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�� I SKRIVANDE STUND är jag åter på kansliet efter 

en fullspäckad riksstämmohelg. I år genomförd på 
Skåneförbundets fina och välfungerande kursgård 
– Falsterbo Kursgård. Med de beslut som Riks
stämman tog och genom de samtal och diskussioner 
som fördes i utskotten, i riksstämmosalen och 
under raster så har ytterligare möjligheter tillförts 
Försvarsutbildarnas verktygslåda. Bland många av 
oss har stämman säkert också bidragit till förnyad 
inspiration och nya idéer. 

Jag vill passa på att rikta ett stort tack till alla er 
inom Förbund och Föreningar som genom idogt 
arbete ger stöd och bidrag till ett robustare sam
hälle och ett totalförsvar med ingående frivilliga 
– Riksstämman, genom sin representativa demo
kratiska ordning, är centralnavet för vår rörelse; tack alla delegater! 

Utöver den energi frivilligheten sprider så bidrog helgen också till nya tankar 
genom de tre föredragshållare som besökte oss – arméchef  Karl L E Engelbrektson  
som gav oss en inblick i kommande avtalsbefattningar till fältarmén och en 
uppskattad säkerhetspolitisk utblick. Fredrik Nordenmark från högkvarterets 
ledningsstab, som lyfte värdegrunden till något mer än förhållanden mellan 
individer och slutligen Hanna Linderståls ögonöppnare om det informations
krig och påverkansoperationer som pågår runt omkring oss och inte minst i de 
sociala medierna. 

Från Riksstämman tar jag också med mig de tydliga behov som framförts av 
ytterligare lättnader i den ”administrativa bördan”. Det är i sig ingen nyhet men 
ger ytterligare kraft åt ett efterfrågat förändringsarbete. Det är ett fortlöpande 
arbete som ska ske tillsammans med er i Förbunden och Föreningarna. 

Det är en komplex vardag rörelsens alla förtroendevalda verkar inom genom 
att både hantera den dagliga verksamheten – civilt och militärt – samtidigt 
som vi också behöver blicka framåt. Det är ett frivilligarbete som förtjänar all 
uppskattning och respekt. Utan er funktionärer och aktiva medlemmar blir det 
inget reellt innehåll i det vi Försvarsutbildare numera täcker – från den  
enskildes säkerhet till hela samhällets försvar.

Många är de utmaningar men också möjligheter vi Försvarsutbildare möter.  
I det arbetet behöver vi ta avstamp i tre avgörande fokusområden som också 
Förbundsordföranden Lars Frisk lyfte fram i sitt inledningsanförande. Det är  
områden som inte bara i år kommer att vara i fokus utan prägla vår frivillig
verksamhet under ett flertal år framöver; avtalsuppfyllnad som ett  
grund funda ment i vår relation med uppdragsmyndigheterna och för vår kurs
verksamhet. Vi behöver regionalisera kursutläggen för dagens centralstyrda 
kursutbud till nytta för den rikstäckande frivilligheten samtidigt som administra  
tionen på regional och lokal nivå minskar. Slutligen – utan att synas så finns vi 
inte och då riskeras möjligheten till fortsatt rekrytering och frivilligverksamhet. 
Det omvända – ökad synlighet – ger fortsatta möjligheter.

Jag önskar alla läsare en riktigt skön sommar – kanske ses vi på funktionärs
veckan, på någon av alla våra kurser eller varför inte i Nijmegen!

BENGT SANDSTRÖM, generalsekreterare

TAG VARA PÅ MÖJLIGHETERNA



3 – FÖRSVARSUTBILDAREN 3-2018

chefredaktören

VAR OCH EN AV OSS som är 
medlemmar i Försvarsutbildarna 
bör se sig som en rekryterare 
med målet att vi ska bli fler 
medlemmar. Du som läser detta  
kan göra en insats genom att  
rekrytera en ny medlem. Säkert  
känner du någon som är intres
serad och som bara behöver den 
där lilla puffen i rätt riktning 
för att bli medlem och engagera 
sig. Och genom att bli fler så kan 
vi göra en större insats, något vi 
alla tjänar på i form av ett mot
ståndskraftigare samhälle.

Försvarsutbildarnas verksamhet baseras på två pelare. 
Den ena är inriktad på stöd till Försvarsmakten och den  
andra pelaren avser stöd till det civila försvaret. Gemensamt  
för båda är behovet av många engagerade och kunniga 
frivilliga människor, unga såväl som äldre, födda i Sverige 
liksom de från andra länder och kulturer som flyttat hit.

En viktig del av vår verksamhet är de avtalsbefattningar vi  
har gentemot Försvarsmakten/Hemvärnet respektive läns  
styrelser och myndigheter på civil sida. Specialistbefattning  
arna till Hemvärnet innefattar sjukvårdare, CBRNsoldater, 
pionjärer, informationsbefäl och fältkockar. En försvars
maktsresurs utgörs av våra fältartister. 

Länsstyrelser och myndigheter stödjer vi genom våra 
specialister på kommunikation, CBRN, hälsoskydd liksom 
de regionala resursgrupperna för bland annat kärntekniska 
olyckor i Uppland och Halland.

Men det handlar inte bara om människor som är beredda 
att teckna ett avtal för insatser militärt eller civilt. Människor 

med ett allmänt intresse för försvaret och samhällets säker
het är givetvis värdefulla medlemmar. Att exempelvis göra 
en insats som informatör och genomföra För din säkerhet!, 
inom ämnet totalförsvarsupplysning genom att hjälpa till 
med att arrangera event där kunskap ges om säkerhetsläget 
i Sveriges närområde liksom utanför detta, Försvarsmakten,  
civilt försvar, informationspåverkan och cyberhot med 
mera är av stor betydelse då det gäller att göra medborgarna 
risk och krismedvetna. 

Vår ungdomsverksamhet är avgörande för rörelsens 
framtid. Många väljer att fortsätta i Försvarsmakten, andra i  
någon av blåljusmyndigheterna, åter andra väljer att enga
gera sig som frivillig, med eller utan avtal. Försvarsutbildarnas 
ungdomsverksamhet en viktig rekryteringsbas för kompe
tenta människor till totalförsvaret. Samtidigt utgör ungdoms  
verksamheten en samhällsskola som bidrar till att ge  
deltagarna sunda värderingar och en positiv inställning till 
att nu och senare i livet bidra med den egna kompetensen.

Vi behöver därför många människor som är engagerade 
och som är beredda att göra en insats för samhällets säker  
het. 

Vi kan alla hjälpa till med rekryteringen där en väl beprövad 
metod är att tala med människor vi känner och har förtroende 
för. Ganska säkert är att det är just dessa individer Försvars
utbildarna behöver. Mun till munmetoden kan sedan 
kompletteras genom kunskapsspridning på sociala medier 
om vad vi gör och vad vi står för.

Du kan få bra kunskaper i ämnet rekrytering. Funktionärs
kursen i Tylebäck vecka 832 innehåller bl a en rekryterings
linje. Anmäl dig till den för att bli en ännu bättre rekryterare.

KRISTOFFER BÄCKSTRÖM, kommunikationschef

HJÄLP TILL ATT BLI FLER

Försvarsutbildarna värnar om den personliga integriteten och vi efter-
strävar en hög nivå av dataskydd. Vi hanterar personuppgifter genom 
medlemskap och utbildningar av olika slag. Det krävs ett personnummer 
för att vara medlem och för att kunna genomföra utbildningar. Vi gör 
bland annat nyhetsutskick via epost och har en medlemstidning som 
skickas till alla medlemmar.

På Mina sidor kan du själv se vilken information du lämnat till oss. 
Kontrollera så att dina uppgifter stämmer och är aktuella. Uppgifterna 
sparas så länge du är medlem, efter det sparas viss information för  
statistik gällande medlemskap, utbildningar och för att uppfylla lagkrav.

Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter men kan komma 
att dela information med Försvarsmakten, MSB och andra frivilliga 
försvarsorganisationer om det behövs för din utbildning. Det är viktigt 
att du känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter.

Mer information hittar du på vår hemsida,
www.forsvarsutbildarna.se/gdpr
www.forsvarsutbildarn.se/mina-sidor 

Även i år deltar Försvarsutbildarna tillsammans med Kungl Krigsveten-
skapsakademien och Allmänna Försvarsföreningen under Almedals-
veckan i Visby.

Vi genomför två seminarier inom ramen för Försvarsforum som  
syftar till att ge information om aktuella säkerhets- och försvars-
frågor:

• Att manipulera val genom att så misstro
Datum: 2 jul 2018 kl. 10.00-11.30
Plats: fartyget Sigrid, Visby hamn

• Hur skapar vi ett trovärdigt militärt försvar?
Datum: 3 jul 2018 kl. 11.00-12.30
Plats: fartyget Sigrid, Visby hamn

GDPR Vi deltar i Almedalen
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FRÅN ANSTÄLLD personal till 
inkallad värnpliktig och från 
gruppchef till bataljonschef. 
Personalen på Skaraborgs 
regemente har tillsammans 
övat på nya befattningar för att 
stärka 41:a pansarbataljonen 
och bygga vidare på sin sam-
lade förmåga.

– Vi har tränat från det enkla  
till det svåra, från det kända till 
det okända, för att utvecklas  
som pansarbataljon, säger 
överstelöjtnant Mikael  
Widelund, chef för 41:a pansar-
bataljonen, på Försvars-
maktens webbplats.

Skottsalvorna har under 
flera dagar ekat på Skövdes 
övningsfält när 41:a pansar-
bataljonens stab styrt sitt 
krigsförband ute i fält. På ytan 
kan det se ut som vilken övning 
som helst, men på olika nivåer 
finns chefer, anställda och 
inkallade värnpliktiga som för 
första gången övar tillsam-
mans och arbetar i sina nya 
befattningar.

De två bataljonerna på 
Skaraborgs regemente tränar  

Från det enkla till det svåra
efter ”vartannat-år-principen”. 
Förra året var det 42:a 
pansarbataljonen som var 
i fokus och i år är det 41:a 
pansarbataljonen, som är 
uppbyggd av yrkesofficerare, 
reservofficerare och deltids-
soldater, som ska samöva.

– Vi är många nya som övar 
tillsammans och det stärker vår  
förmåga som pansarbataljon.  
Självklart är det mycket som  
är nytt och vi måste ta det 
stegvis och metodiskt. Utman - 
ingarna ligger i att vi måste 
öva på våra grunder och åter - 
igen påminna oss om regle-
mentet för att passa in i hel-
heten, säger Mikael Widelund.

 – Övningarna som bedrivits 
under dagarna är startskottet 
på den intensiva övningsserie 
som nu drar igång. Samtliga 
som deltagit har presterat  
mycket väl inom sina funktioner 
och det är under dessa dagar 
som vi lägger grunden till 
övningen Våreld, där slutmålet 
är att stärka vår förmåga med 
full bataljon, säger Mikael 
Widelund.

Frivilliga skapar civilt förvar

FRIVILLIGA försvarsorganisa-
tioner är viktiga resurser för att  
förstärka ansvariga aktörer vid 
svåra samhällsstörningar. Nu 
finns information i broschyren 
"Frivilliga försvarsorganisa-
tioner: förstärkning för myndig-
heter och kommuner". Här 
finns underlag för hur centrala 
myndigheter, länsstyrelser, 
kommuner, landsting och 

MSB lagrar Europas krismateriel 
I BÖRJAN AV APRIL har nu 
också EU fattat beslut om att  
MSB får uppdraget att hantera  
EU:s lager för civila kris-
hanterings insatser. Uppdraget 
innebär att köpa in, lagerhålla, 
och transportera materiel  
som används i EU:s 10 civila 
insatser. Myndig heten ska 
också sköta underhåll av 
utrustning och utveckla ett 
IT-stödsystem för materiel - 
hanteringen. Som en följd av 
det nya uppdraget kommer 
verksamheten i främst  
Kristinehamn att utökas.

EU är Sveriges viktigaste 
utrikespolitiska arena och 
Sverige arbetar aktivt för att 
stärka unionens säkerhets- 
och försvarspolitik. Genom att 
bli den centrala aktören i EU:s 
lagerhållning får Sverige och 
MSB möjlighet att påverka 
och stödja utvecklingen av 
EU:s civila krishanterings-
förmåga och bidra till att EU 
kan reagera snabbare på upp-
komna kriser och konflikter i 
närområdet och i vår omvärld.

Med kort varsel kan MSB 
stödja med specialutrustning. 
Dessa insatser möjliggörs tack 
vare en mycket välfungerande 

logistikkedja och organisation  
som utgörs av MBS:s lager-
verksamhet i Kristinehamn. 
Det är den erfarenhet, kunskap  
och kapacitet som gör att EU 
nu väljer att låta MSB sköta 
unionens lager för civila kris-
insatser.

Utrikesminister Margot 
Wallström ställer sig positiv 
till beslutet:

– Att EU:s ministerråd nu 
beslutat att placera central-
lagret för EU:s civila krishanter-
ingsinsatser i Kristinehamn är 
en stor framgång för Sverige. 
Sverige är en av de största 
bidragsgivarna av personal till  
EU:s civila insatser. Vi driver på  
för att förbättra EU:s förmåga 
att agera i krissituationer och 
bidra till fred och säkerhet. 
Det nya lagret kommer att 
förbättra och effektivisera 
insatserna, säger utrikes-
minister Margot Wallström,  
i ett pressmeddelande.

MSB väntas inom kort 
underteckna avtal med EU. 
Verksamheten kommer att 
invigas i Kristinehamn senare 
i år. Det skriver myndigheten 
på sin webbplats.

Stridsfordonsbesättning från Skaraborgs regemente.  
Foto: Anna Norén / Försvarsmakten

räddningstjänster kan inleda 
eller fördjupa ett samarbete.

De frivilliga försvarsorgani-
sationerna har en särskild roll 
inom ramen för krisberedskap 
och civilt försvar. Förutom 
att förstärka personalförsörj-
ningen förmed lar de informa-
tion från ansvariga aktörer till 
allmänheten. Det skriver MSB 
på sin webbplats.

Försvarets Motorcykelklubb och Sjövärnskåren är viktiga frivilligorganisationer. 
Foto: Per Lunqe

MSB HAR HÅLLIT press-
konferens för att presentera 
”Om krisen eller kriget  
kommer”. Den har nu nått ut  
till 4,8 miljoner hushåll i 
Sverige och blev också start-
skottet på Krisberedskaps-
veckan, 28 maj – 3 juni.

– Vi har alla ett ansvar för 
vårt lands säkerhet och bered-
skap och då är det viktigt att 
vi alla också har kunskap om 
hur vi kan förbereda oss om 
något allvarligt inträffar, sa 
Dan Eliasson, generaldirektör 
MSB, vid presskonferensen, 

citerad av Aktuell Säkerhet.
Christina Andersson på 

MSB har projektlett ”Om 
krisen eller kriget kommer”:

– När broschyren kommer 
ut till befolkningen räknar vi 
med att den kommer väcka 
frågor och även oro, därför har 
vi från och med i dag öppnat 
ett kontaktcentrum för frågor, 
säger hon.

Om krisen eller kriget kommer
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Sahlgrenska övar katastrof
110 SKADADE inom loppet 
av några timmar. Katastrof-
övningen Liv blev ett enormt 
stresstest för Sahlgrenska 
universitetssjukhuset. 

– Det var intensivt, över-
rumplande. Men jag fick stort 
förtroende för att vi kommer 
att greja det här om det skulle 
bli verklighet, säger kirurgen 
Ragnar Ang, till Läkartidningen.

Ljudet uppe på helikopter-
plattan på Sahlgrenska univer-
sitetssjukhuset i Göteborg är 
öronbedövande. Dånet från 
motorerna och rotorbladen på 
Försvarsmaktens Blackhawk-
helikopter stiger en bit över 
100 decibel då den sänker sig 
ner mot marken.

Genom den öppna sido-
dörren spanar en kamouflage
klädd tekniker i hjälm och 
mörka skyddsglasögon ner 
mot plattan. Där nere väntar 
personal från sjukhusets akut-
mottagning, och sekunden 
efter landning springer de 
fram med två rullbårar. Det tar 
inte många minuter innan två 
skadade rullats ner mot hissen,  
tätt följda av ett militärt sjuk - 
vårdsteam i form av en ambu-
lanssjuksköterska och en IVA-
läkare. Sahlgrenskas team tar 
över vid hissen och avrappor-
teringen sker snabbt innan 
bårarna rullas in i hissen och 
det militära teamet återvänder 
till helikoptern.

Fem våningar ner har sam-
tidigt två bandvagnar och ett  
par minibussar parkerat utan-
för akutintaget. Det väller ut 
skadade – vissa går själva, 

andra hämtas på bår. Alla är  
blodiga med sönderrivna 
kläder. När rullbårarna tar slut 
får akutpersonal dra de skad-
ade på madrasser på golvet.

Tempot är högt och för den 
oinvigde känns situationen 
rätt kaotisk. Ändå dirigeras de 
skadade snabbt in i något av 
traumarummen eller vidare till 
röntgen eller operation.

Det handlar om akuta blöd - 
ningar, andnings stopp, splitter - 
skador, bortsprängda kropps - 
delar. Trycket på akutintaget 
på Sahlgrenska universitets-
sjukhuset blev enormt. 
Övningsscenariot var ett 
terror attentat där en lastbil 
exploderat inne på Försvars-
medicincentrums område vid 
Käringberget i Göteborg. 110 
personer skadades. Under 
övningen skulle de skadade, 
eller skademarkörer som 
dessa statister kallas, snabbt 
transporteras till Sahlgrenska 
där personalen fick öva på 
att ta emot, prioritera och 
omhänderta många skadade 
på kort tid.

Förutom att stresstesta sjuk - 
huset och att säkerställa bered - 
skapsplanen var syftet med 
övningen också att öka 
för mågan till civilmilitär sam-
verkan med Försvarsmedicin-
centrum.

– Vi vet att resurser som 
blod, läkemedlem och bårar 
kan vara svårt att få tillgång 
till rätt personal. Dessutom är  
det risk att led tiderna blir långa  
på grund av att vi till exempel 
inte har till räckligt med trauma - 

rum, säger Hans Lönroth, 
övningsledare på Sahlgrenska,  
till Läkar tidningen.

Katastrofövning Liv är den  
största i sitt slag. Aldrig tidig - 
are har ett sjukhus i Sverige 
tränat på att ta emot så många 
skademarkörer under så kort 
tid. Övningen har förberetts 
av Sahlgrenska universitets-
sjukhuset och Försvars-
medicincentrum i ett år.

Försvarets viktigaste del 
är att primärt ta hand om de 
skadade i ett första skede för 
att så snabbt och säkert som 
möjligt transportera dessa till 
sjukhuset.

– Försvaret har inte längre  
möjlighet att ta hand om sår-
ade vid krigs- eller katastrof-
situationer. Vi har gått från 50  
fältsjukhus till ett och måste 
förlita oss på de civila sjuk-
husen. Därför är dagens 
övning så viktig för oss, säger 

Magnus Blimark, arméöver-
läkare på Försvarsmedicin-
centrum.

Han påpekar att rätt bered - 
skap och regelbundna övn-
ingar räddar liv. Genom att 
träna på att logistiken flyter, 
kommunikationen är tydlig, 
information når fram samt att 
ledtiderna blir så korta som 
möjligt kan man förhindra 
både dödsfall och att skadade 
blir invalidiserade om en verk-
lig situation skulle uppstå.

Också inne på röntgen-
avdelningen har det varit hårt  
tryck, och här har den inten-
siva, akuta arbetsbördan inte 
hunnit släppa.

– Den största utmaningen  
i dag har varit att hålla snurr,  
att hinna prioritera de svårast  
skadade. Och att gå från 
digitala remisser till pappers-
remisser, säger Ilja Laesser, 
överläkare på radiologen.

Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg har övat. Foto: Sahlgrenska Universitetssjukhuset

SAMÖ 2018 övade 50 aktörer i civilt försvar
NU HAR seminarieövningen 
SAMÖ 2018 genomförts. 
SAMÖ 2018 hade fokus på 
kunskapshöjning vad gäller 
området civilt försvar.

Övningen genomfördes  i 
seminarieform där drygt 500 

deltagare, uppdelade på fem 
tillfällen, resonerade sig fram 
till svar på diskussionsfrågor 
genom samtal och diskus-
sioner.

Resultaten och erfaren-
heterna från övningen kommer  

att utgöra underlag i det 
samlade arbete som görs 
vad gäller civilt försvar och 
totalförsvar, och kommer 
bland annat att vara viktiga 
ingångsvärden till totalförsvars-
övningen 2020 (TFÖ 2020). 
Det skriver MSB på sin 
webbplats.

Deltagande aktörer var de  
centrala och regionala bevak-
ningsansvariga myndigheter 
som finns upptagna i bilagan 
till krisberedskapsförordningen 
tillsammans med Försvars-
makten, Regeringskansliet, 
Riksdagsförvaltningen, Riks-
banken, Lantmäteriet, SOS 
Alarm och Teracom.

Efter genomförd övning var 
uppfattningen hos majoriteten 
av deltagarna att det varit 
värdefullt och inspirerande 
att träffas och diskutera 
dessa frågor. Kunskapen och 
förståelsen hos deltagarna 
ökade inom flera områden.

SAMÖ 2018 är den senaste 
övningen i MSB:s övningsserie 
samverkansövningar (SAMÖ) 
som övar tvärsektoriella 
förmågor på nationell nivå. 
SAMÖ 2018 är en del i det 
gemensamma arbetet med ett 
återupptaget totalförsvar.

MSB övar organisationer 
och myndigheter på regional, 
nationell och internationell 
nivå. Det gör vi för att sam-
hällets aktörer ska ha en god 
förmåga att begränsa och 
hantera konsekvenserna av en 
samhällsstörning.

Ett fungerande civilt försvar är 
avgörande för samhällets motstånds-
förmåga. Foto: Carl M Sjöstrand
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Tillbaka i gröna kläder
GAMLA KUNSKAPER rostar 
aldrig och vissa saker, som hur  
man cyklar och kör stridsled-
ningspansarbandvagn 90, 
glömmer man aldrig. För de 
värnpliktiga som påbörjat sin  
repetitionsutbildning på Skara - 
borgs regemente, P 4, är det 
mycket kunskap som sitter 
kvar.

– Det är kul att vara tillbaka, 
man får träffa nya kollegor 
och köra vagn igen, säger 
Dennis Ahlstrand, på Försvars-
maktens webbplats.

Drygt 25 värnpliktiga från 
olika delar av landet har 
nyligen påbörjat sin repetitions-
utbildning på Skaraborgs 
regementes ledningspluton 
och under två intensiva veckor 
kommer de att repetera gamla 
kunskaper och erhålla nya. För  
vissa var det över 10 år sedan 
de stod på övningsfältet i 
gröna kläder men bara efter 
några dagar är det som att de 
aldrig varit borta.

Bakgrunden till att Försvars-
makten har rätt att beordra 
personal till repetitionsutbild - 
ning är det allt mer osäkra 
omvärldsläget och de värn-
pliktiga som är på plats fyller  
en viktig funktion i det svenska 
försvaret. När veckan 
börjar lida mot sitt 
slut kommer de 
att ingå i en större 
bataljons övning där 
de sam övar med 
soldater från hela 
regementet.

– Det visar sig 
väldigt tydligt, både 
här och på tidigare 
repetitionsutbild-
ningar, att den utbild - 

 ning som genomfördes under  
värnplikten gav effekt. Samt-
liga som är på plats har på 
kort tid kommit upp i en så 
pass hög nivå att de kan 
samöva med heltidssoldater 
under kommande övning, 
säger Jim Strid, plutonchef 
och utbildningsansvarig.

Bland de värnpliktiga finns 
Dennis Ahlstrand och Peter 
Hidendahl. Både ryckte in på  
Skaraborgs regemente och 
muckade för drygt nio år sedan.  
Till vardags arbetar Dennis med 
att bygga elskåp och Peter är  
arbetsledare. Nu kör de båda  
runt i skogen i en drygt 22 tons 
stridsledningspansarband-
vagn 90 – precis som förr.

– Det är mycket som man 
känner igen och jag upplever 
det som att det går snabbt 
tills man är tillbaka i samma 
höga nivå igen, säger Dennis.

 Han får medhåll från Peter, 
som även ser fram emot den 
kommande bataljonsövningen.

– Absolut, sen är det bra 
att repetitionsutbildningen 
genomförs så att vi kan hålla 
kunskapen vid liv. Att vi även 
ska vara med på en större 
övning sätter saker på prov 
och det är bara positivt. 

Soldater från Skaraborgs regemente under övning. 
Foto: Bezav Mahmod / Försvarsmakten

Oro för rysk påverkan av valet
GAYRYKTEN, hackerattacker  
och falska nyheter om flykting  
bråk som sprids via sociala 
medier. Flera exempel på ryska 
försök att påverka valrörelser 
med cyberattacker i andra 
länder förskräcker inför årets 
svenska val och Säpo varnar 
för "främmande makt" och 
”påverkansoperationer”. Det 
skriver Expressen.

Försvarsminister Peter 
Hultqvist har utsatts för falsk 
ryktesspridning. Ett förfalskat 
brev som påstods komma från  
honom där han ville sälja vapen 
till Ukraina spreds av en tysk 
nyhetssajt och ursprungskällan 
spårades, till Ryssland.

Ett ryskt tv-team har också 
anklagats av dansk radio för 
att ha erbjudit ungdomar i 
Rinkeby betalt för att ställa till 
med kravaller. Det antogs vara 
ett försök att polarisera den 
svenska integrationsdebatten.

Svenska myndigheter mobili-
serar nu inför valet i september. 
MSB har huvudansvaret för att 
genom information motverka 
valpåverkan men även andra 
myndigheter som Säpo och 
FRA har fokus på valet.

”Mot bakgrund av de upp-
gifter som framkommit om på - 
verkansoperationer riktade m ot 
de franska och amerikanska 

valen har risken för liknande 
påverkan i samband med det 
kommande svenska valet 2018 
alltmer diskuterats”, skriver FRA 
i den senaste årsrapporten, 
citerat av Expressen.

Säpo varnar för händelser  
som liknar det som hänt utom - 
lands där en hackerattack följs  
av smutskastning i valrörelsen.

– Det finns en risk för att 
främmande makt genom på-
verkansoperationer försöker 
påverka förtroendet, säger 
Linda Escar, biträdande enhets-
chef för säkerhetsskydds-
enheten på Säpo, till Expressen.

Säkerhetspolisens arbete 
med att skydda valet och val-
processen spänner över alla 
verksamhetsområden. 

Varningen gäller både före 
och efter valet - dels för att  
resultatet kan påverkas genom 
falska nyheter men också att 
det finns risk för att resultatet  
ifrågasätts med hjälp av des - 
information och propaganda 
som kan spridas både i tradi - 
tionella medier och via sociala 
medier i ett förändrat medie-
landskap.

– Att vi inhämtar alltmer 
information via sociala medier 
har medfört en förskjutning 
av ansvaret för källkritik till 
individen, säger Linda Escar.

Försvarsministern besökte  
krishanteringsövningen Viking 18
FÖRSVARSMINISTER Peter  
Hultqvist besökte den pågå-
ende krishanteringsövningen  
Viking 18 den 24 april. Militära  
och civila deltagare från över  
60 länder och ett stort antal  
organisationer ska under 
övningen tillsammans fram - 
gångsrikt hantera en fler  
dimensionell kris och genom -
föra en fredsinsats. Det skriver 
regeringen på sin webbplats.

Viking 18 genomförs och 
planeras av Försvarsmakten 
tillsammans med Folke  
Bernadotteakademin, För-
svarshögskolan och Polisen. 
Övningen genomförs för 
åttonde gången sedan 1999. 
Övningen genomförs under 
svensk ledning men övnings-
moment genomförs förutom 
i Sverige också i Brasilien, 
Finland, Irland och Serbien.

För att framgångsrikt kunna 
hantera en större internationell  
kris och genomföra en freds-
insats krävs samarbete och 

koordinering. Totalt övas 
cirka 2 500 personer i att 
lösa de svåra uppgifter som 
kan uppstå i en internationell 
freds- och krishanteringsinsats. 
Målsättningen för Viking 18 är  
att öva och utbilda deltagare  
– militära, civila och poliser – 
för att möta framtida utman - 
ingar i planering och genom-
förande av insatser under ett 
FN mandat enligt kapitel 7, 
vilka bygger på en allomfat-
tande insats (comprehensive 
approach) och som fokuserar 
på samordning mellan deltag-
ande aktörer.

– Deltagande i multinatio-
nella gemensamma opera - 
tioner ställer krav på inter-
operabilitet med andra länder 
och organisationer. En ökad 
interoperabilitet bidrar även 
till att öka den operativa 
förmågan, ett av de viktigaste 
målen med det nuvarande 
försvarsbeslutet, säger Peter 
Hultqvist.

Försvarsministern om  
totalförsvar i Oskarshamn
LÄNSSTYRELSEN I KALMAR 
län arrangerade den 25 april en  
kunskapsdag i Oskarshamn  
med inriktning totalförsvar. 
Försvarsminister Peter 
Hultqvist var en av talarna på 
konferensen som vände sig 
till lokala politiker, företrädare 
för regionala myndigheter och 
företag som bedriver sam-
hällsviktig verksamhet.

Peter Hultqvist tog upp 
försvarsbeslutets genomför-
ande med fokus på utveck-
lingen av totalförsvar.

Under dagen diskuterade 
företrädare från Försvars-
makten, Myndigheten för 

Samhällsskydd och beredskap,  
media och universitet frågor 
som rörde ett modernt civilt 
försvar, informationspåverkan, 
och det förändrade säkerhets-
politiska läget.

Försvarsminister Peter 
Hultqvist pratade även om 
vikten av övning på alla nivåer.

– Vi måste ta den här 
frågan på allvar och vi måste 
öva på alla nivåer. Jag vet att 
det vi övar inte kommer att 
vara det som händer. Men om 
vi övar kommer vi att klara 
det som händer lite bättre, 
sa Peter Hultqvist, citerad på 
regeringens webbplats.
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Taktisk träning i högt tempo
FÖRSVARSMAKTEN rappor-
terar från brigadstridslednings-
övningen, Brigstri 18, att på det  
tredje dygnet har de deltagande  
staberna fullt fokus på att lösa  
sina uppgifter i det nationella 
scenario som spelas upp.

– Det här är en jättebra 
övning för bataljonsstaberna. 
Den ger effektiv träning i ett 
hög intensivt scenario med 
fokus på beslutsfattning, 
stabs metodik och taktik. Det 
säger major Fredrik Carlsson, 
stabschef vid 42:a pansar-
bataljonen från Skaraborgs 
regemente, P 4, på Försvars-
maktens webbplats.

Årets Brigadstridslednings-
övning som har cirka 850 del - 
tagare från 18 förband har 
planerats och leds av Mark-
stridsskolan, är ett viktigt steg  
i utvecklingen av armén, brigad-
förmågan och att leda arméns 
förband i fält. Den är också ett  
viktigt steg mot den stora Nato-
övningen Trident Juncture 

som genomförs i Norge i 
oktober-november 2018.

I övningen ingår inga för-
band. Dessa spelas istället 
fiktivt i ett nationellt scenario 
där Sverige angrips av en mot - 
ståndare. Det övergripande 
målet med övningen är att träna 
bataljonsstaber i rutiner i led-
ning, stabstjänst, stridsteknik 
och taktik. Andra brigadstaben 
från Skaraborgs regemente ut - 
gör högre chef under övningen.

– En övning där endast 
staber ingår är ett effektivt sätt  
att fokusera på hur man leder 
arméns förband i strid, säger 
major Krister Pettersson, biträd - 
ande övningsledare och planer - 
ingsansvarig för årets övning.

Under Brigstri 18 deltar 
även eleverna som nu går ut-
bildningen Taktisk kurs armén, 
TakA, vid Markstridsskolan, 
en utbildning som är inriktad 
både mot kompanichefsrollen 
och en befattning i bataljons - 
stab. En av eleverna är löjtnant  

Källvikenstiftelsen  •  Pionjärvägen 6  •  451 34 Uddevalla  •  info@kallvikenstiftelsen.se  •  www.kallvikenstiftelsen.se

Välkommen att söka bidrag för verksamhet som tjänar till att stärka 
Sveriges försvar samt fredsbevarande och samhällsstödjande åtgärder.

Berättigade att söka är frivilliga försvarsorganisationer och organisationer som verkar för stöd 
till samhälle och individer. Ansökningar till Källvikenstiftelsen kan göras under två perioder per år: 

1 april – 1 september och 1 oktober – 1 mars. 
För ansökningsformulär och mer information, se hemsidan.

Niklas Moberg från Skaraborgs 
regemente.

– En fördel med Brigstri är 
att förbanden är spelade, det 
innebär att tempot blir högre 
och vi får bra träning i taktik, 
stridsteknik och stabsarbete 
under tidspress. Vi får också 
mindre begränsningar i hur 
vi kan nyttja terrängen, säger 
Niklas Moberg.

– Sedan tycker jag att utbild - 
ningstrappan under TakA är 

mycket bra upplagd, Steg för 
steg från den teoretiska delen 
med taktik och planering har vi 
sedan gått vidare till övningar i  
Ledningsträningsanläggningen,  
LTA, innan vi nu tar tredje 
steget in i Brigstri, som jag 
tycker är den verkliga höjd-
punkten. Jag får känslan av att 
Brigstri är examinationen där 
vi prövar allt vi lärt oss hittills 
för en befattning i bataljons-
stab, säger Niklas Moberg.

Ledning av bataljon var fokus på ledningsövningen för brigadstrid.  
Foto: Janne Bohman / Försvarsmakten

Försvaret rullar inte utan bränsle
I HÄNDELSE AV kris måste 
Försvarsmakten veta var det 
finns drivmedel och reserv
kraft i Sverige och det får de 
av Energimyndigheten.

Myndigheten ingick i den 
centrala övningsledningen  
under övning Aurora i sept-
ember 2017 och bidrog med 
kontinuerliga lägesbilder kring  
bränsle- och reservkrafts-

tillgången, som användes i 
övningen.

Urban Bergström som är 
kris- och totalförsvarshand-
läggare vid Energimyndigheten 
beskriver i en tvåminutersfilm 
vad Energimyndigheten gjorde 
under Aurora och hur energi-
försörjningen är ett priori terat 
område för Försvarsmakten 
i krig.

Stridsfordon 90 kräver mycket bränsle. 
Foto: Joel Thungren / Försvarsmakten / 
Combat Camera

I filmen finns ytterligare ett 
antal berättelser om resultat 
och nyheter från Energi-
myndig hetens arbete under 
förra året. Den finns på webb
platsen energimyndigheten.se. 
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VARFÖR ÄR DET VIKTIGT att få in frivilliga i Försvars
makten, i Hemvärnet? Vad betyder avtal? Utmaningen 
att rekrytera? Frivilliga ska bidra till leveransen av 
operativ effekt, räcker frivilligorganisationerna till 
det? Vilken är Försvarsutbildarnas roll?

ÖB, general Micael Bydén, säger på frågan om  
frivillighet:

– För att hela Försvarsmakten ska kunna komma till 
verkan i högre konfliktnivåer är en personellt uppfylld 
organisation med rätta kompetenser och ett övat Hem
värn avgörande. 

Frivilligverksamheten är viktig för Försvarsmaktens 
förmåga.

– Självklart bidrar frivilligverksamhet och Hemvärnet 
till den operativa förmågan. Frivilligverksamhetens 
bidrag till det militära försvarets effekt är påtaglig 
redan idag. När vi nu dessutom ska öka den militära 
förmågan ser jag det frivilliga engagemanget som en 
viktig del för att vi ska lyckas, säger Micael Bydén.

Försvarsmaktens insatschef, viceamiral Jan  
Thörnqvist, säger:

– Försvarsmakten ökar den operativa förmågan 
och därför har vi nu och framöver ett stort behov av 
personalrekrytering. De frivilliga försvarsorganisa
tionerna är viktiga som plattformar för rekryterings
befrämjande verksamhet. Det finns en hel del annat 
som vi också skulle kunna arbeta tillsammans med 
och detta samarbete bygger på ett förtroende och en 
tvåvägskommunikation. 

– Som jag ser det bör inte frivilligorganisationerna 
enbart utbilda till befattningar, utan ha en bredare 
syn på verksamheten där man också tar hänsyn till 
Försvarsmaktens och totalförsvarets övriga behov. Det 
skulle kunna röra sig om att utveckla totalförsvars
upplysningen eller vid behov hoppa in som t ex stabs
assistenter, skademarkörer och fackutbildare inom en 
mängd olika kompetensområden. I dessa avseenden 
bör Försvarsmaktens behov vara styrande. 

– Det är viktigt att Försvarsmakten uppdaterar och 
förenklar föreskrifter och regler, så att det blir lättare 

att samverka med de frivilliga försvarsorganisationerna.  
Större flexibilitet behövs från båda hållen och vi bör 
fokusera på en vettig verksamhet och konkreta upp
gifter med tydliga syften och mål. När vi exempelvis 
planerar övningar måste vi göra det i god tid så att 
medlemmar i försvarsorganisationer har möjlighet att 
delta. Jag tycker vi borde överväga att skapa personal
pooler där frivilligorganisationernas medlemmar kan 
hoppa in och vid behov stödja verksamhet i Försvars
makten, säger Jan Thörnqvist.

Försvarsutbildaren träffar rikshemvärnschefen, 
generalmajor Roland Ekenberg. 

Hur ser du på kompetensförsörjning från Försvars
utbildarna och av andra frivilligorganisationer till 
Hemvärnet? 

– Vi har ett system där ungefär 25 procent av vår  
organisation försörjs och bemannas av frivilliga försvars
organisationer. Och i reala tal är det lite drygt 6 000 
befattningar i hela hemvärnssystemet som rekryteras 
via frivilligorganisationerna. Det är ett system som 
inte kräver längre grundutbildning, utan kräver GUF i 
botten, och sedan specialistutbildning. 

Specialister?
– Tyngdpunkten för alla specialister ligger i specia  list

utbildningen. Oavsett om man är kock eller sjukvårdare 
eller bilförare, så är det den som är tyngdpunkten, 
därför att man inte har en direkt stridande befattning.

Vilken roll spelar Försvarsutbildarna för Hemvärnet?
– Försvarsutbildarna är för mig en mycket kompetent 

organisation, det har jag sagt tidigare och jag har inte 
haft någon anledning att ändra mig. Försvarsutbildarna 
är en duktig utbildare och en god leverantör av befatt
ningshavare in i hemvärnssystemet. Ni har också en  
professionell utbildning och en bra styrning och led
nings organisation för detta, säger Roland Ekenberg. 

Kan Försvarsutbildarna bli bättre på att rekrytera? 
– Då får man titta på det kvantitativa resultatet. 

Varje organisation ska fylla sina utbildningar. Jag 
tycker att Försvarsutbildarna har lyckats ganska väl, 
säger Roland Ekenberg.

FRIVILLIGA − EN NYCKELRESURS 
FÖR FÖRSVARSMAKTEN

Försvarsutbildarna utbildar och rekryterar specialister till Hemvärnet. Det handlar  
om 880 sjukvårdsbefattningar, 76 CBRN-personal, 36 pionjärer och 40 informa-

tionsbefäl och fältartisterna och fältprästerna är dessutom anslutna till  
Försvarsutbildarna som rikstäckande förbund. Dessutom 330 befattningar till 

totalförsvarets civila delar. 
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Hur ser det ut med övriga befattningar, förutom 
sjukvård? Det finns flera befattningar som Försvars
utbildarna rekryterar till.

– Dels har vi befattningarna inom CBRN. Jag konsta
terar att på vissa ställen är det ganska bra. Här i 
Stockholm går det bra. Det finns en korrelation mellan 
kompetens, inom Försvarsutbildarna, och Försvars
makten, och samarbete med Skyddscentrum i Umeå. Vi 
kan komma åt de människor som vi vill ha utifrån det 
perspektivet. Deluppdraget med utbild ning av fält
kockar är av stor betydelse, säger Roland Ekenberg.

Ulf  Siverstedt, chef  Norrbottens Regemente och 
Militärregion Nord, håller med rikshemvärnschefen 
om vikten av kompetensförsörjning till Hemvärnet.

– Frivilligutbildningen är ytterst viktig för att kompe
tensförsörja våra hemvärnsbataljoner och sjukvårds
utbildningen är ett bra exempel, säger Ulf  Siverstedt. 

Stefan Hallén är chef  för frivilligavdelningen i  
Försvarsmaktens högkvarter, PROD FRIV. Han ska se till  
att Försvarsmakten får avtalsbefattningar bemannade  
av de frivilliga försvarsorganisationerna, 6 000 befatt
ningar till Hemvärnet och 1 900 befattningar till övriga 
Försvarsmakten. 

Försvarsutbildarna har ett mål att rekrytera 1 150 fri  
 villiga till Hemvärnet. 

Det finns flaskhalsar, befattningar som är kritiska i 
hemvärnsbataljonerna, dit hör fältkockarna. Nyligen 
fick Försvarsutbildarna uppgiften att tillsammans med 
Lottorna, som tidigare bemannat fältköken, rekrytera 
och utbilda fältkockar.

– Det är operativ förmåga som styr, säger Stefan 
Hallén.

Men på vägen dit behövs också något annat.
– Utan engagemang faller allt ihop.
Försvarsmakten betalar inte bara för den effekt som 

går att mäta vid krigsförbandsvärderingar. Flera steg 
leder till operativ förmåga.

– Man kan inte sätta kronor och ören på frivillighet. 
Faller den mjuka biten, engagemanget bort, då blir det 
ingenting, säger Stefan Hallén.

Kristoffer Bäckström, kommunikationschef  hos 
Försvarsutbildarna är tydlig med budskapet då det 
gäller rekrytering. Detta är ett gemensamt ansvar för 
oss alla som är medlemmar i rörelsen.

TEXT: PER LUNQE

Bilderna uppifrån och ner: 
Hela vårt system är uppbyggt på avtal, säger rikshemvärnschefen  
generalmajor Roland Ekenberg. Foto: Per Lunqe
Hemvärnet är avgörande, säger ÖB general Micael Bydén.  
Foto: Försvarsmakten
För insatschefen viceamiral Jan Thörnqvist är frivilligheten en viktig 
plattform. Foto: Josef Björnetun / Försvarsmakten
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HUR SER KOMPETENSFÖRSÖRJNINGEN UT? Vi 
pratade med Per Spjut som är utbildningsledare för 
försvarsmedicin på Försvarsutbildarna. Per Spjut 
ansvarar för utbildningsfrågor kopplat till hemvärns
förbandens sjukvårdsorganisation. 

880 BEFATTNINGAR
Sedan Försvarsutbildarna 2014 tog över Hemvärnets 
sjukvårdsuppdrag som tidigare utförts av Röda Korset, 
har det blivit många sjukvårdskurser, över 50. 

– Vi har bara tvingats ställa in en, säger Per Spjut.
Kurserna har genomförts och kommer att genom

föras vid Försvarsutbildarnas kursgårdar i Tylebäck, i 
Ånn, på Fårö och i Falsterbo.

Valet av platser för kurserna väljs så att det ska under
lätta för Hemvärnets utbildningsgrupper att ge stöd.

Årligen utbildas 120 till 150 elever vid grundkurs 1 och 
120 elever på grundkurs 2. 

Försvarsutbildarna ska bemanna  
880 sjukvårds befat t ningar i  
hemvärns förbanden.

– Vi har i dag utbildat 358 sjukvårds
soldater och gruppchefer, säger Per Spjut. 

BEMANNINGEN ÄR GOD
JanOlof  Strandberg är chef  för  
Hemvärnets Gävleborgsbataljon.  
Bemanningen av personal i sjukvårds
befatt ningar är god, säger han. Hur har 
rekrytering och bemanning utvecklats?

– Det fungerar bra i dag, säger 
 JanOlof  Strandberg.

Vilka sjukvårdsbefattningar har ni i 
bataljonen?

– I staben finns en läkare och ett 
sjukvårdsbefäl och på kompanierna 
finns en sjukvårdsgrupp med bland 
andra en sjuksköterska samt en strids
sjukvårdare i respektive grupp i pluton
erna.

Bataljonsläkaren leder och  
planerar bataljonens försvarsmedi
cinska verksamhet. Sjukvårdsbefälet 
stödjer bataljonsläkaren. Bataljonens sjukvårdare ska 
bl a ombesörja daglig sjukvård, det gör i första hand 
kompanisjuksköterskan med stöd av sjukvårdarna i 
sjukvårdsgrupperna. Strids sjukvårdarna är i första 
hand stridande soldater. De har liksom sjukvårdarna 
i sjuk vårdsgrupperna kompetens för akut omhänder
tagande i en stridsmiljö. Försvars utbildarna svarar 
genom utbildning för den kompetensen.

SJUKVÅRDSKEDJAN
Vad betyder sjukvårdstjänsten i din bataljon?

– Den är nödvändig, en grundläggande resurs.
Hur övar ni?
– Vi gör det på flera typer av övningar. På senaste 

krigsförbandsövningen (KFÖ) 2017 övade vi hela 
sjukvårdskedjan. Från skadeplats till den brytpunkt 
där den skadade lämnades till vårdcentralen, säger  
JanOlof  Strandberg.

I Göteborgs skärgårdsbataljon är Fredrik Svedemyr  
sjukvårdsgruppchef. Vid bataljonens senaste KFÖ i  
april övades hans grupp vid sidan av de andra sjuk
vårdsresurserna i bataljonen.

– Vår grupp baserade ute i skärgården. Vi ordnade 
uppsamlingsplatser för skadade och tog hand om 
skademarkörer, säger han.

SJUKVÅRDSKOMPETENS  
TILL HEMVÄRNET

Utbildningen ska ge blivande stridssjukvårdare förutsättningar att klara stridens krav.  
Foto: Maria Petrén

Är ni bemannade i gruppen?
– Vi är fullbemannade.
Och vägen till din befattning?
– Mycket bra sjukvårdsgrundkurser 2016 på Fårö 

med Försvarsutbildarna och en lika bra gruppchefs
kurs i Ånn, säger Fredrik Svedemyr.

TEXT: PER LUNQE

SPECIALISTBEFATTNING: SJUKVÅRDARE
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CBRN-FÖRMÅGA FRÅN  
FÖRSVARSUTBILDARNA

CBRN-FÖRBUNDET är ett ungt förbund inom Försvars  
utbildarna som kompetensförsörjer Hemvärnet. 
Verksamheten kom på allvar igång 2014. CBRN står 
för kemiska, biologiska, radioaktiva och nukleära 
substanser. Hemvärnets CBRNplutoner ska kunna 
upptäcka och sanera miljöer som är påverkade av något 
av stridsmedlen som tas upp ovan.

Förbundet har 400 medlemmar och bemannar 
Hemvärnets fyra CBRNplutoner som är baserade i 
Umeå, på Berga, i Göteborg och i Revinge. Plutonerna 
består vardera av 33 soldater. CBRNförbundet har 
upp drag att rekrytera 76 av dessa.

– Plutonerna i Berga och Göteborg är fullbemannade.  
De i Umeå och i Revinge har i dag en bemanning på 
75 procent, säger BerntÅke Nensén som drog i gång 
CBRNförbundet.

CIVILA KOMPTENSER
Plutonerna följer hemvärnsbataljonernas treårscykler. 
Först genomförs grundläggande soldatutbildning, sedan 
går man över till CBRNutbildning. Därefter sker för
bandsövningar som samtränar grupperna i plutonen.

Soldater och chefer i CBRNplutonerna, liksom med  
lemmarna i CBRNförbundet, har ofta civila kompe
tenser som de tar med sig på övningar och i utbildningen.

I grundkursen som CBRNförbundet genomför får 
eleverna lära sig skydd mot nukleära, biologiska och 
kemiska stridsmedel. Således grundförmåga för att 
kunna uppträda i CBRNmiljö.

KOMPLETTERANDE UTBILDNING
Eleverna får här kunskap om stridsmedlens verkan på 
människor, materiel och miljö samt färdighet i att han
tera skyddsmask 90, använda indikeringsutrustning, 
verka som varnare och ingå i indikeringspatruller. 

Förbundet bedriver också kompletterande utbildning 
som innehåller följande kurser: 
• CBRN Rekognosering/Sanering syftar till att ge  

kun skaper som behövs för att genomföra CBRN 
verksamhet på kompaninivå. 

• CBRN gruppchefskurs grundkurs, ger kompetens  
att leda en rekognoserings eller saneringsgrupp 

bestå ende av ställföreträdande gruppchef  samt 810 
rekognoserings eller saneringssoldater. Gruppchefen 
är ansvarig för sin grupp och medverkar vid planer
ingen av repetitions och kompletteringsutbildning.

Eleverna får även kompetens att planera och leda CBRN 
insatser både under beredskapsuppdrag och i samband 
med övningar. 2019 kommer alla CBRNsoldater att 
erbjudas en kompletterande utbildning.

AURORA
Alla fyra CBRNplutoner gjorde KFÖ under Aurora.

– Plutonerna hade olika uppgifter. Sanering ingick, 
men fokus var att upptäcka farliga kemiska ämnen. De 
skulle fastställa om sådana ämnen fanns i olika miljöer, 
säger BerntÅke Nensén. 

Samarbetar ni med FOI:s avdelning i Umeå är väl 
utvecklat.

Hur gör ni för att bemanna alla befattningar till 
Hemvärnet?

– Vi genomför rekryteringsinsatser. Mycket går från 
mun till mun bland soldaterna i plutonerna.

KOMPISAR MED
Huvuddelen av de soldater och chefer som har befatt
ningar i de fyra CBRNplutonerna har spontant sökt 
sig dit då de känner någon som redan är med.

– I år kommer förbundet att stötta rekryteringen 
till plutonerna i Umeå och Revinge som inte är full
bemannade, säger BerntÅke Nensén.

Kent Persson gick med i en CBRNpluton då han  
kände någon som redan är med. Han är nu gruppchef  i 
296. CBRNplutonen med basering på Berga.

– Det var tillfälligheter. Kompisar som redan var 
med eller ansökte om att vara med, säger han.

Kent Persson har gått hela utbildningskedjan.  
På fem år har han varit med på tio övningar. Under 
Aurora var han ställföreträdande plutonchef  och ledde 
en skarp undersökning av radioaktivitet i det gamla 
kärnkraftverket Marviken utanför Norrköping.

TEXT OCH FOTO: PER LUNQE

CBRN-soldater på utbildning i Revinge.

SPECIALISTBEFATTNING: CBRN-SOLDATER
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PIONJÄRSOLDATER TILL HEMVÄRNET

KRISTIAN BOUVENG är chef  för Norra Smålands
bataljonen. Han berättar om hemvärnsbataljonens  
pionjärpluton och soldaterna som ingår i den.

Den är i dag bemannad till 75 procent.
– Vi har ett bra samarbete med Försvarsutbildarna, 

säger Kristian Bouveng.

STRESSTÅLIG
Pionjärsoldaterna ska innan de tar plats i plutonen ha  
genomfört värnplikt eller grundläggande militär utbild  
ning. Kraven? Soldaterna hanterar sprängmedel och ska  
vara noggranna och stresståliga. I plutonen finns maskin
förare, signalister, bandvagnsförare, lastbilsförare, 
gruppchefer och plutonchef  med ställföreträdare.

– I vår pionjärpluton har vi en pionjärgrupp och två 
maskingrupper. Det blir totalt 36 soldater.

Plutonen används både för att försvåra för motstånd
aren att ta sig fram och för att underlätta verksamheten 
för det egna förbandet. Fältarbeten utförs som miner
ingar, förbindelsearbeten, vägbyggen, vägförstöring 
och blockering av flygfält och hamnar.

– Pionjärplutonen kan utföra förbindelsearbeten som 
att lägga krigsbro, KB4, och underhålla den. Plutonen 
genomför befästningsarbeten. I begränsad omfattning 
kan minspaning utföras. Plutonen utför mineringar 
längs vägar och flygfält såväl som i hamnbassänger.

BYGGER BROAR
En pionjärpluton bygger broar och värn och plutonen 
övar ofta med skarp materiel, inte minst spräng och tänd  
medel. Övningsammunition och övningssprängmedel 
används då plutonen övar till exempel hamnminering.

 Är det fysiskt krävande att vara pionjärsoldat?

Försvarsutbildarna utbildar 25 pionjärsoldater om året som går till fyra pionjärplutoner  
i Hemvärnet. Pionjärplutonerna finns i Dalabataljonen, Norra Smålandsbataljonen,  

Norrbottensbataljonen och Sannahedsbataljonen.

– Soldaterna ska vara hyggligt starka men det finns 
hjälpmedel som hjullastare, säger Kristian Bouveng.

I Norra Smålands pionjärpluton är Mikael Karlsson 
chef  för en maskingrupp. Han gör 9 dygns övningar 
med förbandet. 

– Det är roligt, säger han.
Mikael som till vardags jobbar för Trafik verket med 

broläggning, lägger i Hemvärnet en KB4bro under 
gynnsamma omständigheter på tre timmar. 

Är det tungt?
– Kan vara, blir mycket konk, säger Mikael Karlsson.
Det avskräcker inte honom eller någon av hans 

gruppmedlemmar. De har också god hjälp av hjullastare  
och lastbilar. Sprängtjänst ingår i deras vardag i  
plutonen vid vägarbeten.

– Vi övar också på sprängning av flygplatser och 
land ningsbanor, säger han.

Sådan övning genomförs med blind materiel.
Har pionjärsoldaten hög status i bataljonen?
– Inte högre eller lägre än någon annan. Är man 

intresserad av sprängtjänst och att köra hjullastare då 
har man kommit rätt, säger Kristian Bouveng.

Utbildningen från Försvarsutbildarna?
– Den är en bra grund att stå på.
En pionjärsoldat i Hemvärnet fungerar också som 

skyttesoldat. Han eller hon hanterar sitt vapen för att 
delta i bataljonens strid. Pionjärplutonen ska vara beredd 
att omgruppera och utgör en resurs som inte bara  
används av hemvärnsbataljonen.

– Aktiverad är den underställd respektive chef  för 
Militärregionerna, säger Kristian Bouveng.

TEXT OCH FOTO: PER LUNQE

 

En pionjär måste kunna sprängtjänst.

SPECIALISTBEFATTNING: PIONJÄRER
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ATT VARA FÄLTKOCK i Hemvärnet är ett viktigt upp
drag. Och fältkockar behövs, utan kockar i hemvärns
förbanden blir det ingen verksamhet. 

– Vi övar inte, vi jobbar skarpt på varje övning, säger 
Håkan Höglund som varit chef  för fältkokgruppen i 18. 
hemvärnsbataljonen, 182. Insatskompaniet. 

I dag är Håkan Höglund plutonchef. Men han jobbar 
civilt som restauranglärare i Bollnäs. 

Vad vill soldaterna ha från fältkoket?
– En favorit är gryta, det går alltid hem.
Din egen favorit i fält?
– Kycklinggryta med paprika och bacon i grädde.

GILLAR SERVICE
När Håkan Höglund övade med sin kokgrupp serverade 
de som mest 240 soldater per dag. Vilka egenskaper ska 
en fältkock i Hemvärnet ha?

– Är man intresserad av mat, gillar service och kamrat
skap då är det här rätt plats, säger Håkan Höglund.

2016 var det premiär för Heta stekbordet, en tävling 
för Hemvärnets kockar. I Karlskrona lagade kockarna 
mat och genomförde sjukvårdsmoment. Det var fem 
tävlande i varje grupp. 

 Tävlingen som återkommit fokuserar på fältköken. 
– Fältkockarna är i allra högsta grad vardagshjältar. 

De går upp först, sliter som djur och lägger sig sist, sa 
rikshemvärnschefen Roland Ekenberg, till Sydöstran 
när Heta stekbordet genomfördes i Karlskrona.

500 FÄLTKOCKAR
– Det finns strax över 500 fältkockar i Hemvärnet.

Cirka 200 av dessa är Försvarsutbildarnas ansvar, 
säger överstelöjtnant Bengt Fransson, stabschef  på 
Rikshemvärnsavdelningen.

Idag är runt 100 av Försvarsutbildarnas befattningar 
bemannade. Det betyder att Försvarsutbildarna har ett 
viktigt rekryteringsarbete framför sig.

– Bemanningsgraden är cirka 50 procent när  
Försvarsutbildarna går in i detta uppdrag.

FÖRSVARSUTBILDARNA REKRYTERAR
Redan idag utbildar Försvarsutbildarna fältkoksinstruk  
törer. Med början 2019 tillkommer  befattningsutbildning  
av fältkockar. Den som är intresserad av att utbilda sig  
till fältkock ska först ha genomfört en grundläggande 
frivillig militär utbildning. Därefter vidtar en två veckor 
lång befattningsutbildning och en möjlighet att få 
genomföra en vinterutbildning. När utbildningen är klar 
skrivs ett hemvärns avtal som anger hur många dygn 
som den årliga tjänst göringen omfattar.

Traditionellt har Svenska Lottakåren svarat för rekry
tering, utbildning och bemanning av Hemvärnets fält  
kockar. Nu delas denna uppgift med Försvarsutbildarna.

– Försvarsutbildarna kommer att bli en viktig resurs 
för säkerställa funktionen av denna tjänstegren.

Även om det är en ny uppgift för Försvarsutbildarna 
ser inte Bengt Fransson några bekymmer.

– Vi har lång erfarenhet av samarbete med Försvars
utbildarna och vet att det är en pålitlig utbildnings
organisation, säger han.

I varje hemvärnskompani ingår en fältkokgrupp 
bestående av en kokgruppchef  och fyra kockar. Kockarna  
jobbar i ett lag som tillsammans ska kunna servera 
näringsriktig mat, på utsatt tid till sitt förband flera 
gånger per dygn.

TEXT: PER LUNQE

Utan fältköket fungerar inget hemvärnsförband. Foto: Jimmy Croona / Försvarsmakten

KOCKAR ÖVAR SKARPT

SPECIALISTBEFATTNING: FÄLTKOCKAR
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FÖRSVARETS FÄLTARTISTER bildades 1956 och organi
seras genom Försvarsutbildarna, numer som ett eget 
rikstäckande förbund. Genom utbildning förbereder 
sig fältartisternas medlemmar för att vara redo att 
bistå Försvarsmakten med underhållning vid insatser, 
både internationellt och nationellt.

UTBILDNINGEN
Utbildningarna äger rum vid Försvarsutbildarnas 
kurs gårdar i Ånn och Falsterbo. Under utbildningen 
tränar fältartisterna på vad det innebär att vara på plats 
under en insats. 

Under utbildningen bekantar sig eleverna med  
den militära miljön, hur man för sig i uniform, får 
lektioner i försvarsinformation, Försvarsmaktens 
värdegrund, informationstjänst och sjukvård. 

Under kvällstid pågår fältartistverksamhet där  
eleverna blir sammansatta i olika grupper och där en 
ny ordergivning ges varje dag med ett nytt tema som  
respektive grupp ansvarar för att sätta ihop och 
genomföra. Nästa kurs genomförs på Falsterbo 
kursgård andra veckan i augusti.

ORON SLÄPPTE
Hur upplever artisterna att åka till miljöer som kan 
vara farliga?

– Personligen kände jag en viss oro inför min allra 
första insats i Kosovo 2001. Den släppte när vi kom på 
plats och efter det har jag alltid känt mig trygg med vår 
välutbildade utlandspersonal, säger Mia Löfgren som 
förutom att vara ordförande för Fältartisterna åkt på 
tio internationella insatser.

Det händer, som var fallet i Kosovo 2001, att de med
verkande artisterna får bära skyddsväst.

– Om det finns en risk och ordern är att alla ska bära 
skydd, då gör även vi det, vi tillhör det förband som är 
verksamt på plats.

Anhöriga?
– Det är nog vanligare att fältartisters anhöriga här 

hemma är mer oroliga än vad vi är och med anledning av  
det överväger vi att genomföra anhörigträffar före insats 
för att informera om vår verksamhet och vad det innebär.

Fältartisterna har 400 aktiva medlemmar och kompe
tens försörjer Försvarsmakten med personalvårdande 
underhållning. 

– Vi underhåller också i Sverige, som på försvars makts   
dagar och under övningar, säger Mia Löfgren.

VI-KÄNSLA
Vid insats utomlands bor fältartisterna med förbandet.

– Det ger oss chansen att vara en del av detta. Vi är per  
sonalvårdare på och utanför scenen, säger Mia Löfgren.

När artisterna står på scenen, har ni vikänsla med 
soldaterna?

– De är bäst! Det går inte att jämföra publiken på 
hemmaplan med den på en insats. Då märks det att vi 
är deras band.

Kan det kännas tungt någon gång?
– Förutom all glädje, hopp och upprymdhet under våra 

insatser så upplever vi känslor av allvar och sorg. Vi måste 
anpassa oss och vara lyhörda, men samtidigt kände vi 
att vi gjorde stor skillnad. 

PERSONALVÅRD
Hur går det till när fältartisterna åker på internationell 
insats?

– Fältartisternas styrelse får en förfrågan om insats 
från Högkvarteret, från insatsledningen och personal
staben, vi utser en fältregissör, ledare för gruppen, som 
i sin tur sätter ihop en grupp efter våra riktlinjer. Inför 
en insats består repertoaren av ett 40tal låtar. Finns en 
missionslåt? Då ska den spelas, säger Mia Löfgren.

Något du vill göra mer?
– Den personalvård vi bedriver behövs, oavsett antal 

landsmän och kvinnor på plats, säger Mia Löfgren.

TEXT: PER LUNQE

UTBILDAS FÖR INSATSSPELNINGAR
Fältartisterna är en resurs för Försvarsmakten som används i första hand för insatser  

utomlands men även i Sverige. Fältartisterna erbjuder personalvård genom att  
bedriva underhållning till soldater och officerare runt om i världen.

Mia Löfgren är ordförande för Fältartisterna och har varit 
med på tio insatsspelningar. Foto: Försvarsmakten

SPECIALISTBEFATTNING: FÄLTARTISTER
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Kursen avslutas med ett moment där de 
möter spelade media via Criscoms andra 
kurs i sommar, Media Gaming. 

GELTIC BEAR
Förutom att Criscom utbildar nya info
befäl, ska förbundet se till att omsättningen  
fungerar. När infobefäl slutar, då ska nya 
in. Dessutom blir det ”varmhållning”, 
infobefälen ska hållas igång, vara på topp 
med sin förmåga.

Geltic Bear är en stabsövning på 
Lednings regementet i Enköping för 
Hemvärnet. Där ska infobefälen möta 
Criscoms mediespel. 20 bataljonsstaber 
övas åt gången.  

Vilka uppgifter har infobefälen i 
bataljons staberna?

– Deras primära uppgift är förstås att  
hantera förbandets kommunikation, 
internt och externt. Men de ska vara 
beredda att ta andra uppgifter också. 
Staben är inte särskilt stor och de som 
ingår i den får vara beredda att lösa andra 

uppgifter än sina egna, säger Anders Gummesson.
Därför förväntas infobefälen gå en stabs medlems

kurs på Hemvärnets stridsskola. Johannes Jeppsson är 
informationsbefäl i 49. Hemvärnsbataljonen, Norra 
skånska bataljonen. Han har tidigare tagit hand om 
journalister och politiker på övningar.

–  Nu ser jag fram emot att medieträna mina kollegor 
i bataljonen, säger han.

I höst kommer han att bjuda in media och politiker 
till bataljonens KFÖ.

HJÄLPS ÅT
Roland Ekenberg har poängterat att infobefälen ska 
kunna agera proaktivt, det vill säga att de inte ska 
sitta och vänta på att media ringer. Det blir långa tider 
när kanske inte mycket händer och då har infobefälet 
möjlighet att sondera lämpliga media som också förses 
med information om bataljonen. När väl något händer 
av medialt intresse, då är kanalerna upparbetade.

– Eleverna får före vår kurs i uppgift att ta reda på 
hur medielandskapet ser ut runt den bataljon där de 
siktar på att bli infobefäl.

Uppgiften att vara infobefäl kan tyckas stor, men 
den som går in i befattningen får stöd.

– Ingen lämnas ensam. Man hjälps åt i staben,  
säger Anders Gummesson.

TEXT OCH FOTO: PER LUNQE

INFORMATIONSBEFÄLET (INFOBEFÄL) ska fungera 
ungefär som en pressansvarig. När Försvars utbildaren 
tidigare intervjuade rikshemvärnschefen, generalmajor  
Roland Ekenberg, sa han:

– När vi löser våra uppgifter i krigsorganisationen 
finns ett behov av att informera om vår verksamhet.

Efter pilotkursen på Falsterbo kursgård i november 
förra året har Försvarsutbildarna och dess förbund 
Criscom börjat leverera infobefäl till bataljonsstaberna.  
Anders Gummesson är förbundsordförande för Criscom 
och har tillsammans med Rikshemvärnsstaben och 
Försvarsmaktens kommunikationsavdelning planerat  
allt och arbetar nu med genomförandet. Var står info
befälen i dag?

– Nu har Hemvärnet infobefäl i 13 bataljoner. De gick 
på sina befattningar 1 januari, säger Anders Gummesson.

KVALITETSSÄKRADE
2016 fick Försvarsutbildarna/Criscom det formella 
upp draget att planera för, rekrytera och utbilda info
befäl. Varför infobefäl i Hemvärnet?

– I Försvars makten finns på alla förband kommunika
tionsansvariga. Även Hemvärnet har ett uttalat behov 
av en kvalitets säkrad befattning som kommunicerar i 
första hand med media.

Den utbildning som Försvarsutbildarna och Criscom  
genomför fortsätter i år med en åttadagars kurs, en  
befattningsutbildning för blivande infobefäl. Då får 
eleverna lära sig grunderna om hur man möter media. 

KOMPETENSFÖRSÖRJNING  
MED INFORMATIONSBEFÄL

Slutövning för informationsbefälen på första kursen. Rikshemvärnschefen, generalmajor 
Roland Ekenberg har blivit briefad inför pressmöte. Eleven Maria Löfström håller ordning  
på journalisterna. 

SPECIALISTBEFATTNING: INFORMATIONSBEFÄL



LARS VIPER ÄR KYRKOHERDE i Nyköping och pastor i 
Hemvärnets Sörmlandsbataljon  och medlem i förbundet 
Militära Själavårdare inom Försvarsutbildarna. Vad 
gjorde du som hemvärnspastor under Aurora?

– Jag besökte bataljonens kompanier. Jag berättade för  
soldaterna varför jag finns. Vi pratar om existentiella 
frågor. Försvarsmaktens värdegrund och krigets lagar, 
svarar Lars Viper. 

STRIDSSELE
Hemvärnspastorn ingår i bataljonsstabens S1funktion,  
personalvård. Lars Viper verkar passa bra som personal
vårdare. Han är tillgänglig och inbjuder till samtal.

Under Aurora rörde sig Lars Viper i stridssele och 
hjälm. Den vita kragen, den syns under fältuniformen. 
Hur är din ställning i bataljonen?

– Jag tycker att jag har en stark ställning. Hemvärns
pastorn är en viktig lagspelare. 

Uppfattas du som präst, som ofarlig, att man kan ta 
upp frågor om lite av varje med dig?

– Ja. Med mig kan man prata om saker man kanske 
inte skulle ta upp med sin chef, säger Lars Viper. 

ENKEL CEREMONI
Hur var det med korum?

– Jag hade inte många korum under övningen, 
men det förekom. Det är en enkel ceremoni med en 

psalm, en bön, Fader vår och 
välsignelsen. Soldaterna 

får en fältandaktsbok. 
Nattvard erbjuds 

och firas ibland.
Korum är en 

ceremoni som 
soldaterna  
erbjuds att vara 
med på, det är  
inget tvång och  
Lars Viper är till  
för alla i för
bandet oavsett 
vilken trosupp

fattning man har.
– Jag och 

de andra hem
värnspastorerna 

jobbar med interreligiösa frågor. Om allas självklara 
rätt till sin tro, ingen exkluderas.

FÖLJDE MED
Alla har rätt till att ge uttryck för livsåskådning och bli 
bemött med respekt. Lars Viper erbjuder svar, och är 
öppen för samtal. Det har hänt mycket sedan 30åriga 
kriget. Där Peter Englunds fältpräster i ”Ofredsår” 
hetsade soldaterna till strid. Men Lars Viper vänder sig 
mot skildringen av 1600talets präster i fält.

– Nej. Dom hetsade inte. Så var det inte då och skulle 
ha varit otänkbart i dag. Prästerna vid landskapsregemen
tena på 1600talet följde med sina församlingsbor ut i 
fält och levde med dem i medgång och i sorg. Det gör vi 
än idag, säger Lars Viper.

Har du vapenutbildning?
– Ja. Pistol 88. Men i fredstid bär jag inte vapen.
Hur kom det sig att du blev hemvärnspastor?
– Fältprästen Sten Elmberg på Försvarsmaktens 

Högkvarter värvade mig.

EXITENTIELLA
Under studietiden gjorde Lars Viper värnplikten på P18 
på Gotland. Efter teologiutbildning och pastoralinsti
tutet blev Lars Viper prästvigd 1990. Han blev senare 
krigsplacerad, som bataljonspastor i Hemvärnet. Vad är 
det viktigaste för dig i den rollen?

– Jag brinner för samtal om existentiella frågor. Det 
blir många samtal. Soldaterna kommer fram. Jag pratar 
livsåskådningsfrågor med dom. Såna samtal kan jag, 
det är jag utbildad för, säger Lars Viper.

Vad bidrar du med?
– En soldat som har perspektiv på tillvaron har förut

sättningar att vara en bra soldat. En soldat som kan 
reflektera rörande frågor om liv och död är en soldat 
som kanske förmår värna den enskilda människan  
bättre. Jag vill få soldaterna att fundera, att faktiskt  
prata om existentiella frågor för att även kunna  
hantera egna krisreaktioner.

Ser du befattningen som hemvärnspastor, som en 
plattform?

– Den ger möjligheter att väcka frågor. Och vi 
torrsimmar inte, övar inte. Det vi gör, det gör vi skarpt, 
säger Lars Viper.

TEXT OCH FOTO: PER LUNQE

 Lars Viper är hemvärnspastor.

PRÄSTEN BRINNER  
FÖR SAMTAL

Fältprästerna ingår som ett rikstäckande förbund hos Försvars-
utbildarna sedan 2016. Frågor som för livsåskådning är något som 
berör alla människor. Här hjälper prästen till som samtalspartner.

SPECIALISTBEFATTNING: FÄLTPRÄSTER



18 – FÖRSVARSUTBILDAREN 3-2018

KOMBATTANTUTBILDNINGAR

FÖRSVARSUTBILDARNA FORTSÄTTER vinna terräng 
med kombattantutbildningar. En utbildning har just 
genomförts med MHS Halmstad.

Här var löjtnant Ola Malm kurschef. Innehåll togs fram 
i samråd med Ulf  Hammarlund, utbildningsledare för 
Försvarsutbildarnas södra region. Beställningen kom  
från överstelöjtnant Peter Toft, stabschef  vid MHS H:s 
stab.

– Det här är ett omfattande och viktigt uppdrag, 
säger Ulf  Hammarlund. 

Det är en fjäder i hatten för Försvarsutbildarna att få 
planera och genomföra utbildning vid en militär skola. 

– Alla deltagare är eller ska bli krigsplacerade. För 
de civilanställda är det främst nya kunskaper och 
förmågor som ska övas, säger Ulf  Hammarlund.

GOD FÖRMÅGA
Försvarsutbildaren pratar med Ulf  Hammarlund och 
Ola Malm efter två dagars utbildning. Främst övas 
skytte, CBRN och sjukvård. I skyttet delas eleverna upp 
i undergrupper beroende på tidigare färdigheter.

– Merparten av yrkesofficerarna är utbildade i skytte. 
Övriga ges grunderna, säger Ola Malm. 

MILITÄRHÖGSKOLAN HALMSTAD
Det blev ett litet elddop för eleverna att gå in i den 

kammare som var fylld med tårgas. Men skyddsmaskerna  
fungerade, regnkläderna var ordentligt åtdragna och 
alla elever hade först fått testa sin personliga skydds
mask utanför kammaren där instruktören Nalle 
Johansson tänt en tårgasfackla.

EGENVÅRD
Även sjukvårdstjänst övades.   

– Vi fokuserade på egenvård och omhändertagande 
av skadad kamrat. Vi drillade flödesschemat. Eleverna 
testade att sätta förband på sig själva och på en kamrat, 
säger Ola Malm.

Dessutom gick sjukvårdsinstruktören igenom grund
erna i preventiv medicin, exempelvis tejpades fötter. 

En av eleverna på kursen heter Jacob Flodén. Han 
är major och jobbar med planering och uppföljning av 
soldatutbildningar, exempelvis GUF, den grundläggande 
militära utbildningen och även kombattantutbildningar. 
Nu var han själv elev.

– Det är flera moment som behöver tränas. Vi är 
krigsplacerade sedan ett år och ska ha förmågan. 
Skyttet klarade jag bra, säger Jacob Flodén.

I september förra året genomförde Försvarsutbildarna  
den första kombattantutbildningen i Halmstad för och  
tillsammans med MHS H. Den var för civil obeväpnad 
personal som sedan krigsplacerades. Då var kursinne
hållet fokuserat på folkrätt, krigets lagar, uniforms
bestämmelser, Försvarsmaktens uppgifter, CBRN, 
sjukvårdstjänst, värdegrund och fysisk prestations
förmåga. Försvarsutbildarna kommer att genomföra 
ytterligare en kombattantutbildning i Halmstad garnison 
under hösten.

Kombattant (från franska combattant, stridande) är  
personer som folkrättsligt har rätt att delta i strid. Motsatsen  
är nonkombattant. I Sverige används benämningarna 
stridande och icke stridande.

Källa: Wikipedia

FAKTA – KOMBATTANT:

Brandtjänst på fotbollsplan, släckning av brinnande diesel. Foto: Per Lunqe
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Högkvarterets krigsorganisation vässas med utbildning 
av kombattanter. 13 civilanställda som ingår i Hög
kvartersförbandet har fått en grundläggande utbildning  
på Väddö. Kursordnare är Försvarsutbildarna som 
drivit och driver flera kombattantutbildningar, senast 
med Militärhögskolan i Halmstad.

Utbildningen genomfördes på Väddö där kapten 
Kjell Karlström var kurschef. Han hade till hjälp Per 
Carlsson, ställföreträdare och Mikael Källman, adjutant 
samt fem instruktörer. 

– Kursgården är bra. Lagom långt från Stockholm, 
bra logi och god mat. Dessutom är laget A och O och 
alla från Försvarsutbildarna.

– Jag har ett team jag kan lita på, säger Kjell Karlström.

I GRUPP
Eleverna var vetgiriga och trivdes. De lärde sig militära 
former och att fungera i grupp.

På programmet stod bl a ak 4. De fick en timme på 
skjutbanan och fick se vad en 7.62 mmkula kan åstad
komma för skada. 

Viktigaste momentet var sjukvård och här praktise
rades egenvård och vård av skadad kamrat. Nästan lika 
viktigt var hantering av skyddsmask 90. Eleverna lärde 
sig anpassa och ta på sig masken. De gick också in i en 
tårgaskammare.

– Jag kände mig helt trygg därinne, säger eleven  
Annicka Berg som till vardags jobbar med internationella 
relationer på Högkvarteret.

Samma dag övades brandtjänst. Dageleven lämnade 
av till Kjell Karlström som berättade om upplägget. En 
tät släckte en docka och en ett dieselfat. Niklas Brodin 
ledde momentet.

– Välkomna hit till brandplatsen, säger han och det 
syns på eleverna att de vill släcka bränder.

Niklas Brodin går igenom säkerheten. När dieselfatet, 
blandat med bensin tar fart och vinden kastar omkring 
lågorna då känns det tryggt för alla att det finns en plan 
för säkerheten.

FÖRSVARA SIG
Eleverna är eller ska krigsplaceras som kombattanter.

De utbildas inte för strid, men ska kunna försvara 
sig själva. Här på Väddö tar eleverna första steget som 
kombattanter. Steg två innebär att de får mer vapen
tjänst med pistol 88, ak 4 och ak 5. Kjell Karlström är 
inne på ett ytterligare steg som ligger på idéstadiet:

– Vi skulle då öva situationer inne på ett kontor, i 
den miljö där de här eleverna jobbar och kommer att 
fortsätta jobba i höjd beredskap, säger han.

Högkvarteret är ett förband med 1 000 anställda 
oräknat de som jobbar på Must. Av de 1 000 är 400 
civilanställda, säger stabspastorn Mats Norrman som 
ansvarar för Högkvarterets kombattantutbildning. 

På torsdagskvällen, dagen före utryck ledde han ett 
korum för de elever som ville vara med. Obligatoriskt var  
dock kombattanternas egen soldaterinran, ledd av Hög  
kvarterets chef, generallöjtnant Dennis Gyllensporre. 

Under kursen var förstås också värdegrunden ett 
viktigt moment och Mats Norrman genomförde ett 
pass som handlade om etiska dilemman man kan 
hamna i som kombattant. 13 godkända elever fick  
diplom efter väl genomförd kurs.

TEXT: PER LUNQE

CIVILA I HÖGKVARTERET

Kurschefen Kjell Karlström har ett bra team av instruktörer. Foto: Per Lunqe

Pia Thörn från Försvarsutbildarna hjälper civilanställda från MHS med 
förberedelser inför täthetsprovet. Foto: Christer Gunnarsson

En av grupperna från MHS skjuter in sina vapen under ledning av  
Försvarsutbildarnas instruktörer. Foto: Christer Gunnarsson
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I ÅR VAR DET OCKSÅ en vecka då MSB sände ut skriften  
”Om krisen eller kriget kommer”. Det var starkt 
engagemang i kommunerna som tillsammans med 
Försvarsutbildarna och de övriga frivilliga försvars
organisationerna genomförde olika event. Många gick 
ut på att man ska klara sig själv så långt det går när 
krisen är ett faktum.

Försvarsutbildarna var med och genomförde 35 före    
läsningar i konceptet För din säkerhet! som man ut  
vecklat och som finansieras av MSB. 11 regionala  
förbund med 34 informatörer ordnade så att invånare i 

30 kommuner blev lite bättre på att hantera situationer 
när inget vatten rinner ur kranen eller strömmen har 
gått. Försvarsutbildarna har byggt upp en pool med 
60 aktiva informatörer och det finns plats för fler. Den 
som är intresserad och gillar att lära ut kan söka till en 
kurs i För din säkerhet! som går i höst, 1416 september 
i Falsterbo.

– I fjol 30 tillfällen, i år nästan 40. Nästa år bör vi 
sträva efter en fördubbling, 80 tillfällen, sa Försvars
utbildarnas förbundsordförande Lars Frisk på årets 
riksstämma i Falsterbo.

KRISBEREDSKAPSVECKA MED 
FÖRSVARSUTBILDARNA

För andra året i rad har Försvarsutbildarna varit med  
och genomfört en bra krisberedskapsvecka.

Uppifrån och ner, från vä till hö: Anne-Katherine Mattsson och Kim Kimreus utbildade under tre bra timmar. / Fullsatt i sessionssalen. / Richard Buske 
var med om att lansera Krisberedskapsveckan. Han slår nu ett slag för att företagen ska vara med också. / Lars Högelin lärde sig en hel del. / Marina 
Farina, Huddinge kommun samarbetade bra. / Faktakoll kan inte undervärderas.
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FÖRBUNDEN LEDER
Anna Torndahl, som ansvarat för att ta fram konceptet 
För din säkerhet! hos Försvarsutbildarna, poängterar 
vikten av att förbunden leder verksamheten och till
sammans med utsedd kontaktperson i förbundet ser 
till att det blir aktiviteter regionalt.

– Det är viktigt att förbunden rekryterar fler före
läsare som först går utbildning och sedan genomför 
För din säkerhet! under året, säger hon. 

Verksamheten utgår från förbunden och man kan 
genomföra föreläsningarna genom att boka upp två 
föreläsare och hyra lokal på stan en kväll och sedan 
marknadsföra föreläsningen. 

– Har man möjlighet så bjuder man in kommunen 
att delta. Det viktiga är att vi är ute och föreläser för 
allmänheten, säger Anna Torndahl.

HUR GÅR DET?
Vi ringde runt för att höra hur det gått, eller går, för vi 
ringde mitt under Krisberedskapsveckan. Bertil Garpland,  
kontaktperson för Försvarsutbildarna i Göteborg 
svarar när han just ska starta sin föreläsning i Öckerö 
kommunhus. Vi ringer tillbaka tre och en halv timme 
senare. I ditt område genomfördes två föreläsningar 
förra året, hittills i år sju. Hemligheten?

– Vi har engagerat oss mer. Mejlat och ringt säker
hetscheferna i kommunerna. Vi eller de har ringt 
tillbaka, säger Bertil Garpland.

Hur gör du för att få med dig åhörarna i tre timmar?
– Jag är lite provokativ.
Under Krisberedskapsveckan föreläser Bertil Garpland  

och kollegor i Mölndal, Öckerö, Tjörn och i Göteborg.
Kim Kimreus är också föreläsare. Vi är med i Huddinge 

kommunhus under andra kvällen. Den första var det 
fullsatt, 70 åhörare, och där stängdes bokningen. Under 
andra kvällen var det också fullsatt. Vi pratade med 
Kim Kimreus. Han är erfaren, har hållit i 30 För din 
säkerhet!. Vad får åhörarna att följa dig?

– Jag försöker göra det roligt, att vara aktiv.
Han och AnneKatherine Mattsson som också 

föreläser samlar sig en timme innan kvällen startar.
– Man måste förstås kunna materialet, säger han.

TRE TIMMAR
Kim och AnneKatherine har också haft god kontakt 
med Marina Farina, säkerhetssamordnare i Huddinge 
kommun. Och det ena ger det andra. Genom kommunen 
fick Kim kontakt med en grannsamverkansgrupp i 
Huddinge som vill lära sig mer om krisberedskap.

Det är soligt och varmt. Men de som sätter sig i  
Huddinge kommuns sessionssal har valt bort grill
ningen. De är här för att lära sig krisberedskap. Vi  
pratar med besökaren Lars Högelin som tar en kopp 
kaffe innan föreläsningen börjar. Varför är du här?

– Jag har bra koll på prylarna för hemberedskapen. 
Men jag är intresserad av vad kommunen och myndig
heten gör om det blir kris, säger han.

Det börjar på pricken klockan sex.
– Hej, Kim Kimreus heter jag och vi ska hålla på i tre 

timmar.
Mikrofonen skruvas ner lite. Kim fortsätter.
– Vi kallar det För din säkerhet!. När det som inte får 

hända händer.
Kim driver föreläsningen framåt. Åhörarna är med. 
– I dag ska ni få verktyg för att klara en kris. Och ni 

ska få veta vad ni kan vänta er av myndigheterna.

ENLIGT MANUS
Allt går genom ett väl utarbetat manus men med plats 
för frågor från åhörarna. AnneKatherine som fortsätter 
med kriskommunikation får flera inlägg när hon frågar 
åhörarna varifrån de får sin information. Hon berättar 
om Krisinformationappen och flera åhörare knappar 
fram den på sina mobiler. Strömavbrott? Det hade varit 
flera i Huddinge. Vad gör man? Frågor och svar gick 
fram och tillbaka.

Efter föreläsningen frågar vi Lars Högelin, har du 
lärt dig något?

– Jag fick med mig mycket. Krisberedskapsappen, 
113 13. Kim Kimreus var verkligen medryckande.

FÖRETAG OCKSÅ?
Vi ringer vidare. Ronny Svensson är kontaktperson i 
Norra Smålands Försvarsutbildarförbund. Han har 
tillsammans med sina kollegor en föreläsning i För  
din säkerhet! under Krisberedskapsveckan och två 
andra event, ett i Gislaved och ett i Vaggeryd, båda i 
samarbete med respektive kommun. De satsar nu på  
13 ytterligare kommuner med För din säkerhet!.

Richard Buske som förra året var med om att lansera 
Krisberedskapsveckan i Sollentuna och även nationellt 
för MSB, slår ett slag för att också företag ska vara med.

– Jag har erfarenheter från Sollentuna kommun och  
engagerar mig nu i Stockholms Länsförbund för Kris 
beredskap. Vid sidan av det ideella jobbar jag i ett 
säkerhetsföretag. Jag ser att vi kan skapa grund för 
samverkan mellan privat, offentlig och frivillig verk
samhet, säger han och fortsätter:

– Vid en allvarlig händelse kan det bli avgörande hur 
vi arbetar tillsammans. Krisberedskapsveckan är ett 
bra forum där även privata aktörer skulle kunna ta mer 
plats, till exempel genom att inom företaget låta sina 
anställda vara med på en föreläsning med Försvars
utbildarnas För din säkerhet!. Då kan också företagets 
krishantering bli bättre.

TEXT OCH FOTO: PER LUNQE
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UTBILDNINGEN VAR INRIKTAD mot befäl i Estlands 
gränsbevakning och hemvärn, samt mot befäl i Lettlands  
hemvärn. Den inleddes 1993 och pågick fram till 2006. 
Sammanlagt utbildades drygt 400 elever under 1 eller 
2veckorskurser. All utbildning skedde på estniska och 
lettiska. Samtliga gränsbevakningskurser genomfördes 
på FBUs kursgård i Tylebäck. Hemvärnskurserna, utom 
en estnisk, genomfördes i Estland och Lettland.

Kurserna genomfördes på uppdrag av Försvarsmakten 
med anslag från regeringen. Som kurschefer och lärare 
tjänstgjorde svenska officerare som anställdes av CFB 
eller ställdes till förfogande av Försvarsmakten.

KURSER FÖR ESTNISKA  
GRÄNSBEVAKNINGEN 1993-2006
1991 återvann Estland sin självständighet. Man priori ter
ade att bygga upp en gränsbevakning (EPV) för suve  rän  
itetshävdelse. Det gjordes enligt finsk modell med en 
organisation som i fredstid var underställd inrikes
ministern och i krigstid underställd försvars ministern. 
Gränsbevakningen grundutbildade egna värnpliktiga.

Våren 1992 besöktes CFB av en officer från EPV. 
Syftet med besöket var att få information om CFBs 
verksamhet och kopplingen till värnpliktssystemet. I 
slutet av året gjorde chefen för EPV en framställan till 
den svenske försvarsministern om att få skicka  
officerare till en kurs i Sverige i CFBs regi.

I maj 1993 fattade regeringen beslut om utbildning  
av befäl ur EPV i Sverige. Man uppdrog åt armén att 
anordna kursen i anslutning till sommarkurserna i 
Tylebäck. Armén hemställde att CFB skulle genomföra 
utbildningen med I 16/Fo 31 som stödmyndighet. Sverige
esten major Walter Pella skulle anställas som lärare och 
tolk. Både regeringsbeslutet och arméns hemställan var 
helt i linje med CFBs önskemål. Grunden var lagd för 
den första kursen av totalt 14 i obruten följd.

I regeringsbeslutets inriktning av kursinnehållet 
framgick bl a: information om totalförsvaret, särskilt 
frivilligförsvaret, ledarskapsutbildning och informa
tion om gränsbevakning.

Eftersom EPV utbildade värnpliktiga vid skolan i 
NarvaJôesuu, inriktades ledarskapsutbildningen mot 
metodik vid utbildning av värnpliktiga. Stor vikt lades 
vid säkerheten vid skjutning och sprängning. Samman
lagt utbildades 129 elever. 

VÅR INSATS FÖR  
BALTIKUMS FRIHET

Varje kurs avslutades med en utvärdering från  
elevernas sida. Utvärderingarna var övervägande 
positiva och ingen kurs ville ändra på inriktning eller 
innehåll.

Vid den sista kursen 2006 avtackades CFB/Försvars
utbildarna och major Pella personligen av chefen för 
EPV, generalmajor Harry Hein som följde denna kurs. 
Major Pella hade då tjänstgjort vid samtliga 14 kurser.

KURSER FÖR ESTLANDS OCH  
LETTLANDS HEMVÄRN 1996-2002
I Estland återuppstod 1991 förkrigstidens Eesti Kaitseliit  
(KL). I Lettland nyuppsattes en organisation som fick  
namnet Latvijas Republikas Zemessardze (LZ). Medlem  
marna var frivilliga. Förbanden leddes av fast anställt 
befäl.

Mellan 1996 och 2002 genomförde CFB ett stort 
antal kurser för befäl i dessa organisationer.

Tidigt noterades det att i Estland fanns ett intresse 
för samarbete. 1996 fick CFB medel för att genomföra 
en kurs. Efter diskussion med hemvärnschefen Neeme 
Väli, som varit elev vid en kurs för estniska officerare i  
Sverige 1993, kom man överens om att ordna en vecko
kurs för Kaitseliits ledande chefer. Kursen skulle 
behandla ledarskap i ett demokratiskt försvar. Den 
genomfördes med ett mycket gott gensvar i november 
samma år.

1997 fortsatte samarbetet med inriktning på kurser i 
taktik och stabstjänst. Esterna ville ha två veckokurser/
år med ca 20 deltagare/kurs. Den första genomfördes i 
april 1998.

I Lettland hade man hört talas om vår verksamhet  
och önskade få liknande kurser. Vi enades om en 
tvåveckorskurs/år med ca 35 deltagare/kurs fr o m 1998.

Man ville att kurserna skulle genomföras i olika delar 
av landet för att ge deltagarna möjlighet att diskutera 
strid i olika terrängtyper. Vi behandlade bl a strid i 
bebyggelse i Tallinn och Riga, fördröjningsstrid i Tartu 
och Daugavpils och strid vid kust på Saaremaa och i 
Liepaja. Vi använde svensk utbildningsmetodik och var 
ute i terrängen så mycket som möjligt.

Från 2001 fick kursverksamheten en annan inriktning. 
I Estland genomförde vi bl a en kurs för överlevnads
instruktörer och pansarvärnsutbildning, i Lettland 
ledarskapsutbildning för lärare vid LZ skola.

Idag är det inte många som känner till att Försvars utbildarnas föregångare, 
Centralförbundet för befälsutbildning (CFB) för 25 år sedan genomförde 

en omfattande utbildning som stöd till Estland och Lettland.
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Vid varje kurs gjordes en enskild skriftlig utvärdering.  
Därefter hölls en slutdiskussion. I samtliga fall var 
värderingen övervägande (och ibland överväldigande) 
positiv.  Kursutvärderingarna översattes och sändes 
till ländernas hemvärnschefer. Lokala media gjorde 
positiva reportage.

Varför blev resultatet så bra? Jo därför att:
• vi hade nära kontakt med ländernas hemvärns

chefer och staber. Mål och program fastställdes där.
• Vi hade en bra läraruppsättning, bl a med svenska 

officerare som kunde landets språk. Vi hade tillgång 
till bra lokala tolkar.

• Ländernas urval av deltagare var mycket bra.
Deltagarna var starkt motiverade. De hade en robust 
militärutbildning från sovjetarmén. Man kunde rysk 
taktik och stridsteknik. Traditionen från efterkrigs
tidens partisanverksamhet ("skogsbrödra") hölls levande.

Idag har Eesti Kaitseliit nära 16 000  medlemmar. Med 
kvinno och ungdomsorganisationer är man ca 26 000 
frivilliga. Landet är indelat i 15 hemvärnsområden. 

Latvijas Republikas Zemessardze har ca 8 000 med   
lemmar och är organiserad i bataljonsenheter i de 
större städerna. Landet är indelat i brigadområden med 
regionalt ansvar. 

Båda organisationerna har modern utrustning och 
är välövade. De ger även bistånd till det civila samhället.

 Förutom kursverksamheten bedrevs även annan 
verksamhet, i regel på CFBs bekostnad. Några exempel: 
CFB skänkte utbildningshjälpmedel till hemvärns
skolorna och översatte svenska reglementen. Estniska 
och lettiska elever deltog i CFBs försvarsupplysnings
kurser. CFBs överstyrelse genomförde kontakt och 
studieresor till båda länderna. 

Vi blev även bjudna tillbaka, bl a till Kaitseliits 90års  
jubileum 1998 och Zemessardzes 10årsjubileum 2001.

Samarbetet med Högkvarterets frivilligavdelning 
och Hemvärnets stridsskola var mycket gott.

TEXT OCH FOTO: ANDERS HÅKANSSON, ÖVERSTE 
OCH GENERAL SEKRETERARE I CFB 1990 – 2002  
OCH PER-ERIK FYHR, ÖVERSTELÖJTNANT,  
KONTAKT MAN OCH KURSANSVARIG KL/LZ.

Bilderna uppifrån och ner:
Är det verkan från ett pansarskott som studeras?
Redovisning av övningsuppgift.
Gränsen vid Narva.
Överstyrelsens besök i Lettland 1999.
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PATRIOT 
− MILJARDANSKAFFNING FÖR ARMÉN

Det var åtskilliga år sedan den svenska armén genomförde en mångmiljard-
anskaffning av ett nytt materielsystem. Inom kort kommer med största sanno-
likhet beskedet att det svenska luftvärnet förnyas med det medelräckviddiga, 
amerikanska luftvärnssystemet Patriot, som ersättare till dagens robot 97, Hawk.

– PATRIOT ÄR ETT väl beprövat system och har varit 
i stridssituationer ett antal gånger med verifierad 
verkan, säger Joakim Lewin, ansvarig vid Försvarets 
Materielverk (FMV) för planeringen av ett nytt, medel
räckviddigt luftvärn.

Det är åtskilliga miljarder kronor som Sverige satsar 
på att införa ett av världens mest kvalificerade luftvärns  
system – cirka 25 miljarder kronor under hela livscykeln.

– Jag vill poängtera att förfrågan som FMV framställt  
till den amerikanska regeringen är ett maximalt pristak  
och en startpunkt för förhandlingsprocessen, säger 
Joakim Lewin, Summan på tiotolv miljarder som fram  
kommit i media är ett pris på den första beställningen 
på huvuddelen av systemet, enligt Lewin.

Av specificeringen som amerikanska myndigheter 
presenterat för den amerikanska kongressen framgår 
att Sverige vill köpa:
• fyra Patriot eldenheter med vardera tre lavetter (M903)
• fyra eldledningsradar (AN/MPQ65)
• tre stridsledningscentraler (AN/MSQ132) 
• utbildningspaket
När det gäller robotar avser FMV att anskaffa 300, 
varav 100 av den äldre versionen GEMT samt 200 av 

I den planerade organisationen för den nya bataljonens luftvärnssystem 103 kommer det att ingå tre eldenheter; en stridsledningscentral samt en 
spanings- och eldledningsradar per kompani. Grafik: Martin Ek, FMV

senaste versionen, Patriot Advanced Capabilty3 (PAC3). 
GEMT är en något större robot med kraftigare 

laddning och längre räckvidd med optimerad verkan 
mot flygplan. Officiell räckvidd anges till 80100 kilo
meter. PAC3roboten är optimerad för att verka mot 
ballistiska robotar och använder enbart kinetisk energi 
för att bekämpa målet. 

Patriot är förkortning för Phased Array Tracking 
Radar to Intercept Of  Target.

MYCKET BEPRÖVAT SYSTEM
Under både den amerikanska invasionen av Kuwait, 
operation Ökenstorm samt det efterföljande invasionen  
av Irak 2003 fick Patriotsystemet och dess robotar 
bekänna färg. En av dem som var med och ledde en 
Patriotbataljon i strid är nuvarande leverantören  
Raytheon Integrated Defense affärsutvecklingschef, 
Ray DeAntona.

– Jag är vid liv idag för att Patriot verkligen fungerar 
mot ballistiska robotar. Patriot har räddat mitt liv vid 
flera tillfällen, säger DeAntona.

Även i dessa dagar har Patriotrobotar bekämpat 
inkommande hot, berättar DeAntona:
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– I början av 2017 bekämpades en ballistisk robot som 
var riktad mot en stad med en halv miljon invånare i 
mellanöstern. Många liv räddades den dagen, hävdar 
DeAntona.

Enligt amerikanska försvarsdepartementets officiella 
uppgifter har Patriot sedan början av 2015 stoppat fler 
än 75 ballistiska robotar och deltagit i över 200 strider 
mot bemannade och obemannade flygplan, kryssnings
robotar och ballistiska robotar.

En unik egenskap som Patriot har är att systemets 
hotutvärderingsfunktion bestämmer vilken eldenhet 
som ska bekämpa det upptäckta målet.

Upptäcks en ballistisk missil av systemets egen 
spaningsradar fattas eldkommando på bataljonsnivå 
eller högre upp i ledningsstrukturen. Kompaniets perso
nal kommer då endast att ha vetskap om avfyrningen 
när den sker vilket inte passerar obemärkt förbi med 
tanke på det öronbedövande dånet, enligt svenska  
officerare som deltagit i verifieringsskjutningar av 
tyska och holländska förband på Kreta.

Bekämpar förbandet flygplan ges eldtillstånd på 
kompaninivå. 

FÅ LIKHETER MED TIDIGARE GENERATIONER
Även om de första Patriotenheterna levererades till 
amerikanska armén i mitten av 80talet har dagens 
system få likheter med tidigare generationer. De  
kontinuerliga uppgraderingarna finansieras av medlems  
nationerna i Patriotpartnerskapet – ett konsortium 
bestående av 13 länder som använder Patriot och som 
har investerat miljarder dollar i förbättringar och upp
graderingar under de senaste tjugo åren.

När Sverige nu väljer Patriot kommer Försvarsmakten 
och Luftvärnsregementet i Halmstad att förfoga över 
avfyrningsenheter där delar av hårdvaran och mjuk
varan designats så sent som förra året. Leveranserna 
planeras starta i början av år 2020.

Fram till i dag har Raytheon tillverkat över 220  
Patriotenheter. Förutom Sverige har nyligen även  
Polen och Rumänien skrivit under omfattande  
kontrakt för anskaffning av Patriot.

TEXT: STEFAN BRATT

Bilderna från vä till hö, uppifrån och ner: Patriots spanings- och eldledningsradar som kan upptäcka och följa över 200 mål samtidigt. / En av tyska 
luftvärnets övningar på Natos övningsplats på Kreta. / En Patriot eldenhet med lavett och det amerikanska dragfordonet. Foto: Stefan Bratt och US Army
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VILKEN BETYDELSE har riksstämman? General
sekreterare Bengt Sandström ger svaret. 

– Den är en av årets höjdpunkter där representanter 
för hela rörelsen träffas. Vi möter en fantastisk kompe
tensbredd där inriktningen för verksamheten kan fast
ställas i en demokratisk process. Årets prioriteringar 
handlar om rekrytering, regionalisering av verksamhet 
samt ökad synlighet, säger Bengt Sandström.

UTMÄRKTA FÖRELÄSNINGAR
Förbundsordföranden Lars Frisk uppehöll sig i 
välkomsttalet vid en omvärldsutveckling som inte går 
i  positiv riktning. Tre timmars flygresa ifrån vårt land 
pågår ett krig i Ukraina. Utvecklingen i Syrien, Kina 
och Iran oroar liksom splittringstendenserna inom EU. 
Glädjeämnena exemplifierades med minskad global 
fattigdom, ett stärkt totalförsvar på hemmaplan liksom 
en hög försvarsvilja hos medborgarna.

För ett rådigt och livräddande ingripande erhöll 
Peter Olsson, Martin Ekstrand, Håkan Nilsson och 
Marcus Jingfors förtjänsttecknet, vilka utdelades av 
Lars Frisk och Bengt Sandström.

Arméchefen Karl L E Engelbrektson pekade i sitt tal  
på frivillighetens ökade betydelse och betonade att det 
pågår för många kriser samtidigt, vilka riskerar att 
hamna utanför beslutsfattarnas kontroll.  Generalen 
talade givetvis om arméns utveckling där brigaderna 
står i centrum. Han nämnde att värnplikten är en  
samhällsreform där rollen för oss försvarsutbildare 

kan komma att handla om kompensuppehållande  
liksom kompetensutvecklande utbildning. 

Lika initierade som engagerade presentationer av 
vår, med Försvarsmakten gemensamma, värdegrund 
liksom om påverkansoperationer gjordes av Fredrik 
Nordenmark från Högkvarteret och Hanna Linderstål.  

En av alla intresserade lyssnare var ordföranden i 
befälsföreningen militärtolkarna, Ylva Nicolae Santesson.

– För mig känns det viktigt att få träffa övriga  
deltagare på stämman och nätverka, säger Ylva.

VIKTIGA FRÅGOR
Propositionerna och motionerna handlade bl a om 
ersättningsfrågor och utveckling av stadgarna där samt
liga, av ÖS lagda, förslag till beslut bifölls av stämman.

Caroline Johansson, förbundssekreterare i  
Östergötland gillade de beslut som togs vid stämman.

– Dessutom är nätverkandet viktigt plus att föreläs
ningarna var mycket bra, säger Caroline.

Från Norrbotten kom David Pekkala.
– Ungdomsfrågorna är viktiga liksom att ungdoms

instruktörerna får vettig ersättning, säger David.
Betonade ekonomifrågorna gjorde också Arasteh 

Heinemann ordförande i CBRNförbundet.
– Frågan om kostnaderna för mat och instruktörs

arvodena måste lösas, säger Arasteh. 
När överstyrelsens ordförande Bertil Garpland 

redo gjorde för verksamhetsberättelsen fick stämmans 
deltagare ett antal positiva budskap.

– Rekryteringen går bra, vi är drygt 26 000 men vi 
behöver nå upp till 30 000 för att klara alla uppdrag. 
Ekonomin är god vilket har en avgörande betydelse, 
säger Bertil Garpland.

Inte minst hans slutord bör vi bära med oss.
– Vi är väl rustade för att möta framtiden.

TEXT: TOMMY JEPPSSON

ÅRETS RIKSSTÄMMA
Kursgården i Höllviken var utmärkt värd för 2018 års 

evenemang där cirka 120 deltagare mött upp. 

I samband med stämman delades Försvarsutbildarnas guld - 
medalj ut till de som utfört frivilligt arbete under minst 20 år:
Jörgen Fagerström, Leif Jansson, Jörgen Åmvall, Håkan 
Lampinen, Erik Poläng, Irma Palm och Anders Gummesson.

FAKTA – MEDALJÖRER:

Fyra livräddare, väl värda sina förtjänsttecken. / Arméchefen Generalmajor Karl L E Engelbrektson gav åhörarna tydliga budskap. Foto: Kristoffer Bäckström



YVONNES FRIVILLIGENGAGEMANG började i Lottorna.  
Hon jobbade på Volvo i Eskilstuna och företaget hade 
kund dagar med flera hundra deltagare. Lottorna skötte 
utspisningen. Hon såg att Lottorna var en bra organisa
tion och Yvonne blev vice ordförande i överstyrelsen 
1994. 

Här föddes en vilja att bidra till att göra svenskt 
försvar starkare. Hon fortsatte sitt engagemang och 
blev ordförande för Hemvärnsbefälets Riksförbund, 
HBR, i Södermanland.

BRA ÄMNEN
I HBR drev Yvonne utbildning i utvecklande ledarskap. 
2009 tog HBRstyrelsen över Sörmlandsförbundet. 
Snart förstod hon och styrelsen att det vore bättre om 
de i stället gick in som förening i Försvarsutbildarnas 
Stockholmsförbund. 

Nu började en spännande verksamhet inom försvars
information. Yvonne hade erfarenhet från sin tid i 
Lottorna och i HBR. Det fortsatte med det koncept hon 
utvecklat. Till att börja med hade de en bra lokal,  
Försvarsgården i Eskilstuna. 

– Bra ämnen och kända namn så kommer åhörare, 
det lyckades vi med, säger Yvonne. 

INTRESSERAR
Rikshemvärnscheferna 

Anders Lindström 
och senare Roland 

Ekenberg drog  
liksom riksdags

ledamöter. Vad 
gör en bataljons

pastor, det berät
tade fältprästen 

Sten Engberg om. Hur 
utbildar man minhun

dar, det fick åhörarna 
veta genom Börje 

Andersson som gjort detta i länder som Kambodja.
– Det måste vara något som intresserar.
Mötena fortsatte med Försvarsforum. Också här gällde,  

namn man kommer för att lyssna till. Allan Widman, 
Åsa Lindestam och flera andra riksdagsledamöter:

– Politikerna vet vilka vi är och kommer.
Det började bra i Nyköping 2014 inför valet med 

70 åhörare i ett samarrangemang med några lokala 
föreningar. 

– Det fortsatte på Arsenalen utanför Strängnäs med 
140 som kom, säger Yvonne.

Yvonne har haft god hjälp med att få tag på föredrags
hållare. Bland många som hjälpt henne nämner hon 
Per Klingvall, tidigare kommunikationschef  på  
Försvarsutbildarna, Björn Anderson på Kungliga 
Krigsvetenskapsakademien och Lars Björck på  
Försvarsutbildarna i Halmstad.

– Det har varit fantastiskt intressant, säger Yvonne.

STARKT STÖD
Moderatorn Olof  Jonmyren har varit med vid alla fyra 
tillfällena och har tackat ja till nästa tillfälle, den 15 
november nu i höst.

– Samarbetet kommer att bli lika gott som alltid med 
Stefan Karlsson, Arsenalen.

Ämnena kommer att fastställas i samverkan med 
Kungl Krigsvetenskapsakademin. 

– Måste nämnas att jag har starkt stöd och stort 
intresse från mina vänner i Sörmlandsstyrelsen och 
föreningen där det är många som ställer upp och 
hjälper till, säger Yvonne.

Yvonne tillägger om Försvarsforum 15 november: 
• att under arrangemangskvällen behövs ett antal 

värdar,
• ungdomsledare som hjälper till med dekor/fanor mm,
• ungdomsledare som ser till att ungdomar deltar 

behövs,
• Arsenalen deltar och sponsrar med lokal samt  

personal under kvällen och
• att ingen från Försvarsutbildarna som hjälper till tar 

ett öre i betalt.
På senare år har temat förskjutits från militärt försvar 
till totalförsvar. Det har också varit en kursändring 
som följer tiden. Yvonne är tillbaka med Försvars
forum 15 november i år.

TEXT OCH FOTO: PER LUNQE

YVONNE BRINNER FÖR  
FÖRSVARSINFORMATION

Yvonne Hansen brinner för försvarsinformation. Ideellt  
engagerar hon sig för de evenemang som ska sprida kunskap 

om försvarsfrågor, Försvarsforum. 

Yvonne Hansen,  
en klippa för  
För svarsforum.
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VAD ÄR DET FÖR RYSSLAND vi ska förhålla till? Svar 
finns i stater som Ukraina och Syrien. Ett annat svar 
stavas Novichok. Ett tredje symboliseras av president
valet i USA 2016. Ett fjärde kan vara Iskanderrobotar i 
Kaliningrad. Tillsammans bildar de en regim som inte 
känner några egna gränser för sitt handlande. 

Presidentvalet i Ryssland i mars var inget riktigt 
val. Det handlade om att Vladimir Putin skulle väljas. 
Flankerad av en grupp andra kandidater som skulle 
demonstrera Putins särställning, men också bidra till 
att öka valdeltagandet. När rösterna var räknade hade 
Putin fått 77 procent av rösterna. Valdeltagandet up p
gick till 67 procent. Någon officiell statistik på valfusket 
har inte lämnats.

Putin hade inte något valmanifest och bedrev inte 
någon valkampanj. I stället kampanjade statskontrol
lerade medier på temat om hans oersättlighet. Putin 
som den store ledaren.

Putin blev tillförordnad president 1999 och ordinarie 
2000. 2008 bytte han plats med premiärminister 
Dimitrij Medvedev. Efter att ha ändrat grundlagen 
blev Putin president igen 2012. Det är inte någon dålig 
gissning att konstitutionen kommer att ändras igen när 
mandatperioden går ut 2024. Allt för att ge honom en 
möjlighet att bli president på livstid.

Det betyder i sin tur att det politiska spelet om 
tänkbar efterträdare blir inställt och att politiken, eller 
vad man nu ska kalla den, fortsätter i gamla banor. 
Det finns inte heller några tecken på någon nymornad 
ekonomisk reformvilja. Ett skäl är förstås att det som 
behöver göras står i motsättning till intressestrukturen 
i den ryska kleptokratin.

Ett frågetecken är dock om den allt skarpare sank
tionspolitiken inte bara tär på oligarkernas förmögen
het utan också på deras tålamod. Från regimens sida 

har man dock både hemmavid och i Storbritannien och 
USA visat hur man handskas med ”förrädare”.

Ett annat frågetecken rör folkligt missnöje. Putin har 
utlovat en ljusnande framtid, men moderniseringen 
och uppbyggnaden av de ryska väpnade styrkorna 
kommer också fortsättningsvis att prioriteras. Miss
nöje kan dock hanteras genom fortsatt ökad repression, 
något som märktes redan efter valet. Putinland upp
visar alltmer totalitära drag.

I ”konstruktionen” av Putin som den store ledaren 
med historisk och traditionell anknytning både till 
Tsarerna och till Stalin, odlas också föreställningen att 
om ”lillefar” bara visste om, så skulle det bli ändring på 
saken. Det lugnar. 

Lugnande verkan ska också den bild ha av ett 
militärt (och moraliskt) hotande Väst, som konstant 
pressas på det ryska folket.  Allt i kombination och 
i kontrast till den likaledes kolporterade bilden av 
Ryssland som återuppstånden stormakt. Så typiskt att 
presidentvalet ägde rum den 18 mars, på årsdagen av 
annekteringen av Krim 2014.

Det finns alltså inget som indikerar att behovet av 
att ge systemet adrenalinkickar kommer att ändras. 
Putin är beroende av både konflikt och självhävdelse. 
Så frågan gäller snarare hur hotbilden utvecklas än att 
den avvecklas. Öppen konfrontation (med eller utan 
”ställföreträdare”) eller att ta tillfällen i akt? Risk
benägenheten är i alla fall hög, samtidigt som tröskeln 
för att använda våld är låg. 

Risken som regimen tar är förstås att den gapar 
över mycket. Kanske blir det för mycket. Särskilt om 
oljepriset blir för litet.

TEXT: CLAES ARVIDSSON är författare, mångårig 
ledarskribent i SvD och redaktör för Säkerhetsrådet.

VAL UTAN ALTERNATIV
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99 UNGDOMAR och 23 instruktörer hade hörsammat  
kallelsen till årets Vårövning som varade över fyra dagar 
med tre övernattningar. I de nordvästra delarna i region  
syd är det bland ungdomsavdelningarna tradition att  
genomföra en gemensam övning över Kristihimmel
färdshelgen. Övningen flyttar runt bland förbanden 
i området, med olika teman varje år. I år var det tema 
armé och Försvarsungdom BohuslänDal, med stöd 
ifrån Bohusdalgruppen samt P4 stod som värdar för 
övningen. Utöver Försvarsungdom i regionen deltog 
ungdomar och instruktörer ifrån Flygvapenfrivilliga 
och Bilkåren.

Övningen startades med avlämning på kasern
gården på P4. Därefter hälsade övningsledningen alla 
välkomna till Skövde och gav information om regler, 
uppträdande och förflyttning inom regementsområdet.  
En del av målet med övningen var att ge deltagarna en 
upplevelse och en förståelse för hur det är att leva på 
ett regemente. Deltagarna var förlagda i kasern. Under 
helgen genomfördes flera moment med traditionell 
kaserntjänst. Tidigt delades avdelningarna upp och det  
blev nya gruppsammansättningar. Detta för att ge ung
domarna möjlighet att nätverka och skaffa nya kamrater. 

Eftersom temat för övningen var armé och vi var på 
P4 fokuserade de första dagarna kring de olika möjlig
heter som finns att tjänstgöra  på P4. Det inledande 
momentet var en stridsvagnsförevisning. Under  
momentet gav utbildningschefen vid Bohusdalgruppen 
major Jarl en kortfattad information om stridsvagn 122.  
Därefter marscherade hela täten till garageplan där 

gruppen delades upp och fick en djupare genomgång av 
ett flertal olika stridsvagnar och stridsfordon. 

Under eftermiddagen välkomnade chefen P4 Bengt 
Alexandersson och gav sin syn på ungdomsverksam
heten. Därefter tog soldater från rekryteringsavdelningen 
vid och berättade om sin vardag i Försvarsmakten. 
Under kvällen inmundigades P4:s välkomstmiddag i 
restaurang Trumslagaren.

Dag nummer två varvades med teknik och olika ut
bildningsmoment såsom sjukvård, CBRN och orienter
ing. I temat teknik ingick ett besök på Markverkstaden 
där personal från Försvarets materielverk berättade om  
arbetet på verkstaden och hur man blir tekniker inom 
Försvarsmakten. Extra intresserad av att bli tekniker 
var Filip Abrahamsson som går fordonsprogrammet. 
Filip berättar att han efter detta besök absolut kan 
tänka sig att bli tekniker och skulle gärna vilja göra sin 
praktik i Skövde under sitt sista år i skolan. Dag nummer 
två avslutades med ett gemensamt cirkelträningspass 
på fotbollsplanen pansarvallen.

Under övningens tredje dag genomfördes en strapats
marsch varvat med tävlings och upplevelsemoment. 
Två spännande moment genomfördes där grupperna 
utmanades i sin kommunikationsförmåga och att fram  
rycka dolt. I övrigt ingick skjutning med gevär 22, sjuk
vård och flera moment där gruppen gemensamt fick ett 
problem att lösa. Marschen utmynnade i ett vinnande lag  
som fick ta emot pris under kvällen i regementsparken. 

TEXT OCH FOTO: LARS ÅLANDER

Frågestund med vagnschef major Jarl. Övningsledaren lämnar av till Chefen P4.

Puts av kängor innan uppställning. Personal från Markverkstaden ställde upp tillsammans med ungdomarna.
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LUFTVÄRNSFÖRBUNDET SATSAR PÅ KURS OM LUFTHOT

Johan Jönsson förklarar lufthotbilden.

FÖRSVARSUTBILDARNA I NORRA SMÅLAND 
genomförde under helgen i vecka 20 en prova på kurs 
för personer som vill få en närmare inblick i vad det 
militära livet innebär. Programmet innehöll bl a försvars
information, hur och vad kan jag söka samt vilka krav 
gäller. Olika stationer sattes upp och deltagarna fick 
pröva på vapen, sjukvård och sambandstjänst. En natt 
var de förlagda på logement (10 sängar i varje) och an
dra natten reste de en tältförläggning med allt vad det 
innebär och övernattade i denna. Exercis var något som 
många uppskattade lite extra men även att testa fysiken 
(multitest). Vi hade fördelen av att under lördagen hade 
regementet Ing 2 en försvarsdag där allmänheten var 
inbjuden. De ställde upp en hel del materiel och deltag
arna kunde fråga anställda soldater och officerare hur  
det var att vara anställd i Försvarsmakten. 33 hemvärns
bataljonen var också representerad och många frågor 
ställdes. Det var 15  glada och mycket nöjda deltagare 
som lämnade Eksjö på söndagen.

TEXT OCH FOTO:  SUSANNE SAMUELSSON

FÖRMÅGAN ATT FÖRSTÅ och analysera hotet från 
luften måste stärkas Det anser företrädare för Försvars  
utbildarnas Luftvärnsförbund som i början av mars 
lanserade sin nya kurs om lufthot.

En utbildning som initiativtagaren och kurschefen, 
major Johan Jönsson vill ska erbjudas Hemvärnets 
bataljonsstaber.

Kursen är upplagd i två block. Första delen är till för 
att öka förståelsen för hoten från luften. Underrättelser,  
bekämpningsprocessen och hur en motståndares taktik 
kan se ut ger en grund för del två som handlar om att 
ta hand om denna kunskap i praktiken genom aktiva 
åtgärder och planering.

Eleverna fick bekanta sig med 
både Ak 4 och Pansarskott.

– Angriparen förfogar över kvalificerade resurser. 
Inte minst kapacitet att verka från luften i form av de 
senaste typerna av stridsflyg, drönare samt robotar och  
missiler. Därför är det viktigt att förstå vad ett lufthot 
innebär och hur det ska hanteras. Min uppfattning är  
att mycket tid läggs när det gäller planering av mark
striden och hoten från luften blir nedprioriterade. Detta  
är förståeligt då hemvärnsförbanden är dimensioner
ande för verkan mot hot på marken, men det gäller också 
att kunna hantera lufthotet. Trots att Hemvärnet inte har  
eget luftvärn så finns det många förebyggande åtgärder 
som hänger ihop med det som görs för att skydda sig 
mot markhot. Det gäller att förstå motståndarens  
begränsningar och vara listig, säger Johan Jönsson.

Under den första pilotkursen utbildade Luftvärns
förbundet internt ett antal medlemmar som också, 
efter fortsatt utbildning senare i höst, ska kunna vara 
instruktörer.

– Efter den utvärdering som nu väntar ska vi se till 
att finslipa utbildningens innehåll både när det gäller 
material och pedagogik innan vi senare i år kommer att 
erbjuda utbildningen till ett antal  hemvärnsbataljoner. 
Förhoppningsvis blir denna utbildning så eftertraktad  
att den blir ett stående inslag i bataljonernas egen 
utbildningsplan, säger Johan Jönsson.

TEXT OCH FOTO: STEFAN BRATT 
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REGION SYD
Aktivitet Datum Plats Arrangerande  
   förbund
Skjutinstruktörskurs Ak4 24 juni-01 juli  Skåne
Grundläggande  07-20 juli Revingehed Skåne 
soldatutbildning för  
frivilliga (GU-F) 
Ungdomsövning 13-15 juli Eksjö Norra Småland
Träning inför HvSS  20-22 juli Revingehed Skåne 
ungdomstävling 
Träning inför HvSS  03-05 aug Eksjö Norra Småland 
ungdomstävling 
Träning inför HvSS  04 aug  Rävlanda  Älvsborg 
ungdomstävling
Military Weekend 10-12 aug Göteborg Göteborg
Ungdomsövning  10-12 aug  Kosta  Kronoberg
Studieresa 11 aug Skövde Bohuslän-Dal
Träning inför HvSS  11-12 aug  Borås  Älvsborg 
ungdomstävling
Försvarsinformation  18 aug  Halmstad  Halland
Rekryteringshelg  24-26 aug  Halmstad  Halland 
(ungdom)
Grundläggande 25 aug-07 sept Göteborg Göteborg  
soldatutbildning för  
frivilliga (GU-F) 
Totalförsvarets dag 25 aug Uddevalla Bohuslän-Dal
Military Weekend  31 aug-02 sept  Halmstad  Halland
Informationsmöte  02 sept  Borås  Älvsborg 
nya ungdomar
Studieresa 04-05 sept Källviken Bohuslän-Dal
Kombattantutbildning  04-06 sept  Karlskrona  Blekinge
Fysiskt stridsvärde  07-09 sept  Göteborg  Göteborg
Military Weekend 07-09 sept Göteborg Göteborg
Military Weekend 07-09 sept Kalmar Kalmar
Pistolskytte  08 sept  Halmstad  Halland
IK introduktion  08-09 sept  Göteborg  Göteborg
IK validering  08-09 sept  Göteborg  Göteborg
Pistolskytte 13 sept Orust Bohuslän-Dal
Military Weekend 14-16 sept Skövde Skaraborg
Rookie Weekend 14-16 sept Såtenäs Bohuslän-Dal 
(ungdom)
Rekryteringskväll 15 sept Åmål Bohuslän-Dal
Ungdomsutbildning  15-16 sept  Borås  Älvsborg
Kombattantutbildning  18-20 sept  Halmstad  Halland
Vapentjänst (ungdom)  22-23 sept  Borås  Älvsborg
Försvarsinformation 24 sept Åmål Bohuslän-Dal
Fältövning (ungdom)  28-30 sept  Borås  Älvsborg
Ungdomsutbildning 29 sept Skredsvik Bohuslän-Dal
Kombattantutbildning  02-04 okt  Såtenäs  Bohuslän-Dal
Försvarsinformation 03 okt Åmål Bohuslän-Dal
Fälttjänst och kasernhelg  05-07 okt  Halmstad  Halland 
(ungdom)
Ungdomsövning 05-07 okt Skillingaryd Norra Småland
Grundläggande  06-19 okt Eksjö Norra Småland 
soldatutbildning för  
frivilliga (GU-F) 
Försvarsinformation 10 okt Lysekil Bohuslän-Dal

REGION MITT
Aktivitet Datum Plats Arrangerande  
   förbund
Grundläggande  30 juni-13 juli Villingsberg Värmland 
soldatutbildning för  
frivilliga (GU-F) 
Skjutinstruktörskurs 06-08 juli  Värmland
För din säkerhet! 08 aug Västerås Västmanland
Grundläggande 11-24 aug Falun Dalarna  
soldatutbildning för  
frivilliga (GU-F) 
Grundläggande  11-24 aug Kvarn Östergötland 
soldatutbildning för  
frivilliga (GU-F) 
Totalförsvarsinformation 17-19 aug Livgardet Stockholm  
– grundkurs   Södermanland
Trossnäsmarschen 25-26 aug Karlstad Värmland
Military Weekend 31 aug-02 sept Strängnäs Stockholm   
   Södermanland
Military Weekend 31 aug-02 sept Falun Dalarna
Military Weekend 05-07 okt Berga Stockholm   
   Södermanland
Military Weekend 05-07 okt Fårö Gotland

REGION NORR
Aktivitet Datum Plats Arrangerande  
   förbund
Grundläggande  08-21 sept Ånn, Östersund Jämtland 
soldatutbildning för  
frivilliga (GU-F) 
Military Weekend 28-30 sept Boden Norrbotten

RIKSTÄCKANDE FÖRBUND
Aktivitet Datum Plats Arrangerande  
   förbund
Ungdomsövning 20-22 juli Roslagen Luftvärns- 
   förbundet
CBRN  – instruktör 26 juni-07 juli Höllviken CBRN-förbundet
CBRN – grundkurs 01-07 juli Höllviken CBRN-förbundet
CBRN – rekognosering/ 08-14 juli Revingehed CBRN-förbundet 
sanering 
Hv infobefäl 1 29 juli-04 aug Höllviken Criscom
Media Gaming 29 juli-04 aug Höllviken Criscom
Fältartist – grundkurs 05-11 aug Höllviken Fältartisterna
Fältartist – repetitionskurs 05-11 aug Höllviken Fältartisterna
Fältartist – fördjupningkurs 05-11 aug Höllviken Fältartisterna
Ungdomsrekrytering 18 aug Norrtälje Luftvärns -  
   förbundet
Marknadsföring och  25 aug Uppsala Luftvärns- 
rekrytering   förbundet
CBRN – gruppchef 28 aug-03 sept Fårö CBRN-förbundet  
grundkurs 
Ungdomsövning 28 aug Norrtälje Luftvärns-   
   förbundet
CBRN – civil grundkurs 31 aug-02 sept Stockholm CBRN-förbundet
Ungdomsövning 31 aug-02 sept Väddö Luftvärns- 
   förbundet
Hv infobefäl 2 06-09 sept Väddö Criscom
Ungdomsövning 25 sept Norrtälje Luftvärns- 
   förbundet
Ungdomsövning 05-07 okt Väddö Luftvärns- 
   förbundet
CBRN – civil repetion 05-07 okt Tylebäck CBRN-förbundet
Fortbildningskurs 05-07 okt Tylebäck Criscom  
kriskommunikatörer

DET HÄNDER I FÖRBUNDEN
25/6-10/10
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