. De började på fredagen med peda-
gogiska grunder och praktiska förberedelser inför de lektioner 

u21 övar

Elever på ledarskapskurserna genomför trupputbildning i uppsättande av knäppetält under vinterförhållanden.

de skulle hålla med kamraterna på lördagen. I dessa lektioner 
ingick både fälttjänst och materielhantering.

På söndagen samordnades de olika kurserna så att grund- 
och fortsättningskurserna genomförde en sjukvårdsslinga med 
ett flertal stationer, vilka hade förberetts av eleverna på ledar-
skapskurserna. Bland annat övades åtgärder vid bilolycka, till-
verkning av tillfällig bår och lastning av skadad i terrängbil.

Efter genomförd vård, avslutades övningen med en lektion 
i försvarsupplysning, där den pågående försvarsdebatten redo-
visades och diskuterades.

TExT OCH FOTO: PATRIC LINDGREN
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Det händer i förbunden 16/2-20/4

Region Syd 
GU-F  23 feb-08 mars  Göteborg 
GU-F 09-22 mars Såtenäs
Instruktör – markstrid 15-17 mars Kalmar
Verksamhetssäkerhet 15-17 mars Göteborg
Strid KU – enskild soldat 12-14 april Halmstad
Rekryteringskurs  12-14 april Falsterbo

Försvarsutbildarna i Bohuslän-Dal
Utbildningsdag (ungdom) 23 februari Uddevalla
GU-F 09-22 mars Såtenäs
Studiebesök vid räddningstjänsten  11 mars Brålanda
Utbildningsdag (ungdom) 16 mars Uddevalla
Serieskjutning 1 16 mars 
Militärhistoria 19 mars Vänersborg
Försvarsinformation 25 mars Åmål
Utbildningshelg (ungdom) 28-31 mars
Prisskjutning 31 mars Norra Dal
Serieskjutning 2 06 april 
Studiebesök Aeroseum 06 april Säve
Försvarsinformation 12 april Åmål
Pistolskytte  18 april 
Vapentjänst (ungdom) 19-21 april
Serieskjutning 3 20 april

Försvarsutbildarna i Göteborg 
GU-F  23 feb-08 mars  Göteborg

Försvarsutbildarna i Halland
Strid KU – enskild soldat 12-14 april Halmstad

Försvarsutbildarna i Kalmar
Instruktör – markstrid 15-17 mars Kalmar

Försvarsutbildarna i Norra Småland
Vapentjänst Ak4B 14 april Skillingaryd

Försvarsutbildarna i Skaraborg
Sjukvårdstjänst  09 mars  Skövde
Försvarsupplysning  18 april  Skövde 

Försvarsutbildarna i Skåne
Ledarskap 07 mars Landskrona
Förevisning Ksp 90 09 mars Ystad
Military Weekend 15-17 mars Revingehed
Militärhistoria 21 mars Malmö
Rekryteringskurs  12-14 april Falsterbo

Försvarsutbildarna i Älvsborg
Materieltjänst (ungdom) 16 februari Rydal
Exercis (ungdom) 23 februari Borås
Karta och kompass (ungdom) 02 mars Borås
Verksamhetssäkerhet 15-17 mars Göteborg
Vapentjänst 16 mars 
Fältskjutning gevär 22 hv (ungdom) 17 mars 
Skjutning (ungdom) 05-07 april
Sjukvård (ungdom) 13 april Borås
CBRN (ungdom) 20-21 april

Region Mitt 
Närkamp block A 15-17 februari Falun
Närkamp block D 22-24 mars Falun
Försvarsinformation 22-24 mars Marma
Military Weekend 19-21 april Villingsberg

Försvarsutbildarna i Dalarna
Närkamp block A 15-17 februari Falun
Närkamp block D 22-24 mars Falun

Försvarsutbildarna i Södermanland
Vårövning (ungdom) 15-17 mars

Försvarsutbildarna i Uppland
Försvarsinformation 22-24 mars Marma

Försvarsutbildarna i Värmland
Military Weekend 19-21 april Villingsberg

Försvarsutbildarna i Västmanland
Totalförsvarskväll 14 mars Västerås
Försvarsinformation 24 april  Västerås

Försvarsutbildarna i Örebro
Skidskytte 16 februari Örebro

Region Norr 
Fjällsäkerhet 15-17 februari Ånn
Ungdomsinstruktör 1:2 22-24 februari Umeå
Kursadjutant 01-03 mars Härnösand
Fältkock 11-20 mars Sundsvall
Ungdomsinstruktör 2:2 15-17 mars Umeå
Verksamhetssäkerhet – instruktör 22-24 mars Härnösand
Skjutinstruktör – gevär 22 hv 19-21 april Härnösand
Försvarsinformation 19-21 april Härnösand

Försvarsutbildarna i Jämtland
Fjällsäkerhet 15-17 februari Ånn

Försvarsutbildarna i Västerbotten
Ungdomsinstruktör 1:2 22-24 februari Umeå
Ungdomsinstruktör 2:2 15-17 mars Umeå

Försvarsutbildarna i Västernorrland
Överlevnad vinter (ungdom) 15-17 februari Härnösand
Kursadjutant 01-03 mars Härnösand
Fältkock 11-20 mars Sundsvall
Verksamhetssäkerhet – instruktör 22-24 mars Härnösand
Skjutinstruktör – gevär 22 hv 19-21 april Härnösand
Försvarsinformation 19-21 april Härnösand

Rikstäckande förbund 
Luftvärnsförbundet
Ungdomsövning 06 mars Norrtälje
Ungdomsövning 15-17 mars Väddö
Ungdomsövning 10 april Norrtälje
Ungdomsövning 12-14 april Väddö



Anmäl ändrad
 adress!

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

Nijmegenmarschen
i Holland 2013

Marschen genomförs 16-19 juli och senaste
anmälningsdag är 31 mars 2013.

Läs mer och anmäl dig på

www.forsvarsutbildarna.se


