
Försvars 
utbildaren

nr
 4

, 2
01

7

Tema Armé
för ungdomar

Innehåller kurskatalogen  
för vinter/vår 2018 KURSER

vinter och vår 2018

www.forsvarsutbildarna.se

kurskatalog_vinter-var_2018_v5.indd   1

01/09/2017   17:53:25



2 – Försvarsutbildaren 4-2017

ledare

Från svenska Försvarsutbildningsförbundet

ansvarig utgivare: 
generalsekreterare, bengt sandström

CheFredaktör: 
kommunikationschef Per klingvall
e-post: info@forsvarsutbildarna.se

redaktör: 
tommy Jeppsson

redaktionssekreterare:
anna karlsson

annonsCheF:
kontakta 08-587 742 00 eller   
info@forsvarsutbildarna.se

omslagsbild: 
sjukvård var ett populärt inslag på tema armé. 
Foto: Per lunqe

adress: 
karlavägen 65, stockholm

Postadress: 
box 5034, 102 41 stockholm

teleFon:
08-587 742 00

teleFax:
08-587 742 90

bankgiro: 
700-9152

e-Post: 
forsvarsutbildaren@forsvarsutbildarna.se

hemsida: 
www.forsvarsutbildarna. se

originalFramställning/tryCk: 
tryckerigruppen ab

adressändringar: 
adressandring@forsvarsutbildarna.se

manusstopp för Försvarsutbildaren nr 5/17 är den 
19 okt 2017. nr 5 kommer ut den 13 dec 2017.  

upplaga 25 000 ex/utgivning, 5 nr under 2017. 

FÖRSVARS 
UTBILDAREN

nr
 4

, 2
01

7

Tema Armé
för ungdomar

Innehåller kurskatalogen  
för vinter/vår 2018 KURSER

vinter och vår 2018

www.forsvarsutbildarna.se

kurskatalog_vinter-var_2018_v5.indd   1

01/09/2017   17:53:25

Vilken energi sommarsäsongen innehållit – och 
då tänker jag inte på vädret som på många håll inte 
varit så mycket att yvas över – utan på den  
aktivitetsnivå som vi Försvarsutbildare uppvisar 
till både innehåll i och antal aktiviteter. För dig som 
vill fördjupa ditt engagemang finns numera många 
möjligheter inom såväl den civila som militära  
sektorn; från den enskildes säkerhet till hela sam
hällets försvar. 

Det finns många roller för en Försvarsutbildare 
– genom avtal, som funktionärer och kurschefer, 
adjutanter, instruktörer och som kursdeltagare  
med många olika inriktningar. Genom våra total
försvarskurser och informationstillfällen men 
också informationsaktiviteten För din säkerhet! 
bidrar vi också aktivt till viktiga totalförsvars- och krisberedskapskunskaper 
runt om i landet. 

Även Försvarsutbildarhösten kommer en bra bit in i vinter att innehålla 
många spännande kurser och aktiviteter. För våra ungdomar men också med en 
bredare inbjudan – 3 x Military Camp, flera TEMA ungdomskurser förutom den 
lokala ungdomsverksamheten. Vi har också flera GU-F:ar, Military Weekends, 
GK krisberedskap, För din säkerhet! för att nämna ett axplock. Bredden och 
omfattningen på de aktiviteter vi tillsammans genomför är verkligen  
imponerande! 

Jag vill också särskilt lyfta fram betydelsen av egna medlemsaktiviteter på 
förenings- och förbundsnivå. De är startpunkten för fördjupade engagemang 
och kamratskap.  

Rekrytering och utbildning mot våra avtal går enligt plan på både den civila 
som militära sidan. Det känns stabilt och bra. För att stödja det genomförs 
många goda initiativ, arbetsinsatser och aktiviteter ute bland funktionärer, 
medlemmar, föreningar och förbund. Det finns dock all anledning att fortsatt 
behålla fokus på just rekrytering;
• Till avtal
• Till samtliga våra kurser
• För att ”nå” 30 000 medlemmar
• Till nya funktionärer samt
• För att möjliggöra fler aktiva instruktörer och kurschefer i vår verksamhet.

Rekrytering av nya medlemmar är ett av Försvarsutbildarnas viktigaste 
kärnområden!

Utöver ett omfattande kursutbud och informationsaktiviteter så har vi  
erhållit tre nya avtalsområden som vi därmed också har rekryterings och 
utbildningsansvar för – HvInfo, Hv-pastorer och Hv kockar. För de två först
nämnda befattningsområdena genomför vi pilot- och instruktörsutbildningar 
under hösten respektive i början av 2018. För förplägnadstjänsten är inrikt-
ningen att en instruktörsutbildning genomförs under 2018 för att från och med 
2019 påbörja själva kockutbildningarna. Vårt nya uppdrag att stödja nyinflödet  
av kunniga kockar till Hv är viktigt och efterfrågat. Är du intresserad eller 
har utbildning i förplägnadstjänst och vill bli en del av den här nya tjänste-
funktionen?

Välkomna till en spännande höst!

BengT SAnDSTrÖM, generalsekreterare

Försvarsutbildarvänner
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chefredaktören

i AuguSTi 2005 fick jag för 
första gången i mitt liv chansen 
att bli tidningsmakare och titu  
leras chefredaktör då jag anställ  
des som informationschef  vid 
Centralförbundet för befäls-
utbildning (CFB). Under hösten 
2005 så slutförde förre informa - 
tionschefen vid CFB, Bert-Olof  
Lax, sitt arbete med de två sista 
numren av tidningen Befäl och  
under samma tid fick jag 
förbereda all verksamhet inför 
det namnbyte som sen skedde 
1 januari 2006. Det var allt från 

ny hemsida, nya broschyrer och andra trycksaker som skulle 
tas fram. Förutom att organisationen blev Försvarsutbildarna 
så bytte tidningen namn från Befäl till Försvarsutbildaren. 
Totalt sett var det ett tydligt startskott för arbetet med en ny 
inriktning på vår verksamhet. Det var en spännande tid att 
för första gången vara tidningsmakare med upphandling 
av tryck, layout, få till nya skribenter och inte minst att få se 
hur en tidning växer fram i samarbete med tryckeri, layout 
och korrekturläsningar. Att göra en tidning är ett lagarbete 
där alla är lika viktiga för slutprodukten. 

12 år senare kan jag nu med tillfredsställelse se på hur  
tidningen utvecklats och är en viktig del av den kommunika
tion vi har med medlemmar och allmänhet. Försvarsutbild
aren är en medlemstidning som är till för att spegla hela vår 
verksamhetsbredd samtidigt som vi ökar kunskapen om 
försvars- och säkerhetspolitik hos läsarna. Min uppfattning 
är att den under åren tagit många kliv framåt både vad avser  

innehåll och kvalité och det är roligt att vi får en hel del posi-
tiva kommentarer från er läsare. Vi är glada för alla kommen - 
tarer som utvecklar tidningen men det har varit ytterst få som  
handlat om några allvarliga synpunkter. Ett fåtal gånger har 
några haft synpunkter på mössans bärande, hur man riktar 
sitt eldhandvapen och liknande saker, som visserligen är 
viktiga men inte avgörande för om en tidning är bra eller dålig.  
Desto fler är de positiva kommentarer vi fått som handlat om  
läsvärde och innehåll. Allra roligast är nog ändå då Försvars - 
maktspersonal hört av sig och sagt att det här är den bästa 
försvarstidningen. Jag kan bara hålla med även om jag är jävig.

Jag har tackat ja till ett annat arbete så när nästa nummer 
når er läsare så befinner jag mig på en annan arbetsplats med  
andra uppgifter. Redaktör Tommy Jeppsson tar nu även över 
chefredaktörskapet tills en efterträdare till mig är utsedd. 
Eftersom jag utöver tidningen varit ansvarig för Försvars-
utbildarnas kommunikation och alla våra civila uppdrag så har  
Tommy gjort huvuddelen av det praktiska arbetet med tid - 
ningen. Det är naturligt att han tar över huvudansvaret sam  
tidigt som det är en garanti för bibehållen kvalité. Jag vill 
passa på att tacka alla som hjälper till att skapa tidningen och  
framförallt er läsare för att ni tagit er tid till att läsa Försvars-
utbildaren. Nästa år fyller organisationens medlemstidning 
100 år och det ska bli spännande att få läsa om detta. 

Avslutningsvis vill jag önska alla lycka till med den fort
satta utvecklingen av Försvarsutbildarna. I dessa orostider 
är det viktigt med ett engagemang för vårt samhälles säker-
het. Mitt eget engagemang blir även fortsättningsvis som 
aktiv reservofficer.

Per klingVAll, kommunikationschef

tack För denna tid!

Halmstad garnison genomförde under två dagar i augusti en  
Totalförsvarsdag på lv 6 i Halmstad.

Fredagens event vände sig till gymnasielever årskurs 2 med skol
personal bosatta i Halland, medan lördagen var öppen för allmän
heten. Totalt beräknades 1 200 ungdomar med sina lärare komma 
på fredagen och där målsättningen från Försvarsmaktens sida var 
att öka kunskapsnivån avseende totalförsvar hos gymnasielever 
och skolpersonal. Budskapet för dagen var: ”Du ska vara beredd 
att ta ansvar för dig själv men även för andra”. 

Via vår regionale utbildningsledare ulf Hammarlund gick frågan 
till Försvars utbildarna om vi kunde ställa upp med 6–8 informatörer 
för att tillsammans med Halmstad kommun ansvara för en station 
med inriktning För din säkerhet! Detta var ju ett tillfälle som vi inte 
fick missa och självklart ville vi vara med. En förfrågan gick ut till  
informatörerna i region syd och sju informatörer anmälde sig  
ganska omgående.  

Det blev till slut drygt 1 000 ungdomar plus ca 50 lärare som 
under fem intensiva timmar fick information om individens ansvar 
vid en kris, var man hittar information samt exempel på innehåll i 
en ”krislåda”. Varje elev och lärare fick dessutom var sin förbands

totalförsvarsdag på lv 6, Halmstad 25–26 augusti 2017
kudde och vår checklista.

Slutsatsen efter ett väl genomfört arrangemang är att med god 
framförhållning, bra planering och framförallt med våra duktiga och 
engagerade informatörer klarar vi det mesta!

TexT: ullA 
reiMerS 

Foto: ulf hammarlund



4 – Försvarsutbildaren 4-2017

kriSBereDSkAP BeHÖVS 
men det behövs mer för att 
bygga ett civilt försvar. Det 
framgår av en rapport från FOi.

Det säkerhetspolitiska läget 
har aktualiserat planerna för 
ett civilt försvar. På uppdrag 
av Myndigheten för samhälls
skydd och beredskap (MSB) 
har forskare på FOi studerat 
förutsättningarna för att bygga 
detta med krisberedskapen 
som grund.

– För att möta krigstida hot 
kommer större resurser att  
behövas än vad krisbered
skapen har tillgängligt för 
fredstida kriser. Samtidigt 
kommer även andra typer av 
resurser att behövas, säger 
Bengt Johansson, förste  
forskare på FOi:s avdelning  
för försvarsanalys och huvud
ansvarig för rapporten, i ett 
pressmeddelande från FOi.

Syftet med rapporten har  
inte varit att specificera vilka 
hotbilder som finns, snarare  

FOi: krisberedskap räcker inte
att visa vad det civila försvaret 
består av och när det behövs.  
Det framgår till exempel att  
det skulle vara lättare att dra  
slutsatser om vilka förutsätt
ningar, resurser och organisa
tioner som krävs för att bygga  
det civila försvaret på kris
beredskapen om målen för 
detta är tydligare och förank
rade på politisk nivå.

Det saknas också styrning,  
menar forskarna bakom  
rapporten.

– Med tydligare mål skulle 
man också lättare kunna  
motivera kommuner och andra 
aktörer att arbeta med civilt 
försvar. Att krisberedskapen 
hanterar hotbilder som kan 
upp fattas som sannolika i 
vardagen, medan det civila 
försvaret hanterar hot som 
kan vara svåra att se framför 
sig, kan försvåra utvecklingen 
av det civila försvaret, säger 
Bengt Johansson.

Försvarsuppgörelse ger  
mer pengar till civilt försvar
ArBeTeT MeD civilt försvar 
vid kommuner, landsting, läns  
styrelser och centrala myndig  
heter och frivilliga försvars
organisationer kommer att få 
mer resurser de kommande  
åren. Det framgår av den för  
svarsuppgörelse som försvars
minister Peter Hultqvist (S) 
presenterade den 16 augusti 
tillsammans med represent
anter för Miljöpartiet,  
Moderaterna och Centerpartiet.

Av den totala förstärkningen  
på 8.1 miljarder kr om året 
under de tre närmsta åren går  
1.3 miljarder till det civila 
försvaret, ännu ospecificerade,  
skriver MSB på sin webbplats. 
Myndigheten räknar dock upp 
utpekade samhällsområden 
där tre ligger i topp: informa
tionssäkerhet, 
psykologiskt 
försvar och 
transporter. 

Partierna  
bakom försvars
uppgörelsen är  

överens om att pilotprojekt 
om samverkan och organisa
tion inom total försvaret ska 
genomföras vid gotlands län 
20182020, och att resurser 
ska tillföras för att finansiera 
projektet.

MSB:s vikarierande general
direktör nils Svartz välkomnar 
uppgörelsen.

– Arbetet med civilt försvar  
behöver utvecklas och stärkas.  
De anslagsökningar som 
signal eras i försvarsuppgör
elsen skapar förutsättningar 
för MSB att tillsammans med 
Försvarsmakten och andra 
samhällsaktörer driva på 
utvecklingen i högre takt, i 
enlighet med regeringens 
ambitioner, säger han på 
webbplatsen.

kartläggning visar vilka  
som utsätts för it-attacker
SVenSkA kOMMuner, 
universitet och högskolor är 
särskilt utsatta för it–attacker. 
Det visar listan över de svenska 
verksamheter som fått flest 
varningsmejl från MSB de 
senaste åren. Det skriver 
tidningen ny Teknik.

Via internationella datakällor 
får Cert.se, krismyndigheten 
MSB:s itincidentorgan, dygnet 
runt ett inflöde av information 
om huruvida svenska datorer 
infekterats eller angripits via 
nätet. Men man får också  
underhandsinformation, om 
man lovar att inte avslöja källan 
(non Disclosure Agreement.)

– Det är exempelvis vanligt 
att svenska ip–adresser kan 
ha påträffats i samband med 
att botnät hittats någonstans i  

världen, säger robert Jonsson, 
ställföreträdande chef för 
Cert.se, till ny Teknik.

Det är svenska kommuner 
som Cert.se skickat flest 
varningsmejl till.

– Att skicka säkerhets
meddelanden innebär att vi 
medvetandegör svenska verk
samheter om att de kan vara 
utsatta för angrepp, säger 
robert Jonsson.

Han menar att huvud
orsaken till att kommunerna 
toppar listan är att de liksom  
lärosäten har många tusen  
tals användare i sina nät som  
riskerar klicka på infekterade 
länkar, hemsidor eller  
Facebookmeddelanden, 
eller använder sina lösenord 
slarvigt.

tillbaka i Ålands hav
i AuguSTiS sista dagar sökte  
fem minröjningsfartyg i Ålands  
hav efter minor och oexplo
d erad ammunition. Fartygen 
som deltog var HMS kullen, 
HMS Vinga, HMS Sturkö, HMS 
Ven och HMS Spårö. Tillsam
mans med stödfartyget HMS 
Trossö utgjorde de styrkan 
som fortsatte arbetet med att 
finna, och oskadliggöra, de 
minor som lades ut i området 
under första världskriget. För 
nästan exakt ett år sedan 
gjordes en liknande insats i 
Ålands hav och nu var man 
tillbaka för att fortsätta.

Syftet med operationen var 
att dels kartlägga minering
arnas storlek och utbredning 
men framför allt att minska 
risken för sjöfart, fiske och 
miljö. De aktuella mineringarna  
lades ut under första världs
kriget av ryssland mellan 1915 
och 1916. Syftet med miner
ingen var att skydda handels
trafiken mellan svenska och 

finska norrlandshamnar från  
tyska raidföretag. Totalt 
fälldes fler än 1 000 minor i 
området. Minorna är av typen 
kontaktmina, M/12 och M/08.

— utmaningarna med att 
söka just här är flera. Dels 
är det på sina ställen djupt, 
över 100 meter, dels är botten 
mycket kuperad. Dessutom 
är området väderkänsligt 
och hög sjö gör det svårt att 
jobba med våra undervattens
farkoster, säger Martin 
Blomqvist som är fartygschef 
på HMS Sturkö, ett av de 
deltagande fartygen, på För
svarsmaktens webbplats.

Personal ur räddningstjänst och soldat samverkar under övning.  
Foto: alexander karlsson / Försvarsmakten

hms trossö, stödfartyg under insatsen. 
Foto: Johan lundahl / Combat Camera  
/ Försvarsmakten

mer pengar till 
frivilliga försvaret 
kan leda till mer 
utbildningar och 
övningar. bilden från 
krisberedskapsveck-
an. Foto: thomas 
henrikson / msb
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Nytt tillskott av reservofficerare
gläDJe, STOlTHeT, tillförsikt, 
lättnad, men också lite vemod 
ligger i luften vid Militärhög
skolan i Halmstad (MHS H) 
när 19 kadetter tar examen 
på den anpassade reserv
officersutbildningen (AROU) 
och utnämns till specialist
officerare i reserven. Två 
somrars utbild ning, 20 veckor, 
är till ända och Försvarsmakten 
får ett efterlängtat tillskott till 
krigsförbanden.

– ni är ett viktigt tillskott, men  
inte bara till Försvarsmakten, 
utan till hela det svenska sam  
hället. ni representerar ett 
ledarskap som klarar av att  
hantera kriser var de än 
uppstår, militärt eller 
civilt. ni är för beredda 
på att hantera det 
oväntade genom att  
ta initiativ, peka ut en  

riktning och utöva det ledar
skap som situationen kräver, 
sa arméchefen karl le 
engelbrektson som också var 
examensförrättare, citerad på 
Försvarsmaktens webbplats.

Två sommarperioder om tio  
veckor vardera har varit fyllda 
med ämnen som ledarskap, 
pedagogik, taktik, fysiskt strids  
värde med mera. Huvuddelen  
av tiden har spenderats i  
Halmstad med omnejd, men  
utbildningen har också inne  
hållit fältövningar där ämnes
kunskaperna vävts ihop till en 
helhet liksom olika förbands
besök.

regeringens pilotprojekt på Gotland

Reservofficersutbildning i MHS 
halmstad. Foto: Charlotte  
Pettersson / Försvarsmakten

eFTer försvarsöverenskom
melsen som ger det civila för 
svaret 1.3 miljarder kr mer om  
året, startar nu ett pilot projekt 
för totalförsvaret på gotland. 
regeringen står bakom. 

– räknar med att vi kommer  
bli inblandade, säger landshövd  
ingen på gotland, Cecilia Schelin 
Seidegård, till Hela gotland.

Försvarsminister Peter 
Hultqvist berättade under 
presskonferensen då försvars
uppgörelsen presenterades 
att pilotprojektet på gotland, 
om "samverkan och organisa

tion inom totalförsvaret" ska 
drivas under kommande tre år.

– Mer konkret vad det inne
bär kommer vi att återkomma 
till senare. Men vi vill få till en 
bra referens för andra orter, så  
att det här blir ett pilotprojekt  
som andra kan kolla på, säger  
Marinette nyh radebo, 
pressekreterare hos försvars
minister Peter Hultqvist.

landshövdingen Cecilia 
Schelin Seidegård är nöjd över 
att projektet läggs på gotland.

– Det är bra att det förläggs 
här med tanke på det säker

hetspolitiska 
läget, säger hon 
till Hela gotland.

totalförsvaret övar. 
samverkan kommer att  
öka inom total försvaret 
på gotland.  
Foto: alexander karlsson  
/ Försvarsmakten

60 befattningar ska bemannas på stridsgrupp Gotland
rekryTeringen AV perso nal 
till Stridsgrupp gotlands luft
värnsplutoner har börjat. 

i mars tilldelades Försvars
makten ytterligare en halv 
miljard kronor för 2017 för att 
förstärka Sveriges försvars
förmåga på kort sikt.

Det handlar bland annat om 
utökad incidentberedskap, fler 
övningar samt att från 2018 
förstärka Stridsgrupp gotland 
med luftvärnsförmåga.

i dagarna har rekryteringen  
av personal inletts. Plutonchef,  
ställföreträdande plutonchef, 
vagnchef och stridsledare är 
bland de befattningar som 
kommer att bemannas.

Överstelöjtnant Stefan 
Pettersson är chef för Strids
grupp gotland:

– Vi börjar med chefsbefatt  
ningarna, i nästa fas försöker 
vi rekrytera färdig
utbildade soldater 
från runt om i 
landet, säger han 
till Hela gotland.

Sedan 1 juli är 
den ny inrättade 
stridsgruppen, 
med bland annat 
sitt mekaniserade 
kompani om 150  
soldater, i verk  
samhet på 
gotland och redo 
att lösa strids
uppgifter.

De två luftvärns
kanonvagns  
plutonernas  
huvudsakliga  luftvärnet på gotland förstärks. Foto: anna norén / Försvarsmakten

eFTer Transportstyrelsens 
outsourcade iThantering er
bjuder nu Försäkringskassan 
ett alternativ för myndigheter 
som inte klarar av att hantera 
sina databaser och sin iTdrift 
på egen hand. i stället för att 
t ex Tillväxtverket lägger ut 
delvis känslig information på 
servrar hos ett privat företag, 
eventuellt baserat utomlands, 
kan Tillväxtverket eller vilken 

Försäkringskassan erbjuder säkrare it-drift
annan svensk myndighet som 
helst lägga informationen hos 
Försäkringskassan.

– nu skapar vi ett alternativ 
för myndigheter som inte vill 
outsourca verksamheten till 
den privata marknaden, säger 
civilminister Ardalan Shekarabi 
(S), till msn.com / TT.

Socialminister Annika 
Strandhäll, menar att detta 
ska vara en säkrare lösning.

– Försäkringskassan har 
också en vana att hantera 
känsliga uppgifter. Därför är  
man den mest lämpade aktören, 
säger Annika Strandhäll.

Hon räknar med att många 
myndigheter kommer att vara  
intresserade av att anlita För
säkringskassan till en avgift.

Fram till 2020 blir en försöks
period då Försäkringskassan 
bland annat ska analysera 

andra myndigheters behov 
av iTsamverkan. Hur mycket 
Försäkringskassan kommer 
att behöva växa för att klara 
sitt uppdrag är ännu oklart.

För myndigheter med särskilt 
säkerhetskritisk verksamhet har  
Post och telestyrelsen från 
regeringen fått i uppdrag att ta  
fram en förvaltningsmodell in  
riktad mot säkrare iTutrymmen.

uppgift blir att skydda batalj
onen från motståndarens 

flygplan och helikoptrar.
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FÖrSVAreT FÅr DrygT åtta 
miljarder kronor i höjda anslag 
sammanlagt för kommande 
tre år. ÖB Micael Bydén 
välkomnar de nya pengarna. 
Det skriver HallandsPosten.

De nya miljarderna ska 
framförallt finansiera den för   
svarspolitik för 20162020 som  
riksdagen beslutade om 2015. 
Bland annat kostnadsökningar  
och urholkad köpkraft har gjort 
att Försvarsmaktens pengar 
inte räcker till.

ÖB välkomnar tillskottet och  
uppger att det innebär ett  
mindre risktagande när för  
svars beslutet 2015 ska förverk  
ligas. Den hittills otillräckliga 
finansiering har inneburit att 
åtgärder prioriterats ned som 
främst påverkar försvars
förmågan efter 2020.

Det militära försvaret får nu  
6,8 miljarder och det civila 
försvaret 1,3 miljarder extra 

öb välkomnar höjda försvarsanslag
sammanlagt för 20182020. 
Pengarna ska till exempel 
användas för att öva förband, 
korta tid för reparationer av 
materiel och införskaffa grund
utrustning som ammunition, 
sjukvårdsmateriel, terräng
fordon och lastbilar.

De höjda anslagen ska också 
se till att Försvarsmakten får 
råd att köpa in ett nytt medel
räckviddigt luftvärn till 2020. 
Dessutom ska de nya miljard
erna finansiera utbildning av 
fler soldater från 2020. Det 
handlar dels om värnpliktiga, 
men också fler heltidsanställda 
soldater än vad riksdagen 
tidigare beslutat om.

ÖB Micael Bydén anser att  
fler heltidsanställda är ett 
"viktigt tillskott". Bydén påpekar 
dock att det krävs tid för analys 
innan han kan uttala sig om i  
vilken omfattning resurstill
skottet täcker försvarets behov.

beredskapsövning på norrbottens regemente. mer övningar med mer pengar till 
Försvarsmakten. Foto: mats Carlsson / Försvarsmakten

FOi: Hur hanteras en fartygskatastrof?
FOi Vill VeTA hur man 
katastrofmedicinskt, med kris  
hantering vid masskadeutfall, 
klarar en fartygskatastrof i  
Östersjön. Därför bjöd myndig 
heten in media och andra  
intresserade för att följa verk
samheten vid en simulerad 
fartygskatastrof utanför Ost  
kusten. Plats: katastrofmedi
cinskt centrum i linköping.

Olyckan som simulerades 
spelade med hela det svenska 
krishanteringssystemet. Besök  
arna fick se övningspersonalen 
interagera med simuleringarna,  
vilket enligt ett pressmeddel
ande från FOi, skapade ett 
realistiskt händelseförlopp. 
Besökarna fick följa sjukvårds
ledningsarbetet, hantering av  

skadade och hur blåljus
personal arbetar vid en stor 
insats. 

FOi och katastrofmedicinskt 
centrum i linköping genom
förde övningen med stöd av 
Samverkansplattform H2020: 
Säkra samhällen. Den är en del 
av det eustödda forsknings
projektet DArWin.

Simuleringsövningen kombi  
nerade det katastrofmedicinska  
centrumets metodik för att  
simulera och värdera katastrof  
medicinska insatser med 
FOi:s simuleringsverktyg, som 
stödjer simulering av ett stort 
antal resurser (mark, sjö, luft) 
och logistiska processer med 
faktisk geografi.

Filipstad säkerhetsklassar
FiliPSTADS kOMMun 
kommer att säkerhetsklassa 
personal som arbetar med 
kommunens civila beredskap, 
civilt försvar och totalförsvar. 
Det skriver Filipstads Tidning. 
Dessutom initieras en översyn 
av de skyddsrum som finns i 
kommunen.

en av de viktigaste kom
ponenterna, i det civila 
försvaret är skyddsrum för 
befolkningen. De äldsta  
skyddsrummen i Filipstad är 
från 40talet och de nyaste 
från 70talet, skriver Filipstads 
Tidning.

– Vi har inga skyddsrum på  
vissa orter utan bara i central
orten. Fokus under kalla kriget 
låg på att bygga skyddsrum i 
vissa tätorter, säger Michael 
Björklund, säkerhetssamord
nare i Filipstads kommun, till 
Filipstads Tidning.

Filipstad bedömdes som en  
prioriterad ort med tanke på 
den försvarsplanering som då 
fanns.

– kommunen hade tidigare 
ett ansvar för att besiktiga 
skyddsrum, sedan har MSB 
övertagit det ansvaret. kom
munen har inte koll på hur ofta 
de har besiktigat dessa. kom
munen ansvarar bara för de 
skyddsrum vi har i våra egna 
fastigheter.

Frågan är om det blir aktuellt 
med skyddsrumsövningar,  
ungefär som under kalla kriget.

– Det kommer rätt så mycket  
information om detta snart. 
Nyligen fick kommunerna och 
landstingen sextio miljoner 
kronor för att påbörja detta  

arbete igen. Vi ska titta på detta  
med höjd beredskap och 
definiera mer vilka arbets
uppgifter kommunen har. 
Filipstads kommun har fått  
95 000 kronor för detta i år.

Det är fastighetsägarens  
ansvar att underhålla skydds
rum. i fredstid får skyddsrum 
användas som bland annat 
förråd, men de måste kunna 
återställas inom högst två dygn.

i skyddsrummen ska det 
finnas både vatten, värme, 
ventilation och toaletter. i hela  
landet finns det cirka 65 000  
skyddsrum som kan ge skydd  
för cirka sju miljoner människor. 
Det är MSB som kontrollerar 
skyddsrummen.

representanter från  
Filipstads kommun ska också 
börja delta i alla möten som 
länsstyrelsen och Försvars
makten kallar till.

– Vi ska även se över allt 
material som togs fram under 
det kalla kriget. Vi ska också 
börja säkerhetsklassa  
nyckelpersoner i kommunen, 
det är en rekommendation vi  
har fått. kommunerna ska även  
införskaffa nya säkerhetsskåp 
för hemliga handlingar samt 
säkra datorer för hemligt  
material, de får exempelvis 
inte ha några nätverks
kopplingar. Det är också ett 
krav att delta i de utbildningar 
och informationsmöten som 
arrangeras under hösten, 
säger Michael Björklund.

PengAr Till ÖkAD förbands
verksamhet och en utökning av 
värnpliktiga är några punkter 
som med stor säkerhet kommer 
att inverka på Villingsbergs 
verksamhet i framtiden. Det 
skriver nya Wermlands  
tidningen efter försvars
överens kommelsen.

Skaraborgs regemente, P4,  
leder verksamheten på  
Villingsberg och där finns 
också Örebro och Värmlands
gruppen. Det är en utbildnings
grupp som ansvarar för 
utbildning och administration 

Pengarna kan gynna  
villingsbergs skjutfält

av hemvärnet i Örebro och 
Värmlands län.

Jerry Tauberman, major och 
platschef på Villingsberg och 
älvdalens skjutfält ser med 
tillförsikt på framtiden för 
Villingsbergs skjutfält och är 
glad att regeringen skjuter till 
mer pengar till försvaret.

– när det gäller de här 
pengarna så har Försvars
makten inte jobbat med det. 
Men om det ska gå pengar till 
värnplikt så gynnar det oss på 
något sätt, säger han till nya 
Wermlandstidningen.
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VärlDenS STÖrSTA uBÅT, 
Tk208 Dmitrij Donskoj var 
i Östersjön i somras. Dmitrij 
Donskoj tillhör TyPHOOn
klassen av vilken sex ubåtar 
driftsattes mellan åren 1981 
och 1989. idag återstår tre 
TyPHOOnubåtar varav två 
inväntar skrotning. Dimitrij 
Donskoj är den enda i farbart 
skick.  Varför hon nu kunde 
visas upp i Östersjön beror 
antagligen på att hon bedöms 
som så gammal att hon  
knappast längre döljer några 
större hemligheter, enligt 
Teknisk und, FMV.

TyPHOOnklassen är  
strategiska robotubåtar 
avsedda för operationer under 
polarisen. Deras huvudbeväp
ning utgörs av 20 interkonti
nentala kärnvapenrobotar. 
Varje robot kan förses med 
upp till tio individuella kärn
stridsspetsar. 

ovanligt besök
Att en atomubåt besöker 
Östersjön är ovanligt och 

Jätteubåten i östersjön överårig
en strategisk robotubåt har 
aldrig tidigare varit där. Dessa 
ubåtar kräver stort vattendjup 
och vill normalt inte riskera 
upptäckt. Att Dmitrij Donskoj 
var i Östersjön har träffande 
liknats vid att en ”elefant  
kommer in i en glasaffär”. 

Dmitrij Donskoj är den  
äldsta TyPHOOnubåten, sjö  
satt 1980, och hon har inte 
varit operativ sedan ett antal år.  

TyPHOOnubåtarna är unika 
i sin arkitektur, byggda för att 
kunna överleva vapenverkan. 
De har två kärnreaktorer, två 
propellrar, två hjälpmotorer 
och fem tryckskrov. Tryck
skroven är indelade i minst 
19 vattentäta avdelningar och 
besättningen har tillgång till 
två räddningskapslar som kan 
ta dem upp till ytan. Med ett 
reservdeplacement på över 
70 % klarar TyPHOOn av att 
bryta sig upp igenom polaris 
tjockare än tre meter. 

PÅ SegerPArADen den 9 maj 
i Moskva visades en uppgrad
erad version av stridsvagnen 
T72B3 som i sin tur är den 
senaste storskaliga uppgrad
eringen av mängdstridsvagnen  
T72B. uppgraderingen är 
genomförd av företaget 
uralvagonzavod (uVZ) som 
också är den ursprungliga 
tillverkaren. i dagsläget är det 
oklart om den uppgraderade 
varianten av T72B3 kommer 
att få en egen beteckning. 
Olika benämningar för denna 
variant av T72B3 finns för när
varande exempelvis T72B4, 
T72B31 och T72B3M. ännu 
finns ingen officiell ny beteck
ning. Det rapporterar Teknisk 
und, Försvarets Materielverk.

beväPning 
T72B3 är försedd med den 
senaste varianten av den  
klassiska 125 mm strids
vagnskanonen 2A46 och har  
beteckningen 2A46M5. Vagnen  
har försetts med ett nytt sikte, 
med namnet Sosnau, som 
har dag, natt och termisk 
förmåga. 

skydd 
i jämförelse med original T72B3  
är den uppdaterade vari anten 
som visades på paraden för   
sedd med ett antal nya skydds
lösningar. På sid orna och bakåt 
på tornet har sammanlagt nio 
boxar för explosivt reaktivt 
pansar (erA) monterats. i 
fronten har tornet försetts med  
en extra skydds modul vilken 
täcker ett tidigare ballistiskt hål.  
Baktill på tornet har ett galler
skydd monterats. Detta medför 
sammantaget att skyddsnivån 
hos tornet har ökat rejält. 

Chassiet har fått en 
liknande skyddskonfiguration 
som T90SM med uppgrader
ade erAmoduler framtill på 
respektive sida samt ett galler
skydd runt motorn bak.  

Framdrivning 
Vagnen är försedd med en ny 
motor, V92S2F, som utvecklar  
830 kW (1 130 hk) som i jäm
förelse med den äldre motorn 
som ger 575 kW (780 hk). Vi 
kan också jämföra med motorn 
V841 i T72B som ger en  
effekt om 620 kw (840 hk).

vässad t72 på parad i Moskva

VereSk är en ny telekrigs
kapsel för egenskydd på flyg
ande plattformar. Systemet 
är utvecklat av det vitryska 
företaget Aerosystem. Det 
är en aktiv repeterstörare för 
egenskydd mot radarstyrda 
vapen. Det kan innebära  
störning av radarmålsökare 
eller belysningsradar. Stör
ningen sker automatiskt efter 
att hotets radarsignaler  
detekterats och analyserats. 
Veresk kan börja störa innan 
robotar har avfyrats. 

Om flera hot detekteras 
samtidigt så väljer systemet 
det som klassas som farligast 
och stör på lämpligt sätt. 
Därefter väljs det som klassats  
som näst farligast och så 
vidare. repeterstöraren åter
utsänder en egen variant av 
hotets radarsignaler. Veresk 
kan detektera och manipulera 
både amplitud, frekvens, fas  
och polarisation från hoten 
och återutsända detta. 
Aerosystem anger, enligt 
Teknisk und, följande system
egenskaper:

• Försenar detektion av egen 
plattform  

• egen plattform döljs av 
skenmål 

• Svårare för hotsystem att 
bestämma parametrar 
som avstånd, hastighet 
och riktning för den egna 
plattformen

• Svårare för hotsystem att 
låsa på den egna platt
formen 

• Hotsystemens målföljning 
kan störas ut och följningen 
kan byta till skenmål 

• Hotsystemen kan tappa 
mållåsningen

Aerosystem räknar bland 
annat upp några jaktrobot
system från väst som kan 
störas. exempel på sådana  
robotsystem är AMrAAM, 
MiCA och Meteor. Veresk 
uppges också kunna störa 
radarsystemen till luftvärns
system. exempel på luftvärns
system som de uppges kunna 
störa är Crotale, Hawk och 
Patriot.

telekrigskapseln veresk  
från aerosystem 

den strategiska robotubåten dmitri donskoj. Foto: rubin

Den rySkinDiSkA roboten 
PJ10 BrahMos baseras på 
den långräckviddiga ryska 
mark och sjömålsroboten 3M
55 som ingår i robotsystemet 
Oniks/BastionP, är utvecklad 
av nPO Masjinostrojenija. 
1998 bildade indiska DrDO 
och ryska nPO Masjinostro
jenija ett konsortium, BrahMos 
Aerospace ltd, för att vid
areutveckla exportversionen 
av 3M55 och samproducera 
robotsystemet BrahMos. 

BrahMos blev operativt i in
dien år 2005 och finns idag på 
ytfartyg och robotfordon. ut
veckling och utprovning av en 
ubåts och flygburen version 
pågår men dessa projekt har 

drabbats av kraftiga försening
ar. Detsamma gäller utvecklin
gen av en hypersonisk mark 
och sjömålsrobot, BrahMos ii, 
som enligt ursprungliga planer 
skulle vara operativ 2017. 

i mars 2017 tillkännagav 
BrahMos att de genomfört 
lyckade testskjutningar med 
PJ10 BrahMos där den maxi
mala räckvidden utökats från 
300 km till 450 km. Samtidigt 
meddelades att det pågår 
utveckling av en version med 
800 km räckvidd. Målsättnin
gen är att testskjutningar med 
denna version skall påbörjas 
i slutet av 2019. Det skriver 
Teknisk und, FMV.

lyckad testskjutning  
med rysk-indisk robot
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ÅreTS uPPlAgA AV AlMeDAlen var avseende 
ämnena säkerhets- och försvarspolitik, vilka erbjöds i 
seminarieform inom ramen för Försvarspolitisk Arena, 
välbesökt. Bakgrunden till tillströmningen av lyssnare 
får högst sannolikt sökas i ett säkerhetspolitiskt läge 
som gör människor mera intresserade av omvärlds
utvecklingen och därmed frågor som sammanhänger  
med ämnena säkerhet och försvar. Inte enbart Försvars-
politisk Arena lyfte fram försvars- och säkerhets
frågorna utan detta gällde också några andra arrangörer 
under veckan. Mellan söndag 2 juli som startade med 
en filmkväll och torsdag 6 juli genomfördes i regi av 
Försvarspolitisk Arena nitton seminarier samt att varje 
morgon inleddes med en säkerhetspolitisk utfrågning 
av respektive politiskt parti. 

tuFFare säkerhetsmilJö
Den högre säkerhetspolitiska temperaturen går svårligen 
att blunda för. Omvärldsläget präglas av Rysslands  
aggressiva beteende. Det är anledningen till att Försvars
makten i höst samtränar alla sina system för första 
gången på över 20 år i en större övning. Försvarsmakts
övningen Aurora 17 inleds i mitten av september. Till 
övningen har andra länder bjudits in för samträning, 
däribland Finland, Frankrike och USA. Handling säger 
mer än ord och Försvarsmaktsövning Aurora är ett 

handgripligt bevis på att Sverige tar sin del av ansvaret 
för säkerheten i Östersjöregionen.

Ett ökat allvar i den säkerhetspolitiska analysen 
liksom en ökad seriositet i behandlingen av ämnena 
säkerhet och försvar drar till sig ett intresse som  
behöver förvaltas, vilket bland annat synliggörs genom 
att centrala samhällsföreträdare engagerar sig i en 
folkupplysning som är av synnerlig betydelse för för-
svarsfrågornas folkliga förankring. På försvarsminister 
Peter Hultqvists engagemang i några av seminarierna 
går det svårligen att ta miste och det smittar av sig 
bland medborgarna.

exPerter om närområdet
Under veckan har också det utländska inslaget påvisat 
Östersjöregionens tilltagande strategiska betydelse 
som en ”het” region där starka aktörers intressen möts 
och där ökad friktion är en fullt möjlig framtid. Således 
ganska väsensskilt från den tidigare synen på denna 
region som ganska fridfull och en modell på hur fred 
kan byggas. Bland de mera kända utländska deltagarna 
fanns Edward Lucas som är Senior Vice President vid 
Center for European Policy Analysis liksom skriver 
i ansedda The Economist samt Polens ambassadör 
Wieslaw Tarka. 

alMedalen 2017
Osäkrare värld − ökat allvar

scouternas generalsekreterare katarina hedberg och Försvarsutbildarnas generalsekreterare bengt sandström på podiet. Foto: Per klingvall
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Åhörarna fick stå på gatan under några seminarier som var särskilt intressanta. Foto: Peter Nordström och Ebba Lundin

Säkerheten för de baltiska staterna var självfallet ett 
betydelsefullt ämne där vi bör ta till oss att Natos tre 
kärnvapennationer har förband stationerade i Estland,  
Lettland och Litauen. Om än med små styrkor så repre - 
senterar den amerikanska, brittiska och franska, med 
flera Natostaters militära närvaro i dessa länder, en 
betydande tröskeleffekt. Så kallad lead nation för Natos  
närvaro i Estland är Storbritannien, i Lettland Canada 
och i Litauen Frankrike. Ett viktigt budskap var att Nato  
och USA inte kan tillåtas att misslyckas med sin närvaro  
i Baltikum med mindre än att detta skulle få ytterligt 
allvarliga konsekvenser för alliansens överlevnad liksom  
för trovärdigheten i bland annat USA:s asienpolitik.

konkreta budskaP
Något större utspel vad avser politikområdet försvar 
har inte gjorts under Almedalsveckan detta år. Det som 
däremot märks är det seriösa sätt som försvars- och  
säkerhetsfrågorna behandlades av flertalet politiker, 
inkluderande ungdomsförbundens representanter, i 
samband med de återkommande morgonutfrågningarna 
av partierna samt vid seminarierna. Besöksfrekvensen 
vid seminarierna får anses som god och särskilt gällde 
det samarrangemangen mellan Allmänna Försvars
föreningen, Försvarsutbildarna och Kungl Krigsveten-
skapsakademien där varje sittplats var upptagen 
liksom att det blev trångt också bland de stående åhör
arna. Vid ett av dessa seminarier med en panel från 
Kungl Krigsvetenskapsakademien konstaterades till 
exempel behovet av en rask fördubbling av försvars-
anslagen, till över 80 miljarder kronor årligen.  

Likaledes presenterade Kungl Krigsvetenskaps
akademien ett scenario, kopplat till ett ryskt angrepp 
mot Sverige, där övre Norrland angrips. Scenariot  

handlar om ett enskilt angrepp mot Finland och Sverige  
genom ett strategiskt överfall med på Kolahalvön stå  
ende ryska förband. Syftet med detta är att preventivt,  
i ett läge där det politiska klimatet med USA och Nato 
frusit till is, gruppera långräckviddigt luftvärn respek - 
tive Iskandermissiler för att skydda Rysslands bas-
komplex på Kolahalvön samt projicera ett starkt hot 
mot Natos och USA:s strategiska handlingsfrihet i norr. 
Genom angreppet på Finland och Sverige, två militärt 
alliansfria stater, kan Kreml ävenledes i sina kalkyler  
göra antagandet att ett svar från Nato och USA på 
angreppet möjligen uteblir. Varmed kan konstateras att 
inte enbart Östersjöregionen utan även Nordkalotten 
är en viktig dimension i svensk säkerhetspolitik. 

intresse oCh realism
Försvarsfrågorna väcker helt enkelt ett stort intresse i 
dag. Programmet för Försvarspolitisk Arena var om-
fattande, med ett brett anslag på begreppet säkerhet. 
Förutom militärt försvar behandlades bland annat 
civilt försvar, påverkansoperationer, behovet av ett 
psykologiskt försvar och personalförsörjningen till 
såväl det militära som civila försvaret. Tyvärr kom 
betydelsen av frivilligförsvarets potential för att stödja 
totalförsvaret i skymundan. Det sammantagna intrycket 
är dock att få åhörare torde ha missat den realism som 
präglade de seminarier som genomfördes i regi av 
Försvarspolitisk Arena. 

TexT: TOMMy JePPSSOn
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en VeCkA TiDigAre hade staben anlänt till Camp 
Heumensoord och börjat förberedelserna för att kunna 
ta emot deltagarna. Staben ser under hela marschen till 
att allt från kost och logi, till transport och samverkan 
med andra länder fungerar. Under årets Nijmegen så 
har det skandinaviska samarbetet utökats, många upp
gifter har genomförts gemensamt, allt från rekognoser
ing av terräng till samarbetet mellan rastplatserna. 

varmt men glada miner
På tisdagen klockan 03:30 var det dags, den svenska 
delegationen stod uppställda och till tonerna av tyska 
arméns musikkår togs de första stegen på den 16 mil 
långa marschen. Efter ett tag möttes deltagarna av en 
vacker soluppgång och det vara glada ansikten som 
sedan dök upp på de olika rastplatserna under marschen. 
Värmen var påtaglig trots den tidiga starten och både 
frukt och vatten gick åt i mängder. Klockan 14:00 
började de första gångarna att återvända till lägret, 
märkbart trötta men mycket glada. 

Under onsdagen var det den svenska delegationen 
som tog kön efter den norska och danska till toner av 
Hemvärnets musikkår Eslöv. Dagen bjöd dock på mer 
än marschmusik. Denna onsdag firades nämligen Pink 

50-ÅrsJubileuM 
För sveriGe  
i niJMeGen

det var många intryck som mötte åskådarna 
i samband med uppställningen för medalj-

ceremonin i nijmegen. trötta och slitna men 
oerhört glada gångare hade glömt bort alla 
skador när det var dags att få sin medalj av 

rikshemvärns chefen. slutet på årets marsch 
närmade sig.
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Wednesday, ett initiativ för att uppmärksamma HBTQ-
frågor. Människor med rosa tröjor kunde ses överallt 
och den färggranna festligheten spred sig även till 
flertalet av soldaterna som fick allt från PRIDE-flaggor 
till huvudbonader i olika färger. Vid inmarschen var 
majoriteten trötta, men det vägdes upp av glädje.

Ceremonier 
Under större delen av marschen genomfördes också ett 
antal ceremonier i syfte att hylla både forna och nuvar-
ande soldater. Besöken på den tyska och kanadensiska 
kyrkogården håller minnet av de stupade från andra 
världskriget aktuellt, samtidigt som den tillfälliga  
pontonbro som upprättas av tyska och holländska 
soldater visar på det samarbete som nu genomförs 
av nationerna. Till tonerna från olika musikkårer 
kan vi bevittna när nationer representeras med egna 
framträdanden men även med gemensamma upp
trädanden på Camp Heumensoord.

tuFF avslutning
Trots detta så dånade regnet mot förläggningen under 
torsdagen och glädjen från dagen innan lyste med sin 
frånvaro när uppställningen skedde 03:30 och de första 
gångarna gav sig iväg. Torsdagen började hårt med 
lägre temperaturer och regn, men blev gradvis bättre 
inför fredagen. Då påbörjades sista dagen, som blandas 
med mycket fest med trötta gångare som marsch erade  
de sista etapperna mot mål där de mottogs av musik 

från band och högtalare, glädjerop samt den medalj
ceremoni där de äntligen får det yttersta beviset på den 
prövning de har klarat av. 

Årets Nijmegen har likt de tidigare bjudit på en del 
överraskningar, men framför allt på framgångskoncept 
så som engagemang, ihärdighet och målmedvetenhet. 
Vi lyckönskar till väl utförd prestation! Det är med 
glädje vi ser fram emot nästa års marsch där vi hoppas 
hälsa många av årets deltagare välkomna.

TexT OCH FOTO:  
JeSPer MOlDVik

 

utmaningar och glädje 
under årets nijmegen.
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kunSkAPernA HAr erHÅlliTS under en veckolång 
Totalförsvarskurs på Fårö kursgård. Flera namnkunniga 
föreläsare gav kursdeltagarna nyttig kunskap. Mellan 
varven genomfördes också grupparbeten. Kursen leddes 
av Tommy Jeppsson och Lars Björk.

– Det här är en fördjupningskurs, deltagarna ska ha 
gått grundkursen eller på annat sätt inhämtat kunskap 
som ligger i nivå med grundkursen, säger Tommy 
Jeppsson.

Kursdeltagarna kom från flera frivilliga försvarsorga-
ni sationer som Röda Korset, Frivilliga Radioorganisa
tionen, Flyg vapenfrivilliga och Försvarsutbildarna. De fick  
kunskaper om såväl de civila som de militära delarna av  
total försvaret. Säkerhetspolitik var en viktig del av kursen. 

Vilka förväntningar hade ni inför kursen?
– Att den skulle bli minst lika bra som den vi genom

förde förra året, säger Lars Björk.

exPerter som Föreläsare
Kursledningen hade också engagerat erfarna föreläsare.  
Hans Brun var en. Han forskar om kontraterrorism vid 
Försvarshögskolan och Kings College i London. Han 
förmedlade kunskaper om hybridkrigföring samt om 
hur terrororganisationer lägger upp sina strategier. 
Terrororganisationer behöver medlemmar, resurser 
och sympatisörer. De behöver också ett brottsoffer, en 
motiverad gärningsman. I Sverige är polisens största 
bekymmer högerextrema rörelser och jihadister. De har  
inte bara motivation när de erbjuds ett tillfälle, de har 
också kunskaper eller förmåga att genomföra ett attentat.

gruPParbeten viktiga
Kursdeltagarna lyssnade, ställde frågor och antecknade.  
Efter Hans Bruns genomgång gjorde de ett grupparbete  
där scenariot var att Ringhals kärnkraftverk och  
Landvetter flygplats har utsatts för vad scenario-
skaparna kallade ett terroristangrepp. Tungt beväpnade 
gärningsmän har stängt in sig i kärnkraftverkets  
kontrollrum. Samtidigt sker tre sprängningar på  
Landvetter. Vilka beslut fattar regeringen? Det var 
fråga ett i gruppuppgiften.

Det var ingen lätt uppgift för regeringen men kurs - 
deltagarna hade svar. Flera omedelbara åtgärder dyker 
upp. Säkra skyddsobjekten. Töm Göteborg. Beordra hem - 
värnslarm. Ge Länsstyrelsen i Västra Götaland i uppgift  
att utrymma beredskapszonen utanför Ringhals. ÖB bör 
ställa resurser till förfogande. Stäng landets gränser.

Det var uppenbart att kursdeltagarna deltog med 
stort intresse i gruppuppgifterna. En av dessa var 
Tudor Santesson som är medlem i Försvarsutbildarnas 
Kavalleri- och jägarförbund.

– Grupparbetena är bra. Det mesta är intressant. 
Hans Bruns pass var bra, även om det för mig inte var 
nyheter. Efter den här kursen kommer jag att kunna 
sprida information om försvaret. Bland det bättre på 
kursen var momentet där vi lärde oss hur man planerar 
och lägger upp ett försvarsinformationstillfälle, säger 
Tudor Santesson.

En av gruppuppgifterna var att fundera över hur 
Gotland bäst försvaras.

– Vi valde denna uppgift därför att ett sådant scenario 

tolv kursdeltagare är nu redo att arrangera informations tillfällen 
om totalförsvaret liksom att hålla kortare informationsmöten med 

nya medlemmar i den frivilliga försvarsorganisation de tillhör. 

tOtalFörsvar PÅ FÅrö
Flaggan hissas på Fårö kursgård och hälsas av dageleven Peter ohlstenius.
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lars björk informerar om ryska stridskrafter.

innebär den största påfrestning som Sverige kan  
ut sättas för, kriget. Vi valde att ta med krigsscenarior 
för att vi måste våga tala om att det kan bli krig också i 
vårt land, säger Tommy Jeppsson.

brett uPPlägg
Militärt och civilt försvar varvades med föreläsningar 
om säkerhetspolitik. Proffsigt förmedlade av Jacob 
Westberg från Försvarshögskolan. Också Påverkans-
operationer och media fick plats på kursen, liksom att 
Daniel Skoglund från Officersförbundet berättade om 
hur stämningen är bland försvarsanställda utifrån 
gjorda mätningar. Inte minst Lars Björks föreläsningar 
om Ryssland väckte intresse.

Under veckan fick också kursdeltagarna information 
om hur svensk försvarsberedskap och krigsplanläggning  
utvecklats fån 1900-talets början till i dag. Tommy 
Jeppsson berättade om Bodens fästning och insamlingen  
till pansarbåtar. Han berättade om hur hoten mot 
Sverige ändrats, om försvarsbeslutet 1925. Han gav 
kursdeltagarna en bild av den verklighet som format 
Sverige och svenskt försvar.

Kursen besöktes av arméchefen Karl LE Engelbrektson.  
Han informerade om utvecklingen inom sin försvarsgren 
och mottog en redovisning av kursdeltagarna. Ett upp
skattat besök som gav perspektiv på vår verksamhet. 

TexT OCH FOTO: Per lunqe

knAPPT HunDrA funktionärer, instruktörer och 
anhöriga var i år samlade under en sommarvecka på 
Tylebäck kursgård utanför Halmstad. Veckan i år var 
enligt mig, i min roll som skolchef, den bästa och mest 
konstruktiva som vi haft genom åren, och jag har varit 
med på alla funktionärsveckor sedan 2002.

behovsanPassad utbildning
Vi har varit noggranna med att anpassa innehållet 
och upplägget till de behov som de frivilliga försvars-
organisationerna har. 

En viktig och uppskattad del under utbildningen är 
att vi tydliggör och diskuterar ”Verksamhetsprocessen”. 
Syftet är att tillsammans klarlägga vad olika aktörer 

på olika nivåer bör bidra med för att processen ska bli 
effektiv. Vår grundtanke är att underlätta för funk
tionärerna så att de kan fokusera på kärnverksamheten 
och vara insatta i processen. En annan del vi har tagit 
upp är vårt nya CRMsystem (Customer Relationship 
Manage ment). Det ska underlätta planering, informa
tion, uppföljning och återredovisning.

medlemsaktiviteter  
Varför finns vi och vilken roll har vi? Generalsekreterare 
Bengt Sandström talade om vikten av att skapa en 
gemensam målbild och diskutera vår roll. Utmaningen 
är att tillgodose både medlemmarnas och uppdragsgiv
arnas behov av verksamhet. Det behöver inte alltid vara  
motstridigt. Ibland kan detta vara en utmaning för 
funktionärerna. Därför har Överstyrelsen tagit ett beslut 
om att avdela centrala medel som kan avropas och an  
vändas för medlemsaktiviteter i förbund och för eningar. 
Utbildningschefen Anders Gustafsson informerade om 
dessa möjligheter och hur enkelt det är att få medel till 
intressanta aktiviteter för våra medlemmar. 

gå kursen
Då ses vi på Tylebäck kursgård sommaren 2018! Hjälp 
gärna till att rekrytera funktionärer som behöver och 
vill utveckla sin kompetens tillsammans med andra 
under en riktig ”höjdarvecka”.

TexT: ulF HAMMArlunD 

kOMPetensutvecklinG OcH GeMenskaP

årets kurs ansågs mycket lyckad. Foto: Per klingvall



14 – Försvarsutbildaren 4-2017

niCklAS källBerg från Örebro hoppar upp i Toyota-
bussen på Kallax. Han är klädd i army surplusbyxor. 
Klockan är nio på kvällen men solen står högt. Nicklas 
är på väg mot Försvarsutbildarnas Tema Armé i Boden. 
Han sökte till alla tre platser där kursen går, Boden, 
Skövde och Halmstad. För två veckor sedan gick han ut 
gymnasiet, industriell teknik med inriktning svetsare. 
Försvarsmakten gillar människor som kan andra saker, 
säger jag.

– Det är bra, säger Nicklas.

utrustning
Det är söndag och alla 27 elever har bäddat sina sängar 
på logementen i en byggnad på artilleriregementet A 9.  
De är ännu civila. Morgonen därpå samlas eleverna 
under ledning av instruktören Lisa Sunnesson utanför 
serviceförrådet. De går utmed en 25 meter lång disk 
och får kängor, uniform, liggunderlag, stridssäck och 
allt annat som ska ge dom en känsla av vad det är att 
vara soldat i armén. 

Eleverna ställer upp i korridoren utanför logementen 
i sina nya uniformer. Det är måndag och klockan är 10:20.  

Lisa Sunnesson fortsätter och nu har hon embryot till 
en pluton framför sig. Vad ska en soldat kunna? Det 
första är att gå och Lisa Sunnesson tar ut dom för ett 
exercispass.

börJar med grunderna
På kaserngården blir det sida och lucka. Vänster och 
höger om. Gruppen marscherar hjälpligt till en upp
ställningsplats för bandvagnar och lastbilar. Där finns 
också plats för exercis. Eleverna står på två linjer mot 
varandra på gruset. Lisa Sunnesson börjar.

– Då kommer jag att säga, avdelning, framåt, marsch.
Man börjar alltid med vänster fot. Eleverna testar.
– På tredje, marsch, ska det låta om kängor som slår 

ner i gruset.
Med varierat resultat marscherar eleverna mot  

varandra. Vändningar och riktkarl introduceras. Med 
på detta pass är också instruktören Robert Johnson. 
Han ser att det är lite si och så med vändningarna.

– Tänk er att ni är på disco. Samma fotarbete.
Eleverna dansar nu disco på gruset, fötterna vrids 

och de förflyttar sig i sidled.

teMa arMé i bOden  
− känslan att vara sOldat
På Tema Armé fick ungdomar lära sig mer om försvaret. Försvarsutbildarna 

genomförde kurser i boden, skövde och halmstad.

ungdomarna blev snabbt en gäng i boden.
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Det är lite koreografi, säger Robert Johnson till mig. 
Och det är kul. När man har kul är det lättare att lära 
sig. Han tillägger: Hade jag fått en vecka med dom hade 
det blivit en bra högvakt.

värdegrunden
Klockan är 12:15 och instruktören Ylva Roos samlar 
eleverna i dagrummet. Där går hon igenom Försvars
maktens värdegrund. Den är med på alla kurser som 
Försvarsutbildarna genomför. 

– Då kan ni lätta på klädseln.
Ylva Roos delar ut anteckningsmateriel. Hon frågar 

lite halvt retoriskt vad värdegrund är.
– Regler, svarar en elev.
– Alla människor har samma värde, svarar en annan.
Jodå. Det stämmer och vi har alla en värdegrund. 

Här har vi Försvarsmaktens. Ylva Roos går vidare med 
öppenhet, resultat och ansvar.

myCket att lära
Eleverna är nu lite mer som soldater. Och uniformen 
börjar sitta som den ska. Nicklas Källberg fixar till 
kragen på sin. 

– Mycket bättre med de här än mina army surplus.
Nästa moment är sjukvård.
– Vi hade hjärtlungräddning på gymnasiet. Riktigt 

bra att kunna. Man måste ta hand om varandra, säger 
Nicklas Källberg. 

Sjukvården börjar. Instruktören Noa Höjdestrand tar  
över. Det är coolt att rädda liv, säger han till eleverna. De  
får grunderna. Och tempot är rappt. Nu kan eleverna gå,  
de har fått en värdegrund och de har lärt sig grunderna 
i sjukvård. Det är måndag, det är första dagen och det 
är kväll. Ylva Roos förevisar tillsammans med instruk-
tören Michael Schofeld det alla soldater ska ha, blänk-
ande kängor. Varför pustar man? 

– Man ser snygg ut och kängorna håller längre, säger 
en elev.

islossare
Kvällen fortsätter och eleverna börjar packa inför den 
natt då de ska sova i tält 20. De har blivit en grupp. 
Islossaren var sjukvårdsmomentet då de klämde och 
kände på varandra.  

– Har sett det på andra kurser också, de pratar med 
varandra, detta är team building, säger Ylva Roos.

Jag pratar med eleven Ibraim Kahn, träffade honom 
förra året på Berga där han gick Försvarsutbildarnas 
temakurs officer. Han ser hur snabbt gruppen kommer 
samman.

– Så nära vi kommit varandra efter en dag.
Efter Berga är han med i Södertörns hemvärnsungdom.  

Nu vill han förstås lära sig mer om armén. Och han ska 
söka Försvarsmaktens grundutbildning när han är klar 
på Thoréns Business School, ett gymnasium vid  

bilderna till höger, uppifrån och ner: 
Familjen martling åkte bil 93 mil fram och tillbaka för att se sin mattias 
prova uniformslivet.
Fysisk träning var ett viktigt inslag i boden.
Skoputs? Det fixar man för att se proper ut och så håller kängorna 
längre, sa en elev.
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93 mil
Tisdag, dag två, är det familjedag. Familjen Martling har 
med bil kommit från Stockholm. Det är 93 mils körning 
och de träffar sin Mattias. Hur känns det att din son 
tagit första steget in i armén?

– Det är roligt, säger pappa Nils som själv gjorde 
värnplikten 1982.

Tema Armé gick på tre orter och förband, förutom 
i Boden, i Halmstad och i Skövde. Annika Nordgren 
Christensens son lärde sig mer om armén på P 4 i Skövde. 
Hon lämnade förra hösten över en utredning om För-
svarsmaktens personal försörjning till regeringen och 
tycker att Försvars utbildarnas kurs är bra, inte minst 
för hennes son.

– Jag såg att kursen var på gång och tipsade sonen, 
säger hon.

Annika Nordgren Christensen var med på familje-
dagen.

– Det jag har sett var riktigt bra. Ungdomarna har 
fått en bred bild av möjligheterna i armén och bedöm-
ningsvis har de nu en känsla av hur många olika 
möjligheter och inriktningar det finns både i Försvars
makten och i frivilligverksamheten, säger hon.

TexT OCH FOTO: Per lunqe

Medborgarplatsen i Stockholm. Som nioåring kom han  
med sin familj från Bangladesh. Han uppskattar Sverige.

– Det är ett välfärdsland och det vill jag försvara, 
säger han.

Vad behövs?
Robert Johnson fortsätter med ett pass om vad 

försvaret är. Vad behövs? frågar han och eleverna 
föreslår vad som är bra att ha. Spaning, underhåll, 
infanteri, pansar, ingenjörer, artilleri, flyget. Är det 
något mer? frågar Robert Johnson. Även om armén kan 
försvara oss på land, vad med Marinen och Flygvapnet. 
Försvaret behöver också någon som får tag på soldater. 
Det behövs rekrytering. 

Därför är Ulla-Britt Kankaan-Ranka med på kursen. 
Hon är rekryteringskoordinator på A 9. 

– Vi visar vilka möjligheter vi har här, säger hon.
Det är världens mest moderna artilleri och eleverna 

får provsitta ett archerekipage. Det är också norra  
Europas största övningsområden. Boden är ljust på 
sommaren och på vintern mörkt. Det är riktiga års
tider, inga mellanting. Försvarsmakten i Boden jobbar 
tillsammans med kommunen för att få de rekryter som 
gör sin grundutbildning på något av förbanden att vilja 
stanna kvar i staden. 

– Rekryteringsmålet är att få nyutbildade att vilja 
jobba hos oss, både som K och T-soldater, säger Martin 
Hasselström som är rekryteringsofficer på A 9.

utrustade för att vara militärer.

instruktören robert Johansson låter eleverna "dansa disco" för att lära 
sig vändningar.

25 meter disk på truppserviceförrådet går riktigt snabbt om man är 
sugen på livet i uniform.
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FÖrSVArSuTBilDAren träffade Ingemar Wahlberg  
som utreder Försvarsmaktens långsiktiga materiel
behov, han tar sig an det som kallas materielberget. 

Direktiven för utredningen är vida.
– Jag har inget besparingskrav och jag har ingen 

ekonomisk ram, säger Ingemar Wahlberg.
Han kommer att lämna förslag till prioriteringar 

utöver oförändrad ekonomi. 
– På det sättet har jag fria händer att prioritera. 

Sedan får de politiska partierna avgöra.

inga sPenderbyxor
Det blir lite av julafton?

– Man kan tro det, att nu finns ingen övre gräns, nu 
kommer spenderbyxorna fram.

Så blir det inte. Ingemar Wahlberg har jobbat inom 
regeringskansliet och för försvarsutskottet i över 30 år.

– Jag har lärt mig vad som är rimliga utgångspunkter,  
hur långt partierna kan gå, säger Ingemar Wahlberg.

Det partierna kommer att satsa på är vapensystem. 
Det finns några som är utpekade och ett som Ingemar 
Wahlberg tittar extra noggrant på är en ytterligare 
ubåt. I utredningen finns under lupp radarkedjan och 
skolflygplan bland mycket som står på önskelistan.

– Det blir alltså ingen julafton, jag inser att försvars-
budgeten ska klämmas in i en annan budget som  
om fattar hela landet.

Men Ingemar Wahlberg räknar förstås på nivåer, en 
som ligger runt 45 miljarder kr.

– Om vi går upp till 60 miljarder, då är det andra 
prioriteringar. Går vi upp till 70 miljarder öppnas helt 
andra förutsättningar, säger han.

hur ser det ut?
Det som Johan Tunberger på FOI kallade ruptur, således 
något helt oväntat som händer, om det blir en ruptur 
i säkerhets politiken och helt kastar om planerings
förutsättningarna? 

– Det som inte var politiskt möjligt för några år sedan,  
det är en politisk realitet i dag. Man ska inte ha för 
tvär säkra uppfattningar om hur det ser ut om tio eller 
femton år.

Det ska ändå Ingemar Wahlberg försöka ha en idé 
om. Hur ser omvärlden ut 2020 och tio år framåt? 
Vilka vapen system finns då och vad kan de prestera? 
Hur ska utredningen matcha det i dag? 

Vad prioriterar du?
– Vi kommer att trycka på att de förband som finns 

fylls upp.
Om Försvarsmakten liksom alla andra myndigheter 

har en tajt budget, vore det då inte lockande att använda  
gammal materiel istället för att kassera den? Att ha 
flera förband med olika modern materiel?

– Vi har haft den modellen förut, brigadförband, lokal-
försvarsförband och Hemvärnet, säger Ingemar Wahlberg.

Den ordningen möjliggör en större numerär och fler  
för band. Problemet är att det inte finns mycket omodern 
materiel, den har kasserats, destruerats.

lätt attaCk?
Skulle det gå att förbandssätta skolflygplanet SK 60 
som lätt attack? Det tycker Ingemar Wahlberg vore 
möjligt, men reser invändningar.

– Den är för långsam, skulle inte överleva i dagens 
stridsmiljö.

Luftvärnsrobotar?
– Det kommer att ingå i utredningen.
Att liksom med kustrobotarna plocka ihop gammal 

materiel?
– Vi kommer att titta på den möjligheten. Har vi 

tillräckligt bra materiel som finns i förråd och kan den 
bli till nytta? säger Ingemar Wahlberg.

Utredningen ska presenteras i februari nästa år och 
blir då ett underlag för försvarsberedningen.

TexT: Per lunqe

utredaren OM MaterielberGet: 
”JaG Har inGa besParinGskrav”

ingemar Wahlberg leder försvarets tyngsta utredning.  
han ska ge förslag på nya vapen för nästa årtionde.

så här kan det se ut om eller när tredje ubåten går i ytläge. Foto: saabgroup.com
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– Vi Vill OCH MÅSTe vara så tysta som det överhuvud
taget är möjligt för att vi ska kunna verka på ett optimalt  
sätt. Först när vi vill agera offensivt tänder vi vår radar  
vilket ungefär är som att öppna luckan till en braskamin, 
säger Fredrik Palmquist.

Han är kommendör (motsvarighet till arméns  
överstegrad) och chef  för en av landets två sjöstrids
flottiljer, den fjärde, baserad vid Berga utanför  
Stockholm. 

Får stöd av trossö
I flottiljen ingår de två Visbykorvetterna HMS Visby och  
Helsingborg samt korvetten Sundsvall i 41:a korvett-
divisionen. Divisionen får stöd med förnödenheter, 
ammunition och drivmedel av stödfartyget HMS Trossö 
som denna dag ligger kvar vid kaj medan HMS Visby,  
Helsingborg och Sundsvall sätter god fart ut mot  
öppet hav. I hög fart passeras den trånga passagen  
Järnholmssund och sedan väntar Östersjön.

Under tiden som vi går mot dagens övningsområde  
ett antal sjömil utanför Utö i Stockholms södra skärgård  
berättar Fredrik Palmquist om flottiljens verksamhet. 
En verksamhet som mycket snabbt kan förändras från 
övning till skarp.

– Mina fartyg är alltid fyllda med de förnödenheter 
och ammunition som behövs för att vi ska kunna 

genomföra en längre operation. Vi har ett antal gånger 
under pågående övning avbrutit och genomfört en 
skarp insats så läget för mina sjömän och officerare 
kan förändras snabbt.

skydda handelssJöFarten
Flottiljens tre huvudsakliga uppgifter är att skydda 
handelssjöfart på svenskt och internationellt vatten, 
bedriva sjöövervakning såväl över som under ytan 
samt delta inom ramen för en gemensam kustförsvars
operation, i första hand med amfibiekåren. 

Även minutläggning är en viktig uppgift då farleder 
och andra intressanta områden snabbt kan spärras via 
minering.

– Vi har inom marinen en bra portfölj av minor 
som har mycket höga prestanda. Detta vapensystem 
är viktigt för oss att kunna hantera då ett antal fasta 
minlinjer avvecklats.

Ombord på HMS Visby denna dag finns ett 40-tal per-
soner och samtliga är anställda. Ungefär hälften av be - 
sättning är matroser. Med tanke på kraven på beredskap 
och kompetens finns inga värnpliktiga sjömän ombord.

FingertoPPskänsla krävs
Förutom strid mot anflygande robotar ska också fartygets  
egen däcksbåt, en snabbgående räddningsoch bord

För den moderna sjöstriden är en av de viktigaste egenskaperna  
att kunna vara tyst. en förmåga som de svenska korvetterna av  

visbyklass behärskar mycket väl. med sin smygteknik och mycket 
avancerade signalspaningssystem kan hms visby och hennes 

besättning konsten att lyssna men göra det tyst innan målet bekämpas.

visbykOrvettens styrka  
− lyssnande tystnad

HMS Visby lägger ut från kajen i Visby med uppgift att genomföra sjöövervakning i södra Östersjön. En av tre huvuduppgifter för flottiljchefen, kom-
mendör Fredrik Palmquist och hans underställda vid fjärde sjöstridsflottiljen.



Den svenska örlogsflaggan vajar lätt i den lätta havsbrisen när  
hms visby är på väg mot sitt övningsområde.

Artilleriofficeren är beredd att inleda dagens övning med simulerad 
skjutning med korvettens 57 millimeters automatkanon.

ningsbåt, sjösättas för att nya matroser ska lära sig att 
hantera systemet. Det kan låta enkelt men Försvars
utbildarens utsände inser snabbt efter att studerat 
sjösättningsmomentet att det krävs både fingertopps-
känsla av såväl däcksbåtens styrman samt vinschopera tör  
för att däcksbåten ska komma upp och ned från vatten-
ytan på ett säkert sätt när båda fartygen gungar jämsides 
med varandra.

HMS Visby närmar sig dagens övningsområde och 
nu ska 57-millimeters automatkanonen få bekänna 
färg. Denna gång beordras inte ”klart skepp” eftersom 
det är övning och fokus ligger på att få nya operatörer 
att känna sig trygga med att hantera såväl det skjutande 
systemet som eldledningssystemet.

korta eldskurar
– Robot, robot, robot! bäring 060, varskor radaropera
tören!

Målet, ett bogserat mål med förmåga att agera som 
en riktig sjömålsrobot med anflygning på mycket låg 
höjd är upptäckt.

Aktiviteten och fokuseringen i stridslednings-
centralen ökar markant och några sekunder senare 
kommenderar artilleriofficeren eld och 57:an spottar  
ur sig ett par korta eldskurar.

Hela förloppet simuleras i den avancerade simulatorn 
som också visar om målet träffades, vart det blev träff  
och tid för bekämpning.

Ytterligare några varv senare och ett antal skott av
lossade är fartygschefen, örlogskapten Urban Carlsson 
nöjd och ger order om att övningen avbryts.

Idag var det övning – i morgon kan situationen vara 
skarp.

TexT OCH FOTO: STeFAn BrATT

data, korvett tyP visby:

Längd: 72 meter
Bredd: 10,4 meter
Djupgående: Cirka 2,4 meter
Deplacement (vikt): Cirka 650 ton
Besättning: 40 personer
Toppfart: Cirka 40 knop
Beväpning: Sjömålsrobot, torpeder för ubåtsjakt samt  
57 millimeters automatkanon för egenskydd.

Fakta visbyserien

Visbyserien består av fem fartyg, förutom HMS Visby även 
Karlstad, Helsingborg, Härnösand samt Nyköping.
Leveranserna avslutades för knappt tio år sedan och korvet-
terna utgör idag stommen i Marinens två sjöstridsflottiljer med  
basering på Berga örlogsbas samt marinbasen i Karlskrona.
Det unika med Visbyserien är att konstruktionen är av så 
kallad smygkaraktär där mycket tekniskt utvecklingsarbete 
lagts på att minska fartygens radarsignaturer så att de är 
svåra att upptäcka via både signalspaning och radaröver-
vakning. Dessutom är fartygen byggda i kolfiberarmerat 
plastlaminat vilket gör dem mycket starka i förhållande till 
sin vikt. Laminatet har utvecklats i samarbete med FMV, 
leverantören Kockums samt Kungliga Tekniska Högskolan 
och är både omagnetiskt samt har smygegenskaper. En 
brist i beväpningen är dock att fartygen saknar ett mer 
avancerat luftvärnssystem, således robot, för bekämpning 
av stridsflygplan. 
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värdlandsstöd PÅ svensk 
Mark − För Första GÅnGen

utländska förband deltar i aurora och värdlandsstödet testas för första gången.

inFÖr uPPSTArTen AV Aurora förbereddes öv ningar 
med värdlandsstöd. Hur ska Försvarsmakten och Sverige 
vid en militär konflikt ta emot och lämna stöd till för
band från länder inom Nato enligt värdlandsavtalet?   

Hur planerar man för aktiviteter som aldrig förr ägt 
rum i Sverige?

– Att ta emot och lämna stöd till deltagande utländska  
förband har länge varit en naturlig del av Försvarsmak
tens övningsverksamhet, men vi behöver hela tiden  
bli bättre och mer effektiva i takt med att omvärlden för - 
ändras, säger överste Peter Adolfsson, chef  för Göteborgs  
garnison och övningsledare för den del i Aurora 17 som 
omfattar värdlandsstödet.  

luFtvärn gruPPerar
Aurora 17 är ett steg på vägen för att skapa både 
admin istra tiva och praktiska rutiner och metoder för 
värdlandsstöd för att Sverige ska ha förmåga att ta 
emot militärt stöd även i en eventuell kris eller krigs
situation om regeringen så beslutar.

Vilka är de utländska förband som Sverige övar 
värdlandsstöd med?

– Ett franskt luftvärnsförband och ett amerikanskt 
luft värnsförband, ca 200 personer, kommer att gruppera 
i Göteborgsområdet. Båda förbanden kommer senare 
att omgruppera till östra Sverige. För övrigt tar vi emot 
fler utländska förband som transporteras vidare till 
andra platser i Sverige.

Utmaningar inför övningar med utländska förband 
som ska kunna verka på svensk mark?

– Vårt fokus har varit att, i samverkan med andra 
myndigheter och markägare, rekognosera de platser där  
de utländska förbanden ankommer, som till exempel 
hamnar, flygplatser och landförbindelser. Alla inbland-
ade måste vara helt på det klara med vilken roll och 
uppgift man har under olika moment av värdlands - 

stödet, vem som leder olika verksamheter och hur vi 
samverkar och kommunicerar med varandra.

Praktiskt stöd
Hur har det gått med alla praktiska frågor för att för
bereda förbandens verksamhet under Aurora?

– Bra. En betydande del av vårt arbete i övningen 
är genomförd i och med det omfattande förberedelse-
arbetet. När de utländska förbanden är på plats handlar 
det främst om praktiskt stöd som till exempel skydd, be 
  vakning, logistik, samband, ledning och förnödenheter.

Hur kommer förbanden att tas emot inför marsch 
mot övningsområdena?

– Göteborg är dels ett militärstrategiskt mycket viktigt 
område och dels ett lämpligt område med nödvändiga 
faciliteter och infrastruktur för att ta emot ankommande 
utländska förband, säger Peter Adolfsson.

säkerhet med andra
Aurora 17 är en svensk övning. Men för att träna den 
svenska försvarsförmågan deltar länder som Frankrike 
och USA med förband.

– Regeringens inriktning är tydlig, vi bygger säker
het tillsammans med andra, säger generalmajor Bengt 
Andersson på Försvarsmaktens webbplats.

Han fortsätter:
– Aurora 17 innebär också ett steg på vägen för att öka  

Sveriges förutsättningar att ta emot utländskt militärt 
stöd om det skulle behövas, och regeringen så beslutar, 
i en verklig kris eller krigssituation.

Försvarsmakten, tillsammans med andra myndig
heter och organisationer, utvecklar nu förmågan till 
värdlandsstöd. De utländska förbanden ska kunna 
verka och lösa uppgifter på svenskt territorium.

TexT: Per lunqe
amerikanskt luftvärn av typen Patriot.  
Foto: dirk1981 / commons.wikimedia.org
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ÖVning ZAPAD 2017 är en samövning inom de ryska 
stridskrafterna med deltagande även av stridskrafter 
från Vitryssland. Zapadövningarna är återkommande 
storövningar och årets upplaga  genomfördes mellan  
14-20 september inom Kaliningrads Oblast (län) jämte 
inom övriga delar av nordvästra Ryssland. 

Det handlade inte om någon liten övning där bedöm
are inför uppstarten har talat om volymen deltag ande 
soldater som någonstans mellan 60 000100 000, 
vilket skulle göra årets upplaga av Zapad till en av de 
största sedan avslutningen av det kalla kriget. 

kriget i Fokus
Övningen har haft som yttersta syfte att förbereda del  - 
tagande förband för kriget där det handlar om att ut-
veckla förmågan att genomföra gemensamma strategiska 
och operativa insatser mellan mark-, sjö- och flygstrids-
krafterna samtidigt som interoperabiliteten testas och  
utvecklas med Vitryssland. En övning av denna omfatt-
ning utgör även ett utmärkt tillfälle där planerna för ett 
krig med Nato, liksom med stater utanför den västliga 
alliansen, kan testas och förfinas. I ett antal Natoländer 
har också inför övningens start oroliga röster höjts 
rörande motiv och mål med övningen i ett redan frostigt 
klimat mellan Ryssland å ena sidan och USA/Nato å 
den andra. 

Ryssland är militärterritoriellt indelat i fyra Militär
distrikt (MD), vilka tillika utgör operativa-strategiska 
kommandon. För Zapad 2017 har Västra MD stått värd  
samtidigt som övningen innefattat hela västra Ryssland 
samt Vitryssland. Förbanden bedöms främst ha kommit 
ifrån Västra MD, respektive Kaliningrad, Östersjön och 
Norra marinen. 

Ledning och strategisk rörlighet utgör nyckelfunk
tioner inom de ryska väpnade styrkorna och dessa  
utvecklas kontinuerligt i samband med större övningar. 

Givet det dåliga ryska vägnätet är de ryska järnvägarna 
nyckeln till strategisk rörlighet inom jätteriket och 
de ryska järnvägstrupperna innehar här en huvudroll 
vilken kännetecknas av hög professionalitet. Av detta 
kan slutsatsen dras att Zapadövningarna är komplexa. 
Denna komplexitet blir inte mindre av att sedan fyra år  
tillbaka deltar i ökande omfattning, förutom det militära 
försvaret, också andra myndigheter och ministerier 
inom Ryssland, representerande landets totalförsvart. 

vaksamhet krävs
Sedan 2013 tillämpas ett system med återkommande 
systematiska beredskapskontroller på alla nivåer vilka 
noggrant följs upp av den högsta politiska ledningen. 
Resultatet av detta är successivt förbättrad förmåga 
att från fredsverksamheten snabbt inleda operationer, 
således att överraskande inleda ett militärt angrepp. Detta 
har tidigare tillämpats, dels i samband med angreppet 
på Georgien 2008, dels i samband med angreppet på 
Ukraina 2014. Kriget mot Georgien avslöjade brister 
som beredskapskontrollerna, storövningarna och en 
målmedveten materiell förnyelse  i stor utsträckning 
har rättat till.  

Sammantaget skapar de systematiska beredskaps-
kontrollerna och storövningarna tillsammans med en 
materiell förnyelse förmågan att överraskande starta 
och genomföra utdragna storskaliga mellanstatliga krig  
i vårt närområde. Det är detta som utgör den allvarliga 
bakgrunden till att vårt land parallellt med Zapad 17  
genomfört övning Aurora.  Detta gör att vi höjer tröskeln 
för ett angrepp mot vårt land samtidigt som vi inom 
Försvarsmakten, bland soldater, specialistofficerarte, 
officerare liksom frivilliga höjer tilltron till den egna 
förmågan.

TexT: TOMMy JePPSSOn

 rysk övninG  i stOrFOrMat
vladimir Putin och vitrysslands president alexandr lukasjenko under samspråk inför Zapad 2017. Foto: kremlin.ru

amerikanskt luftvärn av typen Patriot.  
Foto: dirk1981 / commons.wikimedia.org
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ungDOMSTäVlingen PÅ HVSS, Rikshemvärns
chefens ungdomstävling bara växer, i år tävlade 350 
ungdomar i 72 lag på HvSS. Det är Försvarsmaktens 
största ungdomstävling och det är inte bara tävling, det 
är också en helg där ungdomar från hela landet, Norge 
och Baltikum träffas och har roligt.

I år deltog 37 lag från Försvarsutbildarna, i pojk-
klassen, flickklassen och den klass som var mixad. 

– Det är många som är med från oss, men vi ska öka  
vårt deltagande, säger Bengt Sandström, general-
sekreterare i Försvarsutbildarna.

tre i toPP
Efter en regnig lördag med momenten hinderbana, 
fältskytte, biathlon, avståndsbedömning, precisions-
kast och överraskningsmomentet kravallstängsel som 
skulle monteras, var tre lag i topp. 

Flyboys från Blekingegruppen var först ut i jakt
starten på söndag, tre minuter före Försvarsutbildar
laget Nya varvet och 20 minuter före ett annat lag från 
Försvarsutbildarna, NSG Vikings. 

Det började med orientering följt av snabbskytte och 
straffrundor. Efter terränglöpning gick lagen i mål vid 
HvSS och slottet.

det är kul
En av de tävlande värmde upp på söndagsmorgonen, 
Hampus Carlsson från Försvarsutbildarna Bohuslän-Dal.  
Han är med i ungdomsverksamheten och brukar träffa 
sina kamrater och instruktörer på Skredsvik. Han 
tyckte att lördagen gått bra och hans mixade lag startade 
som 6:a på söndagen. Överraskningsmomentet gick 
också bra för laget. Hampus var med förra året och då 
hamnade laget i mitten på resultatlistan. Han är med 
för att han tycker att det är kul. Hans lag hade före 
tävlingen tränat med ungdomarna från Skaraborg, ett 
av alla 72 lag som deltog.

– Så här många lag har vi inte haft med i modern tid,  
säger Rikshemvärnschefen, generalmajor Roland 
Ekenberg.

Han menar dock att det finns en gräns.
– Vi närmar oss den. Kvaliteten är viktig och logistiken 

ska fungera.
En lösning är uttagningstävlingar, han var själv med 

i en sådan som ungdom på 1970-talet. Helgen har två mål.
– Det ska vara tävling och det ska vara roligt.
Det är Rikshemvärnschefens ungdomstävling, det 

syns när han rör sig bland ungdomar och lagledare.
– Jag har pratat med många här och de har kul, men 

unGdOMstävlinGen  
Har nÅtt taket?

logistiken sätter en gräns för hur många som kan tävla, 
säger rikshemvärnschefen roland ekenberg.

Försvarsutbildarungdom från hässleholm forcerar 
hinderbanan. Foto: dennis berggren

goda miner i regn. sebastian brönnheim med sitt Försvarsutbildarlag.  
Foto: dennis berggren
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det ska också vara ordning och reda, säger Roland 
Ekenberg.

Liksom Bengt Sandström menar han att tävlingen 
kan vara en bra målbild för ungdomsavdelningar runt 
om i Sverige, i Norge och Baltikum.

träningsläger
Det blev Flyboys från Flygvapenfrivilliga, Region Syd 
som sprang in först i målfållan. Lagledaren Jonathan 
Nyberg var lika glad liksom övriga ungdomar i laget.

– Vi är superglada över hur bra vi presterat, säger han.
Laget hade vittring efter första dagen och de höll 

ledningen. Före tävlingen genomförde de ett intensivt  
träningsläger och det gav utdelning. Ungdoms-
verksamheten är för dem förlagd till Lv 6 och F 17. De 
har 40 övningar eller träffar om året.

Max Palmgren är en av ungdomarna i laget. Det var 
första gången för honom på HvSS. Han hade trott på 
topp 5. Nu blev det vinst.

– Vi satsade och lyckades, säger Max Palmgren.
För Försvarsutbildarna är det här en viktig tävling.
– Det är en helg av gemenskap, att de som tävlar 

stöttar varandra. De som startar ska komma i mål, 
säger Bengt Sandström.

Han har varit på plats i sex år, med avbrott för ett år 
då han tjänstgjorde i Somalia.

– Det här är kronan på verket i ungdoms verksamheten.  
Och det är en bra målbild.

Bengt Sandström vill också få med fler ungdomar än 
de som tävlar.

– De som varit med på träningsläger inför tävlingen 
men inte kommit med som tävlande borde få vara med 
som besökare, säger han.

HvSS och personalen vet vad som ska göras inför 
och under tävlingen. Skolans chef, Björn Olsson är 
övningsledare och planeringen är igång ett halvår före 
tävlingen.

– Det blir alltid lite friktioner som vi rättar till, säger 
han.

30 anställda på HvSS och 20 frivilliga ser till att 
tävlingen fungerar. 

– För personalen är den här helgen höjdpunkten på 
året.

Lagledarna är också viktiga personer.
– En eloge till dem. De är ett bra kitt mellan oss och 

de tävlande, säger Björn Olsson.

TexT OCH FOTO: Per lunqe

estländskt skytte. Foto: Per lunqe

generalmajor roland ekenberg vid rikshemvärnschefens 
ungdomstävling. Foto: Per lunqe

vinnarna i mixed-klassen hv-12 från norge, stöttar varandra. Foto: Per lunqe

PlaCering av Försvarsutbildarnas bästa lag: 
Klass A (pojkar) Plats 2 Lagnummer 57 NSG Vikings  Försvarsutbildarna Norra Småland
Klass B  (flickor)  Plats 5 Lagnummer 23 The unexpected  Försvarsutbildarna Skåne
Klass C (mix) Plats 6 Lagnummer 20 Werners onda feer Försvarsutbildarna Stockholm Södermanland
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bra sJukvÅrdskurs PÅ FÅrö
under Försvarsutbildarnas sjukvårdsutbildning, grundkurs 2,  
faller bitarna på plats för eleverna. nu kan de agera i grupp.

Per SPJuT, utbildningsledare Försvarsmedicin hos 
Försvarsutbildarna samlar eleverna på gruppchefskursen 
och grundkurs 2 sjukvård i samlingssalen Digerhuvud på 
Fårö kursgård. Han håller högt tempo i genomgången. 
Eleverna lyssnar uppmärksamt. De ska gå in i befatt-
ningar i hemvärnet och det är viktiga befattningar. De 
förbereds nu inte bara på att klara sjukvårdsinsatser, 
de ska också klara det i en miljö där det är strid.

Jag räknar till över 30 elever. Syftet med de tematiska  
övningarna på kursen är, som Per Spjut säger, att knyta 
ihop säcken. Med kunskaperna från grundkurs 1 ska 
nu sjukvårdsgruppens uppgifter kunnas. Tidigare har 
grundkurs 2 avslutats med en tvådygnsövning. Det 
har varit med tält och annan materiel ute i fält. I år blir 
slutövningen mer koncentrerad. Inga tält ute i fält. På 
det sättet sparas värdefull tid. Vård av materiel utgår 
eftersom tält inte behöver rengöras. 

– Vi fokuserar på det vi ska klara av, säger Per Spjut.

om kamraten skadas?
Det är daglig sjukvård i en miljö med andra hemvärns
förband. Det är vård vid transporter och det är att 
bygga en sambandsplats för sjukvård.

– Mer specifikt kommer vi in på hur vi ska hantera 
skadade i en viss miljö.

Vad gör soldaterna i en sjukvårdsgrupp som blir 
beskjuten? Om en kamrat i sjukvårdsgruppen blir  
skadad? Ett annat tema som kommer upp i slutövningen 
är masskadesituationen. 

sjukvårdsmoment på Fårö. Foto: maria Petrén (arkivbild)

– Vi stressar er och ni ska klara av flödesschemat 
under stress. 

Det är i mörker och i miljöer där sikten av andra skäl 
är begränsad. Stress och press. 

– Era sinnen är maxade av annat än själva sjukvården.  
I en masskadesituation måste ni kunna prioritera, ni 
måste kunna fatta snabba beslut, säger Per Spjut.

Men det är en utbildningssituation. 
– Vi har gjort fem dagar, ni har kommit långt,  

generalmajor Engelbrektson (arméchefen som var med 
på ett moment av utbildningen) var mycket nöjd.

Per Spjut fortsätter. Eleverna är taggade.
– Ett ordinarie förband kommer inte så här långt på 

fyra veckor. Men ni har kommit långt.
Eleverna sträcker på sig.
– Ni är frivilliga, ni försvarar friheten. Ni har tagit 

ett aktivt val. Ni kan faktiskt säga, hej, nu drar jag, och 
gör något annat. Men det gör ni inte, säger Per Spjut.

Nej. Det gör inte eleverna på grundkurs 2.

viktigast att göra
Stoltheten stiger i samlingssalen.

– Vi ska knyta ihop säcken. Tidsmässigt, vad  
kommer ni att syssla mest med?

Flera händer räcks upp.
– Daglig sjukvård, svarar en elev.
Det var rätt svar.
– Vad är viktigast att hantera?
– Förebyggande, svarar en annan.



– Svåraste situationen?
– Masskadeutfall.
Per Spjut gör en sammanfattning.
– Ni kommer att hamna i allt från skavsår till svåra 

situationer. Vem ska gå först till andra vårdresurser? 
Att prioritera är det svåraste.

En sjukvårdsgrupp måste ha rutiner.
– Någon vill skjuta bort oss, alla respekterar inte 

folkrätten. Historien visar att i krig och konflikter är 
det stor risk att det begås brott mot folkrätten genom 
att sjukhus och sjukvårdspersonal attackeras och dödas. 
Därför måste ni uppträda rätt stridstekniskt. Vad gör 

eFTer FÖrrA sommarens ingripande på Gotlands
färjan går Demis Khayer vidare med Försvars-

utbildarnas sjukvårdsutbildning.
Demis är i dag 22 år och det 
var förra året det hände. Han 

hade genomfört grundkurs 1 
på Fårö som innebär fokus 

på enskilt uppträdande 
som sjukvårdare. Kursen 
hade gått bra och ett av 

momenten var åtgärder 
vid epilepsianfall, vilka 

åtgärder man som sjukvård
are ska vidta. Demis var efter 

kursen färdig att ta en befatt-
ning som sjukvårdare i 291. 

Insatskompaniet med bas Berga.

deMis Fick nytta av sJukvÅrdskunskaPer  
OcH FOrtsätter sin bana

instruktörselev
Det som sedan hände var som hämtat ur grundkursens 
instruktionsbok. Demis tar hand om en tjej på färjan 
från Visby som krampar i ett epilepsianfall. Han fick 
förstås en förtjänstmedalj för detta.  

Nu har Demis återvänt till Fårö. I slutet av sommaren 
har han fortsatt sin utbildning som sjukvårdare. Han 
var instruktörselev på Försvarsutbildarnas grundkurs 
2 sjukvård och höll i moment som fälttest och ledde 30 
elever som skulle löpa 2 km och helst klara Försvars
maktens tolv minuter och 30 sekunder.

– Det här var försteget till instruktörskursen, säger 
Demis. 

Den kursen ligger framför honom. Han har också 
sökt Försvarsmaktens grundläggande utbildning på 
Amfibieregementet, Berga. Där hoppas han rycka in i 
oktober. Demis bor i Bålsta. Hade det inte varit närmare 
med Ledningsregementet eller Livgardet?

– Jag trivs bra på Berga, där är det gott kamratskap, 
säger han.

Befattningen han sökt är skyttesoldat. Det blir en 
skyttesoldat med goda kunskaper i sjukvård.

TexT OCH FOTO: Per lunqe

demis khayer fortsätter 
med sjukvård efter förra  

sommarens ingripande.

att ni kan ta stora risker?
Flera händer igen.
– Man vill rädda en kamrat. Man tar risker för sina 

kamrater, svarar en elev.
Förbandsandan gör att man tar stora risker. Per Spjut 

ritar på white boarden framför eleverna. Han ritar en 
situation med en pluton som har en bevakningsuppgift. 
Utbildningspasset fortsätter.

Jag sätter mig efter passet ner med en av eleverna på 
grundkurs 2, Moa Mikaelsson. Hon är 22 år gammal 

uppsamlingsplats för sjukvård under slutövningen på grundkurs 2.  
Foto: Per lunqe

Per spjut föreläser om sjukvårdsgruppens uppgifter inför Fåröeleverna. 
Foto: Per lunqe

Fortsättning på nästa sida
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och kommer från Boden. Hon är med på den tio dagar 
långa kursen. Den började med, vilket hon uppskattar,  
en repetition av grundkurs 1. Nu är den inriktad mot 
grupp och gruppchef. Hon har lärt sig mer om alla 
momenten; samband, karta och orientering, hon kan 
inreda ett fordon för skade- eller sjukvårdstransport. 
Moa vet hur man upprättar en samlingsplats. Hon kan 
göra daglig sjukvård. Kort sagt, hon är redo att ta en 
befattning i en av hemvärnets sjukvårdsgrupper. 

– Det har varit mycket, men inte för högt tempo för 
mig, säger hon.

På grundkurs 1 var det mer drill. Här går eleverna 
in på uppgifternas djup. Moa gillar Per Spjut och hans 
instruktörer, de är erfarna, något Moa uppskattar. 
Hemma i Boden läser hon till receptarie och kommer  
att få tjänst på ett apotek. En utbildning och en tjänst 

kVAliTeTSSäkring av hemvärnets sjukvårdsgrupper 
genomfördes 14-16 juni på Fårö, Gotland och kallas av 
sjukvårdarna för ”Blodet droppar”. 

Deltagarna hälsades välkomna på fredagen och fick 
information och körschema för helgen. Under lördag 
och söndag genomfördes sex stycken två timmars-
stationer där sjukvårdsgruppen testades i daglig 
sjukvård, masskadesituationer, taktiskt omhändertag
ande av stridsskadad i stridsmiljö, triageprioritering, 
vård under transport och skadeutfall vid olika olyckor.

Två lag var mycket jämna och båda ville ta med sig 
vandringspokalen hem till förbandet. Vinnare 2017 
blev sjukvårdsgruppen i Kalix kompani/Gränsjägar
bataljonen Lapplandsjägargruppen tätt följd av en 
sjukvårdsgrupp från Södertörns gruppen.

Syftet är att kvalitetssäkra sjukvårdsgrupperna och 
varje deltagande grupp kommer att få en samman-
ställning på det de kan och det som de skall arbeta 
vidare med för att öka sin förmåga att hantera Försvars-
medicin på sitt förband.

blOdet drOPPar PÅ FÅrö

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.

som passar bra för en sjukvårdare i hemvärnet. 
Kursmomenten på Fårö kommer hon att ha nytta av.

– Allt är nyttigt. Och det har varit lite av en anspänning 
att inte veta vad som ska komma i slutövningen.

Roligast hittills på kursen?
– Att åka ut till fiktiva bataljoner och planera för upp - 

samlingsplatser, säger Moa.
Vilka framtidsplaner har du?
– Jag hoppas bli sjukvårdsgruppchef.
Tidigare har Moa bland annat gått ungdomskurser 

och ledarskapskursen genom Flygvapenfrivilliga. Som 
gruppchef  vill hon veta vilka mandat hon får. 

– Då är det lättare att leda gruppen, säger hon.
Hon vill agera med och inge förtroende.

TexT: Per lunqe

Projektledare för ”Blodet droppar 2017” var Helene 
Österdahl och Per Spjut utbildningsledare Försvars
medicin vid Försvarsutbildarna.

Vi önskar sjukvårdsgrupper från hela landet 
välkomna till Fårö i juli 2018.

TexT: Per SPJuT

vinnande lag. Foto: tiina marberg
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DeT eSTniSkA MOTSTÅnDeT mot den sovjetiska 
ockupationen var kraftfullare än man i Väst varit 
medveten om. Det har också skildrats skönlitterärt, 
bl a i Valev Uibopuus roman Ingen hör oss (1990). I 
Jaan Kross stora roman Kolme katku vahel (tysk övers. 
Das Leben des Balthasar Rüssow, 1986) speglas skogs
brödernas öde i huvudpersonens möte med ett av de 
estniska bondeupproren under 1500talet.

Nu har skogsbrödernas öde fått sin krigsvetenskap
liga skildring. Det är Henn Avasalu, som forskat kring 
deras historia. Han redovisar sina resultat i en upp
sats, publicerad i Kungl Krigsvetenskapsakademiens 
Handlingar och Tidskrift NR 2/2017. Den period han 
skildrar är 1940-1941 (den första sovjetiska ockupa
tionen) samt 1944-1956. Med det senare året anges 
den tid, då det aktiva motståndet planade ut. Grupper 
och enstaka skogsbröder fanns dock kvar i skogarna 
ända till 1980-talet. Skogsbröderna bestod från början 

skOGsbröderna PÅ nytt

DeT STÅr klArT att författaren till Jägarromantikern 
meddelar goda tips på mat som inte kostar skjortan, Per Lunqe, 
haft nytta av sin erfarenhet som jägar plutonchef  i 
armén. 

Man ska göra det bästa av vad man har, skriver Per 
Lunqe: ”Där uppe i Norrlandsskogarna, i träsken, på 
fjället fantiserade jag och mina kamrater om trerätters 
under långa marscher på tom mage.” Några lyxmiddagar  
presenteras knappast i kokboken, men väl 45 både 
smakrika och billiga rätter. De flesta av måltiderna kan 
lagas för under 20 kronor portionen – det vill säga om 
man inte dricker årgångsviner utan håller sig till iskallt 
vatten – gärna från en kolsyremaskin.

Per har med sin korvgryta lyckats slå ”nätrekordet”-  
tio kronor - med en kronas marginal: Skär korven, hacka 

löken grovt. Stek 
några minuter i 
kastrull. Tillsätt 
tomatpuré och 
krossade tomater. 
Låt puttra i tio 
minuter. Lägg i 
bönorna och ös 
på med Tabasco.

sMakrikt För tunn PlÅnbOk

av frivilliga. 1944 tillkom personal från det finska 
frivilligförbandet IR 200. Det hade satts upp med 
estniska flyktingar under Finlands fortsättningskrig 
och fördes efter vapenstilleståndet över till Estland. 
Dess regementsfana bevaras ännu i finska kyrkan på 
Slottsbacken i Stockholm. Andra hade av tyskarna 
varit mobiliserade i den estniska legionen eller blivit 
handräckningsmän i Wehrmacht.

Sovjetstaten satte in stora resurser på att bekämpa 
skogsbröderna. Deras svaga punkt var underhållet,  
särskilt sedan kommunisterna genom kollektiviseringen 
brutit ned den självägande bondeklassen. Självständiga 
människor är en risk för varje förtryckare.

Idag är skogsbrödernas kamp en viktig faktor i det 
nationella självmedvetandet. Det behövs. Jaan Kross 
yttrade en gång: ”Här är det alltid farligt att leva.”

TexT: CHriSTiAn BrAW
      

För att nå långt krävs eftertanke vid inköpen. Är 
du stadd i kassa hamstra då råvaror i frysen. Någon 
dyr stek behövs inte. Högrev som får koka 2,5 timmar 
fungerar utmärkt till höstgrytan. Servera med kokt 
potatis och svart vinbärsgelé.

Lunqe skildrar sina vedermödor på ett lika korthugget  
som humoristiskt sätt. När oxsvansen för 89 kronor 
kilot var slut hos Hemköp ”fick jag krypa till korset och 
köpa från Coops disk och det blev värre än jag trott:  
199 kronor. I chocktillstånd betalade jag. Nu puttrar det 
på spisen och jag har haft debriefing med mig själv.”

En HP-sås är sju kronor billigare på Willys än på 
Coop och är ett måste på Pers tallrik. Isterband och  
potatis och inlagda rödbetor lyfts till hög nivå med 
denna engelska klassiker.

Det är mycket kötträtter, husmanskost med en accent 
av nyare svenskt kök Per Lunqe lagar. Älgfärsbiffar, 
thailändska köttbullar, gratinerad hummer, rotmos 
med fläsklägg, kycklingwok om vart annat. På Pers 
gravsten ska det stå ”korv med bröd”.

TexT: ulF iVArSSOn

Per lunqe: Jägarromantikern − meddelar  
goda tiPs På mat som inte kostar skJortan.

Fredsbaskerförlaget, fredsbaskersforlaget.se
100 s. 200:- plus porto.

vinnande lag. Foto: tiina marberg
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kOrT SAgT, SOM iTSkAnDAlen med Transport
styrelsen och regeringen Löfven som huvudaktörer. 
Händelseförloppet är nästan för illa för att kunna vara 
sant. Historien om hur information med bäring på 
rikets säkerhet gjorts tillgänglig för icke säkerhets-
kollad personal i utlandet skulle kunna vara hämtad 
från nyhetsstationen Fake News. 

Där upphör likheterna. Alice i Underlandet har  
genrebestämts som fantasy alternativt nonsens.  
IT-skandalen är i högsta grad på fullt allvar.

Trots varningar internt och från Säpo valde  
Transportstyrelsens generaldirektör Maria Ågren – 
och hennes styrelse – att bryta mot Säkerhetsskydd
slagen, Personuppgiftslagen och Offentlighets- och 
sekretesslagen samt myndighetens egna krav på  
informationssäkerhet. 

Trots att regeringskansliet fick information skiljdes 
inte Ågren från sin tjänst förrän frågan rättsligt hade 
prövats. Och då med hänvisning till oenighet med  
infrastrukturministern Anna Johansson om hur arbetet 
skulle bedrivas. Locket satt på. Ågren kvarstod dessutom 
som GD till disposition. Först när skandalen briserade i 
juli fann regeringen för gott att säga upp henne. 

Så mycket för regeringens vilja till transparens och 
ansvarsutkrävande.

Också det juridiska utfallet är som hämtat ur Alice i  
Underlandet. Ett strafföreläggande på 70 dagsböter – 
för att ha lämnat ut ”nycklarna till riket”. Så vad kan 
vara mer naturligt i Underlandet än att Ågren tagit 
hjälp av LAS för att få behålla sin titel.

I upp-och-nedvända världen visste inte infra-
struktur ministern om skandalen – trots att hennes 
statssekre terare fått information om saken. I samma 

värld informerade inte inrikesminister Anders Ygemans 
dåvarande stats sekreterare Ann Linde (nu EU- och 
handelsminister) sin chef  när hon fick kunskapen.  
Tid förlorades.

Och så fortsätter det.
Trots att det rör sig om en säkerhetsskandal vars 

potentiella skada jämförts med Bergling-affären, gick 
aldrig information till varken oppositionens partiledare, 
Utrikesnämnden, Justitieutskottet eller Försvarsutskottet.

När skandalen briserade i juli – tack vare mediernas 
grävande – uttryckte statsminister Löfven sitt fortsatta 
förtroende för de direkt ansvariga ministrarna Johansson 
och Ygeman, liksom för tredjemannen Hultqvist. Deras 
brist på agerande var uppenbarligen okej. Inte heller 
när de två fick gå på egen begäran, ja förstås i stället 
för att bli bortröstade i den misstroendeförklaring som 
oppositionen flaggat för, gav Löfven uttryck för att de 
hade brustit.

Jo, förstås. Det hade varit trevligt att bli informerad. 
Sade Sveriges statsminister.

Så mycket för Löfvens vilja till transparens och 
ansvarsutkrävande.

Och fortsättning lär följa. Något som illustreras av 
försvarsdebatten om Peter Hultqvist ska sitta kvar eller 
borde drabbas av misstroendevotum.

Att det gick som det gick saknar all logik. I regerings-
kansliet finns en rad institutionella mekanismer där 
IT-skandalen borde eller kunde ha lyfts. Inklusive det 
av Löfven skapade nationella säkerhetsrådet. Men för 
att citera Lewis Carroll: Om du inte vet vart du är på väg 
kommer du att hamna någon annanstans!

TexT: ClAeS ArViDSSOn

steFan i underlandet
lewis Carrolls bok alice i underlandet kom ut första gången 1865. den handlar om  

lilla alice som rent tillfälligtvis hamnar i en värld där hon träffar typer som den galne  
hattmakaren och en piprökande larv. det är en värld som saknar all logik. 

KröniKan
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nTunDer en Helg har försvarsungdom från flera för-
svarsutbildningsförbund genomfört en träningshelg 
förlagd till P4 i Skövde. Ungdomarna representerade 
förbunden Skaraborg, Bohuslän-Dal, Göteborg och 
Västmanland. Helgens träning var avsatt för de lag 
som senare ska delta i Rikshemvärnschefens tävling 
för Försvarsutbildarungdom och hemvärnsungdom. 
Tävlingen som är nationell till sin karaktär arrangeras 
vid Hemvärnets Stridsskola utanför Södertälje.

I tävlingen ingår flera olika moment, vilka också 
utgjorde grund för helgens innehåll. Bland de olika 
grenarna kan nämnas precisionskast, skytte, orienter
ing, avståndsbedömning, hinderbana och allmän 
konditionsträning.

Samtliga deltagande lag uttryckte att de var nöjda med  
helgen och att det var berikande att träffa medlemmar 
från andra förbund. Den gemensamma träningshelgen  
har vidare bidragit till att skapa lag anda och att lära känna  
lagmedlemmarnas styrkor och svagheter inför den 
kommande helgen. Även med verkande instruktörer 
var nöjda med helgen. Förhoppningen är att den åter 
kommer nästa år. En förhoppning som också delas av 
Försvarsutbildarnas regionale utbildningsledare, Ulf  
Hammarlund.

TexT: HAnS ingBerT

FörsvarsunGdOMar  
PÅ träninGsHelG

FördJuPninGskurs  
tOtalFörsvarsinFOrMatiOn

unDer SOMMAren genomfördes två kurser på temat  
Totalförsvarsinformation – fördjupning. Den första 
var förlagd till kursgården Tylebäck. Den andra 
genomfördes på Fårö.

Kursen på Tylebäck var som förväntat mycket inne
hållsrik och försedd med kvalificerade lärare och gäst
föreläsare såsom Hans Brun på temat icke statliga hot 
och risker, David Bergman om informationspåverkan 
och Magnus Christiansson kring ämnet svensk säker
hets- och försvarspolitik, nordiskt försvarssamarbete 
och Natofrågan. Kursinnehållet är mycket aktuellt och 
tar även upp de civila delarna av svenskt total försvar och  
den återtagningsresa som måste genomföras på den civila  
sidan i takt med den pågående upprustningen av försvars - 
maktsförmågan. Kursen sammanhölls på ett föredöm
ligt sätt av kurschefen Tommy Jeppsson och Lars Björk. 

Föreläsningsdelarna varvades med grupparbeten som 
fick presenteras för övriga kursdeltagare. Hela veckan 
inleddes med ett pass om planerande och genomförande 
av lokal försvarsinformation, lett av Ulla Reimers.

Fördjupningskursen är det tredje steget i Försvars
utbildarnas utbildningspaket som börjar med hem orts   
utbildning och följs av en regional helgkurs på temat 
försvarsupplysning. Kursen kan varmt rekommenderas  
till intresserade medlemmar med försvars- och säker
hetspolitiskt intresse, men framför allt till medlemmar 
och funktionärer som ska svara för förbundens och 
föreningarnas totalförsvars information. 

TexT: HAnS ingBerT
viktigt att få kartan och terrängen att stämma överens! bengt andersson 
till höger instruerar. Foto: lars Westerström

glada miner hos kursdeltagare i grupp 1. Foto: lennart bengtsson

i VAD SOM BÖrJAr bli tradition deltog ungdomar 
anslutna till Försvarsutbildarna, Svenska Lottakåren 
och Sjövärnskåren i detta evenemang. Här ges infor-
mation om vår och andra frivilligorganisationers 
ungdomsverksamhet i syfte att engagera fler i en aktiv 
fritid. I år besökte bl a försvarsminister Peter Hultqvist 
evenemanget vilket var mycket uppskattat.

TexT: TOMMy JePPSSOn

We are stOckHOlM

uppskattat besök av en engagerad försvarsminister. Foto: Per klingvall
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PÅ inBJuDAn AV estniske Rikshemvärnschefen fick 
Försvarsutbildarnas utsända, Harry Sepp och Björn 
Svensson, möjlighet att följa ungdomsutbildningar i 
Estland. Under drygt en vecka besöktes en pilotkurs 
i överlevnad för ungdomar som genomfördes under 
ledning av mycket kunniga estniska överlevnads och 
friluftsutbildare. Dessutom gavs möjlighet att delta 
vid en baltisk ungdomsledarkonferens där även 
Storbritannien och Polen deltog. Särskilt uppskattat 
under konferensen var den presentation som Harry 
Sepp gjorde om vår överlevnadsutbildning för ung
domar. Veckobesöket är också ett led i att undersöka 
möjligheten att hitta formerna för ett mer varaktigt 
utbyte mellan ungdomsverksamheterna i Kaitseliit och 
Försvarsutbildarna.

TexT OCH FOTO: BJÖrn SVenSSOn

ÅTTA MeDleMMAr i Försvarsutbildarna Söderman
land, varav två ungdomar, deltog i årets Veteranmarsch 
på sträckan mellan Gävle och Söderhamn. Möten över 
generationer och utbyte av erfarenheter blev några av 
resultaten utöver naturupplevelser längs vägen. Här 
följer en av ungdomarnas upplevelse av marschen.

estnisk unGdOMsutbildninG

veteranMarscHen 2017
tjänst, att gå för alla Sveriges veteraner och för att 
hedra dem som inte kom tillbaka från en insats.

I år var det lite annorlunda än vad som varit regel 
tidigare år. Detta år gick jag första etappen från Gävle 
till Söderhamn. Vi startade på morgonen inne i centrala 
Gävle och fick höra ett tal från Åsa Lindestam som 
är försvarsutskottet vice ordförande och som sedan 
vinkade av oss när vi började gå mot Söderhamn. 

Det finns inte mycket man kan göra på en sådan här 
marsch mer än att kolla runt omkring på naturen eller 
prata med kamraten som går bredvid. Man kan höra 
många intressanta saker från de veteraner som går, 
till exempel hur det var när de var utomlands.  Det är 
en mäktig resa man gör tillsammans med andra som 
är veteraner, soldater och civila, och så får man höra 
många historier. Man har helt enkelt äran av att gå 
tillsammans med folk som har kämpat för andras folks 
frihet och demokrati i andra länder. 

På vår marsch mot Söderhamn så bjöds alla på en 
läsk av Sibylla och en glass av Fredsbaskrarna. Vi fick 
äran att hedra en grav som tillhörde en utlandssoldat 
som har omkommit i ett annat land. Vi hedrade graven 
med ett tal och en tyst minut innan vi gick vidare mot 
vårt mål. 

På grund av trafiksäkerheten så fick vi åka minibuss 
lite här och där och då fick det fungera lite som en 
vilopaus. 

När vi kom in mot centrala Söderhamn så snyggade  
vi alla till oss och marscherade med fyra fanor i fronten:  
en svenska fana, en FN fana, en Fredsbaskerfana samt 
Södermanlands regementes fana. När vi kom fram tog 
Söderhamn stad emot oss och flera tal hölls. Efter talen 
delades det ut soldatprovmärken till alla som har gått och 
sedan var det dags och åka hem till Södermanland igen. 

TexT: nOrTOn PAulSen WAlleniuS

Fanvakten uppställd. Foto: kim svensson/veteranförbundet Fredbaskrarna

genomgång inför ett av utbildningsmomenten.

Jag heter Norton Paulsen Wallenius och är ungdoms-
medlem i Försvarsutbildarna Södermanland där jag 
har varit med sedan 2014. I år är det tredje året i rad 
som jag gått Veteranmarschen och jag brukar få frågan 
vad Veteranmarschen är när jag någon gång pratar om 
den. Så vad är Veteranmarschen? 

Veteranmarschen är ett sätt för Fredsbaskrarna att 
uppmärksamma alla veteraner som varit i utlands
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reGiOn syd
Aktivitet Datum Plats Arrangerande  
   förbund
introduktions 0608 okt Halmstad Halland 
utbildning (ungdom)
Årstävlan skytte 07 okt Fräkne BohuslänDal
MTeutbildning 0708 okt revingehed Skåne 
lastbil och släp (del 1)
ungdomsövning 0708 okt göteborg göteborg
Försvarsinformation 09 okt karlsborg Skaraborg
Försvarsinformation 10 okt uddevalla BohuslänDal
Försvarsinformation 11 okt lysekil BohuslänDal
Medlemsaktivitet 11 okt kviberg göteborg
För din säkerhet! 12 okt Malmö Skåne
Trafikkunskap 12 okt Landskrona Skåne
ungdomsövning 1315 okt kosta kalmar
grundläggande 1427 okt Halmstad Halland 
soldatutbildning  
för frivilliga, guF
Månadsskjutning 19 okt landskrona Skåne
Helgövning (ungdom) 2022 okt Skredsvik BohuslänDal
Sjukvårdstjänst 21 okt Skövde Skaraborg
MTeutbildning 2122 okt revingehed Skåne 
lastbil och släp (del 1)
Försvarsinformation 23 okt Åmål BohuslänDal
Studieresa 24 okt Hässleholm Skåne 
Försvarsmuseet
Försvarsinformation 25 okt Höllviken Skåne
CBrn och  2729 okt göteborg göteborg 
försvarsmedicinskt  
omhänder tagande
grundläggande  28 okt ronneby norra Småland 
soldatutbildning för  10 nov 
frivilliga, guF 
Hemortsutbildning 04 nov Skredsvik BohuslänDal 
(ungdom)
ungdomsövning 0405 nov göteborg göteborg
Försvarsinformation 06 nov Åmål BohuslänDal
Försvarsinformation 07 nov Skövde Skaraborg
Medlemsaktivitet 08 nov kviberg göteborg
Hjärtlungräddning 09 nov landskrona Skåne
Materieltjänst 11 nov Trollhättan BohuslänDal
kommunal krisberedskap 11 nov Jönköping norra Småland 
och hjärtlungräddning 
Military Weekend 1012 nov Halmstad Halland
Military Weekend 1012 nov Skövde Skaraborg
Totalförsvars 1012 nov göteborg göteborg 
information – grundkurs
Folkrätt och mänskliga 14 nov Malmö Skåne 
rättigheter
eftersök mörker 16 nov landskrona Skåne
För din säkerhet! 16 nov landskrona Skåne
Försvarsinformation 17 nov Malmö Skåne
Basutbildning (ungdom) 1719 nov Halmstad Halland
Höstövning (ungdom) 1719 nov Skredsvik BohuslänDal
ungdomsövning 1719 nov eksjö norra Småland
Försvarsinformation 23 nov Skövde Skaraborg

reGiOn syd
Aktivitet Datum Plats Arrangerande  
   förbund
Månadsskjutning 23 nov landskrona Skåne
Militärhistoria 23 nov Malmö Skåne
Military Weekend 2426 nov Skredsvik BohuslänDal
Helgövning (ungdom) 2526 nov revingehed Skåne
Military Weekend 0103 dec karlskrona Blekinge
Military Weekend 0103 dec revingehed Skåne
Fältarbeten minröjning 02 dec rinkaby Skåne
Soldatprov 0203 dec göteborg göteborg
Military Weekend 0810 dec göteborg göteborg
ungdomsövning 0810 dec eksjö göteborg
Skjuttävling 09 dec landskrona Skåne
Fälttjänst (ungdom) 1517 dec Halmstad Halland

reGiOn Mitt
Aktivitet Datum Plats Arrangerande  
   förbund 
Military Weekend 0608 okt Berga,  Stockholm   
  Stockholm  Södermanland
Totalförsvarskväll  19 okt  Västerås  Västmanland
Military Weekend 2022 okt livgardet Stockholm   
   Södermanland
Military Weekend 2022 okt Fårö gotland
Arbetsmiljö och 2122 okt Strängnäs Stockholm  
verksamhetssäkerhet    Södermanland
Helgövning (ungdom) 2729 okt Strängnäs Stockholm   
   Södermanland
Försvarsforum 09 nov Strängnäs Stockholm   
   Södermanland
Helgövning (ungdom) 2426 nov Stockholm Stockholm   
   Södermanland
Military Weekend 0810 dec livgardet Stockholm   
   Södermanland

reGiOn nOrr
Aktivitet Datum Plats Arrangerande  
   förbund 
För din säkerhet! 07 okt lannavaara norrbotten
Bas och spaningstjänst 0708 okt lannavaara norrbotten
Försvarsinformation 22 okt luleå norrbotten
grundläggande  25 nov08 dec umeå Västerbotten 
soldatutbildning för  
frivilliga, guF

rikstäckande Förbund
Aktivitet Datum Plats Arrangerande  
   förbund 
ungdomsövning 0608 okt Väddö luftvärnsförbundet
Frg livsmedelssäkerhet 15 okt uppsala Miljö och Hälsa
ungdomsövning 31 okt livgardet luftvärnsförbundet
ungdomsövning 07 nov norrtälje luftvärnsförbundet
ungdomsövning 1012 nov  luftvärnsförbundet
Basorganisation för 2426 nov luleå Miljö och Hälsa 
länsstyrelsen     
ungdomsövning 09 dec norrtälje luftvärnsförbundet
 

DET hänDEr i FörbUnDEn
5/10-15/12



anmäl ändrad
 adress!

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