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ÄLVSBORGARNA är ett 
samarbete mellan Göteborgs 
garnison/Försvarsmakten, 
Elfsborgsgruppen/
Försvarsmakten (kontaktperson 
Dan Nilsson, 0709-458956), 
Kunglig Älvsborgs 
Regementes Kamratförening 
(kontaktperson Lars Rehn, 
033-41 49 43) och Göteborgs 
Garnisons kamratförening. 
Vidare medverkar 
traditionsföreningarna genom 
FVMA och Garnisonssällskapet 
Göteborg. Redaktör är John-
Olov Fridh, john-olov.fridh@
hotmail.com, Göteborgs 
Garnison, Box 5155, 426 05,  
V Frölunda. Ansvarig utgivare är 
Svante Bergh.

Tidningen Älvsborgarna är 
politiskt oberoende, och har 
som syfte att ena och stärka 
kunskapen och förbandsandan 
inom Göteborgs garnison, 
samt i anslutna frivilliga 
organisationer.

Tidningen ska också öka 
omgivningens kunskap och 
förståelse för garnisonen och 
dess enheter, samt det blivande 
Älvsborgs Amfibieregemente 
(AMF 4)

Den är också ett forum för 
kamratföreningar med intresse 
av ett starkt försvar i väster.

Tidningen strävar även efter 
att belysa viktiga delar inom 
återuppbyggnaden av ett 
totalförsvar i balans, och 
distribueras därför även till 
beslutsfattare på olika nivåer i 
västra Sverige.

Ett särtryck kommer att tryckas 
även av detta nummer. Syftet är 
att skapa intresse och debatt 
bland yngre försvarsintresserade 
personer inledningsvis främst 
vid Göteborgs universitet.

Debattartiklar återger 
skribenternas åsikter och utgör 
inte ett ställningstagande från 
tidningen.

Tidningen har ett samarbete 
med och stöds av Föreningen 
för Göteborgs Försvar.

Layout: Studio MT.   
Tryckt inom EU av Sandstens 
Tryckeri AB 2021.

Tidningen stöds av Föreningen 
för Göteborgs Försvar.

Omslagsbilden: En garnison som 
för inte så många år sen, nästan 
helt tömdes på personal, växer 
och blir större än någonsin:
Foto Kim Svensson FM

Äldre utgåvor av tidningen är 
lagrade på gsgbg.se under Media.

Garnisonschefen öv Fredrik Herlitz

GARNISONSCHEFEN

GARNISONSCHEFEN
PRESENTERAR SIG:
Jag är född och uppvuxen i Saltsjöbaden utanför 
Stockholm. Där bor jag och min fru fortfarande 
även om jag nu veckopendlar till Göteborg. Min kar-
riär startade vid Vaxholms kustartilleriregemente 
KA 1 1993 när jag gjorde min värnplikt. Jag har i 
huvudsak tjänstgjort vid amfibiebataljon och amfi-
biebrigaden när den fanns. Jag har tjänstgjort som 
lärare på MHS Karlberg och genomfört två insatser 
utomlands, Tchad 2008 och Kosovo 2010. Under 
2014 var jag chef för utvecklingsenheten amfibie vid 
Sjöstridsskolan där vi startade amfibiestudien. 2015 
blev jag chef över andra amfibiebataljonen på Berga 
och fick möjligheten att leda det förbandet i skarpa 
insatser och öva hela förbandet med värnpliktiga, 
tidvistjänstgörande och kontinuerligt tjänstgörande 
soldater. Därefter har jag tjänstgjort vid Marinsta-
bens operationsavdelning med ansvar för marinens 
operativa planering. 

Det är nu sex veckor som vi har verkat 
efter återetableringen av Älvsborgs amfi-

bieregemente. Vi är tillsammans med K 4, F 
16 och I 13 Försvarsmaktens nytillskott. Vi 
startar dock med olika förutsättningar. Här i 
Göteborg har vi en fungerande garnison och 
full verksamhet. Vår grundutbildning med 
strax under 300 soldater har genomfört sitt 
första skede och är nu erinrade om sina skyl-
digheter som soldater i Försvarsmakten. Det 
är en gammal tradition som är styrd i förord-
ning att den skall genomföras. Vi har genom-
fört den på Älvsborgs fästning där historiens 
vingslag kan knyta an till nuet. Vår grundut-
bildning har fått beröm vid uppföljning och vi 
har hög kvalité på det vi gör. Vi kommer att 
leverera duktiga soldater till både Amf 4 och 
FömedC förband. 

På garnisonen fortsätter vi arbetet med att 
skapa bättre förutsättningar för alla förban-
den. Ett exempel på det är skapandet av hem-
värnshus som ska ge bättre förutsättningar 
för våra hemvärnsbataljoner att verka när-
mare sina områden. Detta arbete fortsätter 
under 2022. 

Vi fortsätter vårt arbete med att etablera 
den nya amfibiebataljonen, 5.amfbat. Förban-
det består redan av cirka 100 anställda offi-
cerare och soldater. 5.amfbat har tillsam-
mans med 2.amfbat på ostkusten och 17.
bevakningsbåtskompaniet genomfört Mari-
nens slutövning, SWENEX. Övningen 
genomfördes i år på ostkusten och förbanden 
har omgrupperat för att lösa uppgiften. Det 
visar på att idag har en förmåga att verka 
där vi behövs. 

Vi har samtidigt med vår verksamhet 
omorganiserat oss. Försvarsmedicincentrum 
har intagit sin nya organisation och Älvs-
borgs amfibieregemente har övertagit garni-
sonsansvaret och bygger upp sin organisation 
genom att ha övertagit GarnE, LogE, LplE V, 
17.bevb, 132.säkkomp sjö samt 5.amfbat. 
Stödsystemen har inte hängt med i vårt 
tempo och vi upplever en del friktioner, men 
det är ingenting som vi inte kan hantera. Det 
kommer vara löst till årsskiftet.

Vi har genomfört vårt första lokala för-
svarsmaktsråd. Det är ett forum där vi bju-
der in myndigheter som t.ex. Polis och Kust-
bevakningen samt kommuner och företag för 
att diskutera hur vi tillsammans ska kunna 
möta kriser. Utkomsten av det syftar till att 
göra oss starkare tillsammans.

Omvärldsläget har i skrivande stund ytter-
ligare förstärkt vikten av vårt arbete, både 
här i Göteborg och i vår omvärld. När spän-
ningarna mellan Polen och Belarus nu har 
ökat och vi kan se Ryssland genomföra omfat-

tande övningar både med Belarus och vid 
gränsen till Ukraina visar det prov på att vi 
inte kan slappna av. Vi är direkt påverkade 
av detta och har genomfört insatser till sjöss 
för att visa närvaro. Vidare har vi deltagit i 
en övning Joint Endeavour 2021 som är en 
ukrainsk övning där vi tillsammans med brit-
tiska förband övade under en vecka i septem-
ber. 

Allt detta och mycket mer på sex veckor. Vi 
levererar ett mycket bra resultat även om vi 
fortfarande har mycket jobb kvar för att 
säkerställa att alla rutiner ska sitta. Jag får 
ibland påminna högre staber att vi faktiskt 
bara är sex veckor gammal och att de får ha 
en förståelse för att personalen går hårt och 
att vi inte är fullt bemannade ännu. Men vi 
gör fart genom vattnet, hög fart! Jag är 
mycket stolt över ert hårda arbete och kan 
med tillförsikt se an mot framtiden. 

Nu lackar det snart mot jul och jag hoppas 
att vi alla kan få lite julefrid med familj och 
vänner och till de som tjänstgör över julen så 
vill jag redan nu rikta mitt tack!

ÖVERSTE FREDRIK HERLITZ

Garnisions- 
chefens 
lägesbild 



SOLDATUTBILDNING

Jag ville fortsätta köra båt och 
utvecklas. Även om man genomgått 

en båtförarkurs så känner man sig inte 
riktigt duktig på stridsbåt, säger Isak 
Blomqvist, en av dem som ska bli 
stridsbåtschef.

Under fyra månader ska soldaterna 
utbildas till stridsbåtsmekaniker, 
genomgå gruppbefälsutbildning, lära 
sig mer om hur man strider med 
båtarna, fördjupa sina navigationskun-
skaper och inte minst bli utbildade på 
stridsbåtens huvudbeväpning. De kom-
mer skjuta tung kulspruta både mark-
grupperat på Ravlunda skjutfält och 
från stridsbåt i västkustens skärgårds-
miljö.

- De blivande båtcheferna har 
genomgått en enorm gallring. Först är 
de mönstrade med kompletterande 
prövning. De genomgår värnplikt med 
båtförarutbildning och de vi anser vara 
de bästa erbjuds anställning för att bli 
båtchefer och kollegor. De individer vi 
får in i en båtchefskurs är det bästa 
som går att frambringa bland svenska 
ungdomar, säger kapten Per-Johan 
Johansson, chef för stridsbåtschefsut-
bildningen.

När gruppbefälsutbildningen är 
avslutad väntar en instruktörskurs 

som ytterligare förbereder soldaterna 
för deras kommande uppgift. För efter 
nyår ska de utbilda inneliggande värn-
pliktskull. I år ska 1. Utbildningskom-
paniet förvandla 36 personer från nyin-
ryckta rekryter till fullfjädrade 
stridsbåtsförare. 

Översergeant Niklas Bryngelsson är 
kurschef för de värnpliktigas båtförar-
utbildning och menar att de blivande 
båtcheferna är en vital del för de båda 
amfibieregementenas verksamhet.

- Den nautiska personalen är till 
stor del en nyckel för förbandet och 
bidrar med en av våra grundförmågor. 
Utan båtchefer kan vi inte utbilda 
värnpliktiga, och utan värnpliktiga 
båtförare kan vi inte förflytta förban-
det. Då kan vi inte längre lösa uppgift i 
vår terräng och vår arena, säger han.

Under instruktörskursen får de 
nybakade båtcheferna lära sig mer om 
hur man skapar en stressfri inlärnings-
miljö i styrhytten, och balanserar det 
mot en positiv press mot att nå kraven. 
Det kan vara en nog så grannlaga upp-
gift när de värnpliktiga under ökande 
hastighetskrav och i allt svårare ter-
räng ska navigera snabbt och säkert.

- Jag ser fram emot att vara instruk-
tör, när jag gick båtförarutbildningen 

förra året verkade de väldigt nöjda med 
vad de gjorde, säger Isak Blomqvist.

Niklas Bryngelsson betonar värdet 
av en god inlärningsmiljö.

- Det viktigaste för en instruktör är 
att skapa ett pedagogiskt klimat som 
uppmanar de värnpliktiga att lära sig 
själva. En soldat som är motiverad att 
lära sig själv kommer alltid att bli en 
bättre soldat än den man försöker 
drilla fram ett lärande hos. Motivatio-
nen kommer ge de värnpliktiga en posi-
tiv inställning till Försvarsmakten och 
ett större intresse för att söka fortsatt 
anställning, säger han.

Och personalen behövs. Försvars-
makten i stort och därmed Älvsborgs 
amfibieregemente står under utveck-
ling. Inom en inte allt för avlägsen 
framtid påbörjas dessutom leveranser 
av helt nybyggda stridsbåtar till de 
båda amfibiebataljonerna, vilket kom-
mer kräva utveckling av allt från 
stridsteknik till navigationsmetoder.

- En utmaning med kursen är att 
hitta den röda tråden från värnpliktens 
stridsutbildning till hur man taktiskt 
leder flera båtar i strid. Vi behöver 
kunna genomföra fler utbildnings- och 

Båtchefsutbildning

Under fjolåret utbildades drygt 25 personer till amfibie- 
soldater och stridsbåtsförare i Göteborg. Ett femtontal tog an-
ställning och under hösten genomför de fortsatt utbildning för 
att kunna bestrida tjänst som chef på en stridsbåt 90.

Forts nästa sida
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SOLDATUTBILDNING

Det är mitten på september och de för-
sta höstregnen har dragit in över väst-
kusten. Fyra plutoner med värnpliktiga 
gruppbefäl är mitt uppe i utbildningen 
som krävs för att få vara skyddsvakt 
vid militära skyddsobjekt. Dessutom är 
det första gången de upplever Känsö.

Sedan inrycket i slutet på juli så har 
de värnpliktiga bland mycket annat 
känt regnskurarna dra in över skjutba-
norna på Bråts skjutfält, stridit i sko-
gen vid Sisjön, räddat livet på en docka 
i en simhall i Angered och imponerats 
av Amfibiekompaniets verkansförevis-

”Halt, jag skjuter skarpt!”
Ropet studsar mot Känsös klippor innan skyddsvakten  
avger varningsskott och därefter verkanseld mot  
pappfiguren, som givetvis inte hörsammat uppmaningen.

ning från en klippa på Stora Rävhol-
men. Efter skyddsvaktsutbildningen 
väntar gruppbefälsutbildning för de 
värnpliktiga som är uttagna som just 
detta. Under fyra veckor får de grun-
derna som krävs för att leda sina värn-
pliktiga kamrater. Gruppdynamik och 
ledarskapsteori, övningsplanering och 
riskhantering. Gruppchefen är på 
många sätt navet i Försvarsmakten och 
den som får ansvaret behöver förstå 
allt från hur en människa reagerar på 
stress till hur man ger en order på 
bästa sätt.

- Gruppchefsutbildningen är det roli-
gaste vi har gjort hittills. Äntligen fick 
vi gå från grundläggande soldatkun-
skaper till att inrikta oss mot det vi 
kom hit för, säger Ludvig Fröding, som 
genomför grundutbildning mot chef på 
robotgrupp.

De blivande gruppcheferna lär sig 
att sträva efter det utvecklande ledar-
skapet. Där betonas vikten av att vara 
ett föredöme, ge personlig omtanke, 
inspirera och motivera. I motsats står 
det destruktiva ledarskapet, med arro-

övningstillfällen i stridsteknik, säger 
Per-Johan Johansson.

Mellan utbildningsveckorna hinner 
de blivande stridsbåtscheferna med att 
delta i både 5. Amfibiebataljonens batal-
jonsövning såväl som marinens natio-
nella övning SWENEX, där kraven på 
dem ökar allt mer. 

Under den sistnämnda övningen prö-
vades Isak Blomqvist och de andra bli-
vande båtcheferna där de under uppfölj-
ning av erfarna kollegor fick lösa alla 
uppgifter som ställs till befälhavaren på 
en stridsbåt.

- Redan första dygnet fick jag vara 
chef ombord. Men man är inte ensam. 
Även föraren ska bli båtchef så man har 

alltid hjälp av varandra. Det kändes 
bra, säger han.

Huvuduppgiften efter nyår är att 
utbilda nästa kull båtförare, men var-
dagen för en stridsbåtsbesättning kan 
vara omväxlande. Man vet inte när 
nästa VIP-besök dyker upp - och många 
av dem vill åka stridsbåt. Dagen efter 
kan det vara dags att bestycka båten 
med tunga kulsprutor för att ge sig ut 
och öva strid.

- Jag ser fram emot att känna mig 
trygg i att ha fullt ansvar ombord, 
säger Isak Blomqvist.

FÄNRIK CHRISTOFFER MALM

17.STRIDSBÅTSPLUTON

AMF 4

Båtchefsutbildning, forts från föregående sida

Forts nästa sida

Det som inte dödar dig härdar dig!

Soldatutbildning\Underhåll
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SOLDATUTBILDNING

gans, orättvisa och hot eller en osäker 
låt gå-mentalitet.

- Jag har jobbat en del med att vara 
ledare tidigare och det är väldigt kul 
att se ledarskap i en militär kontext 
och hur en bra ledare i Försvarsmakten 
ska vara, säger Ludvig Fröding.

Rekryterna lär sig även mer hand-
fast kunskap som hur man klär sig i 
kallt väder och hur man upprättar en 
övningsplan. Att kunna utbilda andra 
är en viktig del av att vara gruppchef. I 
början på oktober råder aktivitet i alla 
hörnen under ett plåttak på regementes 
området där en pluton lär varandra allt 
från hur man kokar vatten på soldatkö-
ket till grunderna i exercis. En grupp 
blivande specialistofficerare leder plu-
tonen - en övning i att leda utbildning 
med syfte att öva sig i att leda utbild-
ning.

Ledarskapet testades än mer under 
ett intensivt fältdygn i Sisjön där 
rekryterna turades om att leda grup-
pen genom marschrutiner, försvar av 
bas, värngrävning, larmminering och 
mycket annat.

- Det var bland det tuffaste vi gjort, 
men vår grupp kändes väl förberedd. Vi 
hade tränat mycket på allt innan och 
hade ett bra gäng, säger Ludvig Frö-
ding.

Inte minst får de blivande gruppche-
ferna fördjupad utbildning i stridstek-
nik, med fokus på grupps strid. Den 
fyra veckor långa utbildningsperioden 
kulminerade med att de gruppbefälsut-
tagna rekryterna bussades till Utö i 
Stockholms skärgård för några dagars 
skarpskjutning, där de själva fick leda 
gruppen i striden.

- Det var lite ringrostigt i början, 
men med stöd och handledning så gick 
utvecklingskurvan spikrakt uppåt. Det 
märktes såklart att de är nya i rollen 
som chefer men de tar åt sig ny kun-
skap och blir bättre, säger fänrik 
Lovisa Bergendahl som var 1. Utbild-

ningskompaniets ansvariga befäl på 
plats.

På Utö fick Ludvig Fröding prova på 
att leda en grupp under eldöverfall och 
strid i anfallsmålet.

- Det var riktigt coolt. Dels spän-
nande med nya vapensystem vi inte 
sett tidigare, men också att skriva 
order och finslipa dem så att stridsupp-
giften blir tydlig. Det jag tar med mig 
från gruppchefsutbildningen är att det 
är viktigt att använda gruppen för att 
kunna fokusera på att leda och att en 
glad chef ger glada soldater.

CHRISTOFFER MALM

Bara att bita ihop ibland

Blivande gruppchefer
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AMFIBIEREGEMENTET

Systrar, bröder och medarbetare,
Återigen närmar vi oss årets slut och 
på grund av ihållande restriktioner 
har vi även detta år gång efter an-
nan tvingats tänka om och nytt för att 
nå våra mål. I vår iver att alltid lösa 
uppgift har vi utvecklat våra arbets-
rutiner och enkelt sammanfattat kan 
jag konstatera att vi blivit förbaskat 
bra på att anpassa oss. Pandemin 
till trotts har vi i all väsentlighet 
levererat i enlighet med högre chefs 
order. Vi har gjort allt vi kan med 
allt vi har.

Vi har fortsatt vår värnpliktsproduk-
tion och levererat soldater i världsklass 
till krigsförbanden i både Stockholm 
och Göteborg. Enskilt och tillsammans 
övriga med andra har förbandet vässat 
sina förmågor ytterligare och genom 
övningar som Archipelago Endeavor 
och SWENEX har vi visat att vi står 
stadigt när samhället har det tufft.

Vårt ständiga arbete med jämställd-
het och jämlikhet har fortgått med oför-
ändrad kraft och bidragit till att vi idag 
har fler kvinnor i uniform än vad vi 
tidigare haft. Ett glädjande trendbrott 
som med all säkerhet kommer bidra till 
en bättre arbetsmiljö och en bredare 
kunskaps- och erfarenhetsbas i hela 
vår personalkader. 

Som kronan på verket har vi i år 
dessutom lagt grunden för amfibiekå-
rens fortsatta utveckling genom återe-
tableringen av Älvsborgs amfibiere-
gemente, Amf 4, i Göteborg. En 
historisk händelse och uppgift som 
under lång tid krävt mycket hårt 
arbete från förbandets personal, men 
som nu också givit oss de förutsätt-
ningar vi behöver för att kunna möta 
morgondagens utmaning. För första 
gången på 50 år ska vi nu växa oss 
starkare.

För amfibiekårens del innebär detta 
i det närmaste en fördubbling av såväl 
grundorganisation som krigsorganisa-
tion. I kombination med att krigsför-
banden vässas ordentligt både materi-
ellt och strukturellt kommer även 
taktik och stridstekniker att förändras 
i grunden. En utveckling som med 
tiden kommer göra oss starkare, men 
som inte på något sätt bidrar till att 
göra livet enklare. Genom ett ständigt 
behov av samordning och prioriteringar 
mellan Älvsborgs- och Stockholms 
amfibieregemente kommer vår samlade 
förmåga till anpassning med all säker-
het prövas även framgent. 

Parallellt med denna utveckling ska 
vi, tillsammans med delar ur Marinba-
sen, dessutom utbilda och rotera ner 
med stora delar av 2.amfibiebataljonen 
till Mali för att delta i FN-insatsen 
MINUSMA under andra halvåret 

Ljus framtid för 
Amfibiekåren

Patrik Gardesten

2022. En insats och uppgift som, om än 
tids- och resurskrävande, tydligt visar 
på marinens breda kompetensområde 
och höga tillgänglighet. 

Att framtiden ser ljus ut för amfibie-
kåren råder det ingen tvekan om. Jag 
ser fram emot att våra kollegor i Göte-
borg nu ska fortsätta att leverera och 
att vi här i Stockholm ska kunna åter-
uppta vår gemensamma förmåga med 
Nylands brigad. Med målsättningen att 
vara så starka som möjligt 2023 är min 
ambition och förhoppning att vi ska 
kunna samverka och samöva så mycket 
som möjligt under kommande år.

Avslutningsvis har vi, med försvars-
beslutet i ryggen, nu en tydlig bild av 
vart vi ska och även om vi redan tagit 
viktiga kliv på vägen är det nu allting 
börjar. Tillsammans med våra kollegor 
i Göteborg, på marinstaben och på SSS 
ska vi nu bygga framtidens amfibieför-
band. En tuff utmaning vi med all 
säkerhet kommer lösa.

 SEMPER OPUS SOLVE.

PATRIK GARDESTEN, C AMF 1

Invigning Stockholms amfibieregementeFrån SWENEX.
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AMFIBIEREGEMENTET

H.K.H Kronprinsessan Victoria återinvigde, på uppdrag av H.M. 
Konungen, Älvsborgs amfibieregemente.

Den nya stridsbåten, Stridsbåt 90 HSM

Övningsverksamhet med våra kollegor från Nylands Brigad har  
alltjämt fortgått.

Amf1 Berga Muck
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DEBATT

Försvarsmakten är idag fokuserad 
på att öka den operativa förmågan 
främst vid krigstillstånd. Märk då 
att förmågan att försvara Sverige 
kan gå förlorad i Göteborg - redan 
i fredstid! Detta beror av hamnens 
betydelse för svensk försörjning.

I september lämnade USA med allie-
rade brådstörtat Afghanistan. Under-
rättelsetjänsterna i väst torde ha miss-
bedömt situationen i hög grad.

President Biden var säkert av upp-
fattningen, att de 300000 soldater man 
övat i en armé skulle kunna hålla emot 
ca 50 000 talibankrigare.

Så visade sig inte vara fallet.
Styrkorna fick lämna Kabul under 

tidsnöd och med stort risktagande. 
Man lämnade utrustning i området för 
åtskilliga miljarder dollar.

Men hänsyn till erfarenheter från 
Vietnam, Irak och nu Afghanistan, är 
det sannolikt att USA kommer att dra 
sig i det längsta, för att än en gång 
engagera sig på marken i smärre kon-
flikter.

För vårt närområde torde det inne-
bära, att militärt bistånd vid en kon-
flikt i de baltiska staterna främst kan 
komma via flyg- och marina insatser. 
De baltiska länderna, men även vi i 
Sverige riskerar att i högre grad vara 
lämnade att klara oss själva.

USA, Storbritannien och Australien 
har under hösten bildat en ny för-

svarspakt, som man kallar AUKUS.
Den har som syfte att balansera de 

hot man uppfattar från Kina, i Ocea-
nien, i den Sydkinesiska sjön samt det 
uttalade hotet mot Taiwan. Även detta 
innebär att NATO kapacitet att under-
stödja konflikter i Europa minskar.

Under hösten har Kina uttalat hot 
om återförening och att Taiwan är en 
del av kommunist Kina. Överflyg-
ningar av taiwanesiskt luftrum har ägt 
rum.

Kina bygger nu dessutom upp sin 
militära kapacitet i högre takt än 
någon annan nation.

Idag satsar man även på maritim 
förmåga, vilket man tidigare inte gjort.

Frågan är därför när man anser sig 
så stark att ett militärt övertagande 
kan bli möjligt.

Vi kommer säkert under de närmsta 
åren se ett eskalerande tryck mot 

Ny och förvärrad militär- och 
säkerhetspolitisk situation för Sverige

Taiwan.
Kina bedöms idag inte ha tillräcklig 

förmåga att invadera Taiwan men hur 
ser det ut om 5 år? Kan en situation 
eskalera olyckligt innan dess?

Dessutom sker en långsiktig expan-
sion av kinesiskt inflytande över värl-
den. Vi har sett försök bl. a i Lysekil att 
köpa in sig i hamnen. Hur skulle vi 
ställa oss till uppbyggande av kinesiska 
stridskrafter där?

Hur stort inflytande i svenskt 
näringsliv kan vi tolerera. När utsätts 
Volvo för politisk dragkamp?

Vi måste förstå att om vi tillåter 
övertagande, så har vi sedan nästan 
inga medel för att bli av med dem 
senare.

Putin bygger mycket av sin makt på 
att bli populär genom utrikespoli-

tiska framgångar. Under de senaste 
åren har ur rysk synvinkel lyckats med 
insatser i Georgien, på Krim, i östra 
Ukraina och i Syrien. Han är troligen 
nöjd med utvecklingen även i Vitryss-
land.

Men, han behöver så småningom nya 
framgångar inom ramen för att återta 
sin dominerande status i största möj-
liga delar av gamla Sovjetunionen.

Det finns därför anledning att vara 
vaksam på ryska ambitioner mot bl. a 
de baltiska staterna och detta särskilt 
om USA blir uppbundna vid en konflikt 
om Taiwan.

Uppstår en situation där USA låser 
upp sig i öster, så finns det anledning 
att befara att risken för aggressioner i 
vårt område ökar. Detta kan ske redan 
inom 5 år.

Putin anser att han rättmätigt bör 
öka avståndet mellan NATO och 
Moskva.

Under året har över 100 fartyg nytt-
jat Nordostpassagen, Beringssund 

och norr om ryska Asien. Det har 
främst varit ryska och kinesiska fartyg 
som gjort detta. De går då i konvoj med 
stöd av isbrytare. Transporter från 
Kina till Europa tjänar ca 14 dagar på 
att gå denna väg. Det finns anledning 
att tro att denna trafik kommer att öka 
i takt med de smältande isarna, och att 
ökande fraktmängder kommer att gå 
där främst sommartid.

En konsekvens av att trafik efter-
hand börjar gå norr om Asien, är att 
Göteborg plötsligt blir först av de väst-

liga stora hamnarna i stället för sist.
En kraftig militarisering av det ark-

tiska området främst från rysk sida 
såväl med markstridsförband som flyg- 
och marina stridskrafter pågår.

Självklart är väst med USA i spet-
sen medvetna om detta, och förstärk-
ningar av försvaret sker därför även 
här. Därmed stiger spänningen i hela 
området inklusive norska havet och 
västkusten.

Uppbyggnad av främst marin kapa-
citet kommer att ske på båda sidor.

Göteborgs hamn växer och ökar i 
betydelse. Det finns nu beslut om 

muddring, så att farlederna blir 3. 5 
meter djupare. Det innebär att även de 
största containerfartygen kommer att 
kunna angöra Göteborg med full last - 
dvs upp till 22 000 tusen containrar. 
Det finns heller inget substitut för 
Göteborg. Det går inte att lägga om tra-
fiken till andra svenska hamnar.

Sammantaget leder denna analys 
till ett antal viktiga slutsatser

För Sverige
* Benägenheten att från USA och 
NATO att undsätta de baltiska sta-
terna - men även Sverige minskar, 
samtidigt som den förhöjda hotnivån 
kvarstår eller ökar.
* Vi bör fortsatt gå med i NATO, samt 
ingå bilaterala avtal.  Men, Sverige 
behöver också bygga förmåga att klara 
sig själva under en längre tid.

Vi behöver överväga att öka vår sats-
ning på Försvarsmakten till uppemot 
3% per år.

Göteborgs hamn är av vital bety-
delse för försvaret av Sverige.

I nästa försvarsbeslut bör medel 
avsättas för att köpa långräckviddiga 
vapensystem samt för att organisera en 
marin närvaro på västkusten.

En nationell restriktiv politik mot 
kinesiska uppköp bör tas fram och 
användas.

Det krävs förfogandelagar i ett par 
steg redan i för att hantera krislägen.

För Göteborg
Göteborg måste ges högre förmåga att 
stå emot påfrestningar redan i fred och 
kris.

Militärt
Redan nu bör minst ett minröjningsfar-

Forts nästa sida
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DEBATT

tyg stationeras i Göteborg.
Övningar med Patriot för skydd av 

hamnen bör påbörjas, så att vi visar 
beredskap till skydd mot bl. a ballis-
tiska robotar redan i fredstid.

Det bör organiseras en operativ stab 
i Göteborg, för samverkan med staden 
och hamnen, samt för ledning av såväl 
maritima som landstridskrafter

I nästa försvarsbeslut bör säkerhe-
ten i Göteborgs hamn väga tungt. Det 
bör därför planeras för tillförsel av 
lämpliga marina stridskrafter till väst-
kusten.

Civilt
Det är idag alltför många myndigheter 
inblandade vid incidenter redan på låg 
konfliktnivå. Göteborg bedöms inte led-
ningsmässigt att klara att snabbt och 
koordinerat möta kvalificerade civila 
hot.

Den civila ledningen i Göteborg - 
med hamnen som centrum - bör omor-
ganiseras gärna efter modell från Rot-
terdam. Där har myndigheter med 
verksamhet i hamnen sedan ca 15 år en 
gemensam ledningscentral, som arbe-
tar utifrån en gemensam lägesbild. 

Rotterdam, samt ett område ut i havet 
om ett par mil ingår i ledningsområdet.

Detta innebär också att staden och 
myndigheterna bör enas om att spegla 
utredningen  Värnkraft,  och  utse  sek-
toransvariga myndigheter, och klarar 
ut vem som har ledartröjan i olika situ-
ationer.

Civil personal bör i ökad grad krigs-
placeras. Ett exempel är småskollärare.

SVANTE BERGH

FD GENERALMAJOR

FD STABSCH MILO MITT

Den frågan kanske några läsare 
har ställt sig någon gång de senas-
te åren, och den är såklart berätti-
gad eftersom allt som händer i vårt 
samhälle händer i en kommun. 
Svaret är ganska enkelt – det görs 
mycket. Det finns stora utmaningar 
för Sveriges alla kommuner när 
det kommer till försvarsfrågor, och 
de har inte funnits på agendan på 
länge, men nu händer mycket och 
många ansträngningar görs runt 
om i landet.

Försvarsmaktens verksamhetsidé ”Vi 
försvarar Sverige, landets intressen, 
vår frihet och rätt att leva som vi själva 
väljer” är nu även kommunerna en del 
av. Tillsammans med Försvarsmakten, 
myndigheter och organisationer bygger 
vi upp totalförsvaret igen.

Hur går det i Göteborg då? 
I Göteborgs Stad har kommunfull-

mäktige just fattat beslut om en inrikt-
ning för en krigsorganisation, den för-
sta sedan 1986. Även en riktlinje för 
höjd beredskap är antagen av kommun-
fullmäktige, och den betyder att alla 
förvaltningar och bolag inom Staden 
ska ta fram beredskapsplaner att 
använda vid höjd beredskap. Bakgrun-
den till detta är ett omfattande arbete 
som drivits i projektform av Stadsled-
ningskontoret tillsammans med flera 
verksamheter i kommunen under ett 
par år, och även ett samarbete med 
Försvarshögskolan.

Coronapandemin har drabbat sam-
hället hårt på olika vis, och vi har lärt 

Totalförsvarsuppbyggnad 
– vad gör kommunen? 

oss mycket om samordning och samar-
bete under kris. Lärdomar som är väl-
digt svåra att öva sig till och de har 
också bidragit till att personal i olika 
befattningar lärt känna varandra och 
samarbetat under hög belastning, som 
de aldrig skulle gjort annars. Dessa 
erfarenheter tar vi nu med oss in i byg-
gandet av krigsorganisationen och även 
in i framtida kriser och gråzonsproble-
matik.

Pandemin har även förbättrat vår 
förmåga att tillsammans bygga läges-
bilder uthålligt över lång tid. En orga-
nisation som Göteborgs Stad med ca 55 
000 anställda och en budget som 
omsätter närmare 60 miljarder sitter 
naturligtvis på väldigt mycket informa-
tion som kan skapa bra lägesbilder 
både för oss själva och andra. Allti-
frånån parkeringsbolag till energiför-
sörjning och hamnverksamhet kan 
bidra till detta, och det finns en stor 
styrka när alla drar åt samma håll. 
Just denna helhetsbild jobbas det 
mycket med att utveckla och förfina i 
nuläget. Det finns också goda förebilder 
i verksamheter både inom Sverige och 
utomlands, som vi kan ta intryck av. 

Ett sådant arbete får inte bli för 
komplicerat, för då blir det aldrig fär-
digt, utan det handlar om att plocka 
det bästa ur smörgåsbordet och sätta 
samman detta till ett arbete som behö-
ver pågå 24 timmar om dygnet, året 
runt. Mycket görs redan idag, men det 
kan utvecklas och lyftas ett snäpp eller 
två.

Något som också är en utmaning för 
både oss och andra kommuner, är att 
bygga ett adekvat säkerhetsskydd och 

även signalskydd på relativt kort tid. 
Detta har vi jobbat mycket med de 
senaste åren och, det har givit resultat. 
Många beslut är fattade, rutiner ska-
pade och utrustning har köpts in.  Sve-
riges kommuner sitter som sagt på 
mycket information, och en hel del av 
den är intressant för möjlig angripare, 
och denne har stora resurser att tillgå. 

Politikerna i Göteborg har i princip 
varit enade i dessa frågor och fattat de 
beslut som behövs. Det senaste hand-
lade t.ex. om säkerhetsskydd, och inne-
bär att alla som nyanställs i säkerhets-
klassade befattningar inom Staden 
måste genomgå ett drogtest. Det kan 
låta självklart, men är inte det rent 
juridiskt. Det har varit ett arbete att 
nå detta delmål, men nu är vi alltså 
där efter ett beslut i kommunfullmäk-
tige.

Summasummarum så händer det 
mycket inom totalförsvarsområdet så 
väl i Göteborg som i andra kommuner 
och vi fortsätter envist att jobba vidare. 
Göteborg är ju en hamnstad som plane-
rat för krig och kriser i 400 år och flera 
pandemier har passerat genom årens 
lopp. Fler problem kommer att uppstå, 
så arbetet lär fortsätta länge. Mycket 
arbete återstår, men det finns alltid lös-
ningar att finna.

Jag som har en bakgrund till sjöss 
brukar säga att Göteborg är som en ful-
lastad supertanker – det tar tid att få 
upp farten och att gira, men när väl 
rätt kurs är satt och maskin går för 
fullt så finns det väldigt mycket energi, 
och den är svår att stoppa.

FILIP LUNDGREN

SÄKERHETSCHEF, GÖTEBORGS STAD

Ny och förvärrad...  forts från föregående sida
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FÖRSVARSMEDICINCENTRUM

Högvakten syftar till att 
skydda den svenske stats-
chefen med dennes anhö-
riga och residens. Denna 
skarpa bevakningsuppgift 
åligger Försvarsmakten som 
delegerar genomförandet 
till samtliga förband inom 
vårt avlånga land. Under 
mitten av oktober föll lotten 
på Försvarsmedicincentrum 
(FömedC) att betjäna med 
en högvaktsstyrka på Drott-
ningholms slott.

 
Högvaktsstyrkan har varit en gemen-
sam insats från personal ur Göteborgs 
garnison bestående av:

 
*  Värnpliktiga soldater och yrkesoffi-

cerare ur 3. Utbildningskompaniet 
Elfsborg (EBK)**

*  Kontinuerligt tjänstgörande grupp-
befäl och soldater (GSS/K) 
ur Bevakningsavdelningen 
(BevA) tillhörande det nyligen åter-
upprättade Älvsborgs amfibiere-
gemente (Amf4)

*  GSS/K ur det nya krigsförbandet 
Sjukvårdsbataljon (SjvBat) på 
FömedC

*  Hemvärnspersonal ur Militärregion 
Väst (MR V).
 

För den som upplever denna saliga 
blandning av människor som okonven-
tionell gentemot uppgiftens natur så 
hava förtröstan kära läsare; samman-
slagna enheter är en vanlig företeelse i 
militärhistorien och som visar tecken 
på flexibilitet i såväl uppgiftens lösande 
som att bemästra de umbäranden som 
kan vandra längs vägen till framgång. 

Så till denna tillfälliga enhets 
ära valde vaktchefen härav att namnge 
styrkan till något som får symbolisera 
mångfaldheten i alla de förmågor som 
erhölls av var och en samtidigt som för-
valtningen av huvudförbandet FömedC 
tillvaratogs på ett respektfullt 
och fruktingivande manér: Stridsgrupp 

”Medusa”; den kvinnliga 
varelse ur den grekiska 
mytologin som med sina 
ormar till hår kunde 
besätta alla dödliga män 
i skräck genom att för-
vandla dem till sten vid 
hennes blotta ögonkontakt!

 Tjänstgöringsperioden 
uppgick till en vecka. Dess-
förinnan har förberedelser 
genomförts i form av att 
utbilda de värnpliktiga sol-
daterna till skyddsvakter 
och att bedriva paradexer-
cis. Under tre veckor fick de 
värnpliktiga lära sig att 
agera enligt skyddslagen 
och kontrollera tillträde 
samt lära sig att agera 
enligt principerna behov, 
proportionalitet och legali-
tet. 

Dessutom har de värn-
pliktiga även fått utbildning 
i närkamp som ger färdighe-
ter i att avvärja och utföra 
attacker i handgemäng. 
Under veckan med högvaktsträning 
har de värnpliktiga att få lära sig att 
växla mellan olika vapenställningar 
under marsch med taktfasthet och 
snärtighet i utförandet. Det skall även 
nämnas den fördjupade utbildningen i 
kängputs som ställde krav på spegel-
blanka tåhättor till de värnpliktigas 
beundran/förbannelse. Ett vårdat yttre 
skapar intryck av styrka och säkerhet!

 Att betjäna Högvakten är en unik 
uppgift. Det skiljer sig ordentligt från 
den ordinarie tjänst som de värnplik-
tiga har fått vänja sig vid sedan de 
ryckte in i början av augusti månad. 
Skjut- och stridsutbildningens rappa 
kommandon och hårdfasta hand-
grepp har bytts ut mot att observera 
besökare och vara beredd att uppmana 
dem att inte beträda förbjudet område 
på ett artigt men bestämt sätt; den 
bristfälliga sömnen på granrisbädd i 
tältet med värmen från en sprakande 
vedkamin har bytts ut mot en bruten 
dygnsrytm i ett kallt logement där man 
(tillsammans med sin avlösning om 
fyra soldater) är vaken medan alla 
andra sover samt friheten att få röra 
sig över stora områden i en tystlåten 
skog på ett skjutfält har bytts ut mot 

ett stillastående postpass och bevaka 
ett fast område som ibland kan uppfat-
tas vara lika oförändrad som när man 
beskådar en gammal tavla på ett 
museum. Denna omställning ställer 
därför krav på individen i såväl själv-
disciplin som att kunna hålla sig sys-
selsatt med att begrunda olika skydds-
vaktsscenarion som nötknäckare 
eller intressefrågor för att hålla sig 
alert. När man står post skall man 
även vara beredd på att få besök av 
vaktchefen i tjänst som gör stående 
visitationer för att kontrollera säkerhet 
och stridsvärde. 

Rutinen är utmejslad av väl beprö-
vad erfarenhet, även om skiftpassen 
kan verka påfrestande mentalt så 
måste man påminna sig själv om att 
detta system har stått genom flera 
generationer. Denna insikt bidrar där-
för till en intressant känsla av gemen-
skap och reflektion; att den uppgift 
som den enskilde posten nu löser har 
genomförts i århundraden! Samma tris-
tess under postpasset; samma bitande 
kyla under vargtimmen; samma väta 
som sakta men säkert tar sig in under 
huvudbonaden och droppar ner längst 
pannan och näsan; samma vy över par-
ken och vattnet runt Drottningholm; 

Gud bevare konungen  
och fäderneslandet!

FömedC lämnade ett gästboksinlägg. Den latinska texten 
lyder: ”FömedC v142-143 Oderint dum metuant”.
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FÖRSVARSMEDICINCENTRUM

det är en tidsresa som påminner om att 
uppgiften är stor och värdefull även om 
den kan upplevas som ensam och lång-
tråkig.

 Till sin hjälp har posterna en 
patrull och en expedition. Patrullen 
står i ständig beredskap likt en brand-
kår, redo att rycka ut på skarpa larm 
som att hjälpa den enskilde posten med 
förstärkningsplagg vid bister väderlek 
eller en kopp med varm dryck under 
de mörka nätterna med minusgrader. 
Expeditionen är vaken dygnet runt och 
hjälper posten att hålla ett vakande öga 
runt omkring sig likt Argos själv och 
kan snabbt få samband med dem vid 
händelse av fara eller rutintjänst.

 Högvaktstjänstgöringen är ett 
avkall på den enskildes frihet. Det 
finns inget utrymme för ledighet utan 
endast kortare tillfällen att kunna 
bedriva fysisk träning eller vårda sin 
materiel inför nästa postpass. Under 
tjänstgöringsveckan har soldaterna 
indoktrinerats i schemat: posta, äta, 
sova; posta, äta, sova. Det sliter på sol-
daternas mentala ork men de håller ut 
och efter sju dagars tjänstgöring kan 
vaktchefen gladeligen meddela att upp-
giften har lösts ut väl. Poster, patruller 
och expeditörer har gjort ett mycket bra 
jobb och vaktbefälen är hedrade över 
att ha fått tjänstgöra med den personal 
som har valts ut för denna högvakts-
styrka! När förbandet upplöstes efter 

Högvakten återgick GSS/K till sina 
ordinarie förband och för de värnplik-
tiga annalkades deras gruppbefäls- och 
befattningsutbildning.

 Avslutningsvis skall ett stort tack 
riktas till personalen på BevA och Sjv-
Bat för att ha bidragit med den perso-
nal och träning som krävdes. Dessutom 
riktas ett särskilt tack till Elfsborgs-
gruppen (EBG) på MR V som bistod i 
administrationen efter genomförd 
skyddsvaktsutbildning av de värnplik-
tiga samt (!) de båda husmödrarna på 
Drottningholms slott som försåg Strids-
grupp Medusa med fantastisk förpläg-

nad under hela tjänstgöringsperioden 
(”En armé marscherar på sin mage” 
som Napoleon skulle ha sagt, enligt 
sägen)!

FANJUNKARE ALDEBRINK

VAKTCHEF STRIDSGRUPP MEDUSA

”ESSE QUAM VIDERI”

 

** EBK:s huvuduppgift är att 
utbilda krigsplaceringsbara värnplikts-
soldater till krigsförbanden på FömedC.

Vaktchef i tjänst visiterar postsoldat.

Visitation inför avlösnings utgående.
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ELFSBORGSGRUPPEN

Verksamheten vid Elfsborgsgruppen är i gång för 
fullt. Vi har kunnat leva upp till vår tydliga målsättning 
från våren 2021 att all utbildnings- och övningsverk-
samhet skulle kunna igångsättas efter sommaruppe-
hållet 2021. Personalen i våra hemvärnsförband har 
kunnat öva för fullt sedan augusti 2021, och det har 
varit ett intensivt halvår sedan restriktionerna började 
lätta efter Coronas grepp på samhället. 

Övlt Peter Forsberg, chef Elfsborgsgruppen

Elfsborgsgruppens 

väktare i 
västerled

Platsen för Gloria

Personal som deltog i Gloria

Självklart lever vi med pandemin i 
minnet, och fortsätter att hantera 

samhällets utmaning med viruset på 
ett förnuftigt sätt. Sammanfattnings-
vis har vi hanterat pandemin med tyd-
lighet och enkelhet. Det har fått konse-
kvenser i övningsverksamheten, men vi 
har inga konstaterade covid-19 fall som 
kan relateras till vår verksamhet eller 
våra övningar, det är ett av våra bidrag 
till samhällsnyttan.

Operation Gloria, stödet till 
samhället
Elfsborgsgruppens förband har fortsatt 
att stödja folkhälsomyndigheten, och 
deras arbete med att kartlägga covid-
19. Operationen som är återkommande 
kallas Gloria.

EBG hemvärnspersonal har hämtat 
prover hos utvalda personer i hemmet, 
inom hela vårt upptagningsområde, och 
även uppe på Orust och Tjörn. Efter 
genomförda hämtningar körs proverna 
för analys på laboratorier. I skrivande 
stund i november så genomför vi Gloria 
18, där vi följer upp förekomsten av 
antikroppar hos personer födda 1944 
vilket är en uppföljning på Gloria 9 som 
genomfördes våren 2021. Gloria 17 
genomförs under v 146, och är en del av 
en prevalensundersökning som ska 
kunna påvisa hur spridd smittan är vid 
ett visst tillfälle, 700–800 prover ska 
insamlas, av utsedda personer, varav 
huvuddelen av EBG hemvärnspersonal. 
Som det nu ser ut kommer inhämt-
ningar att fortsätta i någon form, intill 
sommaren 2022, och vår personal är 
beredda att ställa upp som ett fortsatt 
stöd till samhället.
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Utbildningssektionens 
tillbakablick 2021
Tidigt beslutades att vi skulle genom-
föra höstens verksamhet enligt EBG 
verksamhetsorder med några tillägg. 
Målsättningen var att samtliga solda-
ter skulle få möjlighet att genomföra 
minst en avtalsövning, vilket vi har 
lyckats med. 

Hösten startade med en funk-
tions-SÖF för alla förband inom EBG. 
De funktioner som vi planerade sär-
skilda utbildningslinjer för var sjuk-
vård, hund, MC och KOK för förpläg-
nadspersonalen. Detta var första 
gången vi genomförde SÖF i detta kon-
cept och utvärderingarna visar att det 
helt rätt väg att gå för att ge samtliga 
funktioner relevant, samfälld och bra 
utbildning. 

SÖF Sjukvård hade fokus på sjuk-
vårdsgruppernas krigsuppgifter och 
målsättningen att öka den enskilde 
befattningshavaren, och gruppens fär-
dighet i det taktiska omhändertagan-
det. EBG genomförde övningen med 
gott stöd från FömedC. Under övningen 
nyttjades professionella skademarkörer 
från Casualty Resources. Casualty 
Resources är ett engelskt företag som 
stödjer med personal som agerar som 
professionella skademarkörer och figu-
ranter. Flera av dem är tidigare solda-
ter som har amputationer, från 
moderna krig. Det har den erfarenhe-
ten att de förstår den militära skadesi-
tuationen och det militära systemet. 
Att ge våra sjukvårdare möjlighet att 
delta i denna övning var högt priorite-
rat. Övningen drevs hela vägen från 
skadeplats, avtransport, prioritering 
vid samlingsplats och avtransport från 
samlingsplats. Övningen var förmodli-
gen den bästa sjukvårdsövningen i 
EBG historia, och mycket uppskattad 
av deltagarna.

Sjukvårdsper-
sonalen övar 
taktiska om-
händertagande 
av skadade 
figuranter med 
omfattande 
traumaskador
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SÖF Hund genomfördes på 
Remmene med tema ”Strids-
teknik hund i Hemvärnet”. 
Även denna funktion fick en 
riktigt bra övning och utbild-
ning om bl.a. motståndaren, 
hunden som sensor och strids-
teknik. Att samlas inom sin 
funktion för att knyta kontak-
ter och utveckla metoder, 
utbildning samt diskutera 
framtiden uppskattades, detta 
för att gemensamt driva hund-
tjänsten framåt.

SÖF MC innehöll mycket kör-
ning både på landsväg och i 
terräng, orientering och rekog-
noscering. Även denna funktion 
uppskattade möjligheten att 
samlas tillsammans under fyra 
dagar och helt fokusera på sin 
huvudtjänst och utvecklas i sin 
roll som MC-ordonnans.

Hund vid patrullering kring ett 
fingerat övningsobjekt på Remmene 
skjutfält. 

Stridspar med ordonnanser som genomför rekognoserings- 
och orienteringskörningar.

Nedan: Motorcykelordonnanser övar 
teknik- och uthållighetsträning på 
motocrossbana i Sjuhäradsbygden.
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SÖF KOK uppskattades och äntli-
gen fick personalen möjlighet att 
utbildas inom sin huvudtjänst. 
Förmågan inom vattentjänst, 
elverk, gruppering och fältrepara-
tioner ökade. Kockarna fick möjlig-
het att öva på moment som de säl-
lan hinner med under vanliga 
övningar, då de ska hinna produ-
cera hundratals portioner till för-
banden. Nu kunde de prioritera 
att öka sin individuella kompe-
tens, vilket uppskattades mycket 
och är en förutsättning för att 
utveckla förmågan.

Bilder nedan: Förplägnadspersonalen 
utbildas i tillsyn, underhåll och repara-
tionsarbeten av mtrl på kokkärran.
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Förbandsövningarna (SÖF) för 
bataljonerna genomfördes med fokus på 
strid i bebyggelse (SIB) för två av batal-
jonerna. Utbildningarna genomfördes i 
Försvarsmaktens största och bästa 
anläggning för SIB, benämnd SPÅNG, 
vid Markstridsskolan (MSS) i Östergöt-
land. Vid utbildningsanläggningen är 
förutsättningarna för att öka krigsdug-
ligheten inom SIB optimala. Det finns 
särskilt anställd personal som genom-
för utvärderingar och hanterar alla de 
tekniska simulatorer och stödsystem 
som finns för att stödja utbildningen.

De krigsförbandsövningar (KFÖ) 
som genomfördes under hösten var prö-
vande och fullt tillämpade för 42. och 
44.Hvbat. För att förbanden skall klara 
kravet 6-24-90 är tillämpande och över-
raskande övningar viktiga då ledarska-
pet, planering och chefskap samt ruti-
ner verkligen prövas. Denna typ av 
övningar och prövningar är otroligt 
viktiga för att utveckla förbanden mot 
att lösa sina huvuduppgifter.

Även 414. Underrättelsekompaniet har 
haft ett mycket omfattande program 
under hösten. Fokus på utbildningen 
under hela året har varit uppträdande i 
bebyggelse, och områden med infra-
struktur. Kompaniet har övat målin-
riktat för att kunna lösa såväl strids- 
som underrättelseuppgifter i 
anslutning till urban miljö.

Utöver de planlagda övningarna har 
soldater ur förbanden lämnat mycket 
stöd till andra enheter, både inom och 
utanför Västra Militärregionen. 
B-styrka och instruktörsstöd är exem-
pel på stöd som har lämnats. Även 
insatser med eftersök efter försvunna 
personer har genomförts. Vi får mycket 
önskemål från andra förband att stödja 
deras verksamhet och tendensen är att 
förfrågningarna om stöd ökar. Detta 
tyder på att kompetensen inom våra 
förband är hög, och den personal som 
är delaktiga gör ett bra jobb. 

Kommande verksamhet
Förhoppningsvis kan vi genomföra vår 
planerade verksamhet 2022 enligt den 
nu lagda planeringen.  Vi hoppas verk-
ligen att vi kan fullfölja planen, efter 
erfarenheterna under de två senaste 
åren vet vi att det kan komma andra 
inflytelser, och vi är flexibla inför fram-
tiden. Behovet av utbildningar och kur-
ser är stora och HVSS kan inte ta in 
alla sökande inom stridskraften. Detta 
innebär att lokala kurser är nödvän-
diga för att utveckla krigsförbanden 
inom EBG. 

Vi har tyvärr inte möjlighet att 
genomföra samtliga kurser som efter-
frågas utan måste prioritera de som är 
mest efterfrågade. Konsekvensen av 

KURS TID ÖVRIGT
Gruppchefskurs 1
(MAHGK2011230)

29 jan – 6 feb 
(v 204-205)

Avsedd för dig som skall placeras i 
befattning som gruppchef/stf i Hemvär-
net.

Båtförarutbildning 28 feb – 6 mars 
(v 209)

Avsedd för båtförare vars kompetens 
behöver förnyas eller kompletteras.

Grundkurs Pistol 
88

16 – 19 juni
(v 224)

Avsedd för soldater med pistol som 
beväpning. Tidigare utbildade skyttar i 
mån av plats.

IK SäkR Skjutbana 
(MAHFÖ2111563)*

12 – 13 juni 
(v 223-224)

Avsedd för dig som blivande skjutin-
struktör på skjutbana med finkalibriga 
vapen inom Hemvärnet. 

IK SkjutR AK 4B/C 
del 1
(MAHGK2111565)*

14 – 16 juni
(v 224)

Avsedd för dig som blivande skjutin-
struktör Ak4 inom Hemvärnet. 

IK SkjutR AK 4B/C 
del 2
(MAHFÖ2111566)*

17 - 19 juni
(v 224)

Avsedd för dig som blivande skjutin-
struktör ak4 inom Hemvärnet. 

Instruktörskurs 1
(MAHGK9090001)

15 – 19 juni
(v 224)

Avsedd för dig som är placerad i befatt-
ning som gruppchef/stf alternativt skall 
bli instruktör inom Hemvärnet

Förarbevis person-
bil

5, 6 mars
(v 209)

Endagsutbildning som vid godkänt ger 
behörighet att köra personbil i Försvars-
makten.

Vattenutbildning 
samt livsmedels- 
säkerhet 

18 juni
(v 224)

Personal som ingår i kok eller pack-
grupp, max 20 st.

Brukarutbildning 
elverk

19 juni
(v 224)

Max 20 deltagare (5/bataljon).

Truckutbildning 17 – 19 juni
(v 224)

Personal som behöver utbildningen max 
9 st. (2–3/bat).

FMFG 1000p 18 – 19 juni
(v 224)

Max 20 deltagare (5/bataljon).

*Genomförs som samlad kurs.

flytten av två bataljoner innebär att 
möjligheten att genomföra lokala kur-
ser nedgår. Det är framför allt kurser 
inom logistik och fordonstjänst som 
påverkas då fokus under 2022 måste 
vara flytten av våra bataljoner. 

Tidigare har EBG presenterat kur-
ser i Älvsborgarna vilket vi gör även i 
detta nummer. För ytterligare informa-
tion, och rutiner gällande anmälan 
hänvisar vi till EBG verksamhetsorder 
(VO22). EBG VO22 kommer delges alla 
förbandschefer under vårt befälsmöte 0 
(B0) lördagen den 4 december.

Flytt till nya Hemvärnshus
Vi har nu tillträde till de blivande för-
råden för några av våra förband. Fort-
löpande arbeten sker i de nya förråden. 
Vi arbetar för att en flytt kommer att 
kunna genomföras under kvartal 1-3 
2022. EBG har gjort allt som vi är 
ålagda att göra, och väntar nu på en del 
installationer, leveranser och byggna-
tionsarbeten ska kunna slutföras. När 
alla arbeten är genomförda står vi i 
startgroparna för att genomföra flyt-

ten, av material och fordon. En sak är 
säker, och det är att det kommer kräva 
personella resurser ur våra förband, 
och självklart även ur EBG kader. Flyt-
ten är därför det som är mest priorite-
rat under 2022 för EBG. 

Fortsättning på trebefälssyste-
met inom Hemvärnet
I tidigare artiklar i Älvsborgarna har 
vi redogjort för arbetsläget avseende 
införandet av trebefälssystemet (3BS) 
inom Hemvärnet. Det har varit under 
arbete relativt länge men i skrivande 
stund har vi fått information om att 
3BS ska gälla från 1 januari 2022. Vi 
har ännu inte det slutliga underlaget 
för det kommande beslutet, underlaget 
är i fortsatt hantering på central nivå.

 Inledningsvis uppges beslutet reg-
lera utnämningar av specialistofficers-
grader såsom fanjunkare vid kompani-
erna och förvaltare vid bataljonerna. 
Därefter ska det reglera utnämningar 
inom alla övriga befattningar och 
befälssystem. Slutligen uppfattar vi att 
det ska kunna fungera parallellt med 
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FM trebefälssystem. Texten som är 
inklippt med kursiv stil nedan uppges 
vara saxat ur den kommande skrivel-
sen som är underlag för beslutet.

Trebefälssystemet införs i Hemvär-
net from 220101. Stridskraften Hem-
värnet genomför implementeringen av 
trebefälssystemet i perioden 2022–2025 
utan tvingande åtgärder. Implemente-
ringen av ny organisation anpassad 
till trebefälssystemet skall vara slut-
förd 251231.

Genomförandet sker stegvis, först 
med införande av bataljonsförvaltare 
och kompanifanjunkare följt av sam-
ordnade befattningskrav och tillhö-
rande krav på kurser inkl. implemente-
ring i HvSS kursverksamhet. Då 
befattningarna i huvudsak omfattar 
ändring av befintliga befattningar del-
ges detaljerade anvisningar för hante-
ring i stödsystemen separat. Vidare 
kommer FFS justeras avseende nya 
grader och befattningar och inarbetas i 
HvH.

Vi ser fram mot att utnämna, och 
befordra personalen vid våra förband 
som har fått vänta på detta under arbe-
tets gång.

NIKE, nätverket inom EBG
Elfsborgsgruppen tog tidigare i år initi-
ativet till att starta ett nätverk för 
icke-binära och kvinnor inom Hemvär-
net. Den första träffen skedde digitalt i 
slutet av april. I slutet av augusti träf-
fades en grupp om knappt 20 kvinnliga 
soldater inne på Göteborgs Garnison. 
Elfsborgsgruppens rekryteringskoordi-
nator stöttade med en inledande infor-
mation kring NOAK (Nätverk Officer 
Anställd Kvinna) samt idén om att 
skapa ett liknande nätverk för Hemvär-
net.

 I samband med mötet utsågs en 
styrgrupp med syfte att definiera en 
inledande idé med nätverket, vad vi vill 
åstadkomma och hur vi skall gå vidare. 
I styrgruppen ingår Helena Brage 

Rosenqvist, Kim Josephson samt Sally 
Silfveroxel från 41. Hvbat  tillsammans 
med Gro Olsen från 42: a. Styrgruppen 
beslutade att kalla nätverket “NIKE” 
som utläses “Nätverket för Icke-binära 
och Kvinnor i Elfsborgsgruppen”. 

Om du har frågor, förslag eller bara 
vill veta mer om nätverket är du väl-
kommen att kontakta någon oss, du når 
NIKE via epost nikegruppen@gmail.
com Planen är att starta upp aktivite-
ter inom NIKE tidigt 2022. Vill du 
engagera dig är du varmt välkommen 
att bli del av NIKEs arbetsgrupp.

Återinvigningen av Amf4
Samtidigt som EBG genomförde KFÖ 
med 42. Hvbat. i Göteborgsområdet, så 
genomfördes den 1 oktober återinvig-
ningen av Älvsborgs Amfibieregemente, 
Amf4 inne på garnisonen.

Närvarande på invigningen av Göte-
borgs nya regemente var HKH Kron-
prinsessan Victoria, ÖB Mikael Bydén 
och försvarsminister Peter Hultquist, 
samt många militära och myndighets-
representanter. Det var sammantaget 
ett mycket fint och högtidligt arrange-

NIKES inledande styrgrupp samlade hos 
Elfsborgsgruppen

Som sann salutstyrka så uppfattar personalen i styrkan att de högtidliga gästerna förstås kom 
till garnisonen för att bevittna saluten.

 Den genomblöte salutledaren Kn Christer 
Fagervall

mang. Vädret var minst sagt minnes-
värt, och EBG personal som deltog 
hade tät klädsel.

Göteborgs garnisons salut-
styrka
Salutstyrkan var på plats, och pjäserna 
grupperade vid hinderbanan. Styrkan 
består av erfaren personal ur Elfs-
borgsgruppens alla bataljoner. Vid 
invigningen denna högtidliga dag sköt 
styrkan sin 104:e salut tillsammans i 
Göteborg. Troligtvis Sveriges mest 
skjutna saluter av samma salutstyrka. 
I samband med Amf4 återinvigning 
genomförde salutstyrkan ur Elfsborgs-
gruppen, så kallad dubbel svensk lösen 
med 2 stycken av sina mobila 7, 5 cm 
artilleripjäser m/02–33. Dubbel svensk 
lösen innebär 2 x 2 skjutna skott i 
snabb följd. Denna skjutning var inte 
en vanlig salut, utan en riktigt blöt 
salutskjutning, i sann amfibisk anda 
med ösregn och blåst kombinerat med 
tryckande hårda vindar från alla rikt-
ningar. Vädret visade alla sidor, men 
krutet var torrt, pjäserna fungerade 
och personalen stod fast. Utrustningen 
vårdades länge därefter.
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Försvarsministern besökte Elfs-
borgsgruppens KFÖ
Försvarsminister Peter Hultquist var 
tillsammans med HKH kronprinsessan 
och Överbefälhavaren några av heders-
gästerna och talarna vid det högtidliga 
tillfället för Amf 4 invigning under fre-
dagen den 1 oktober i Göteborg. 

Försvarsministern uttryckte tidigt i 
planeringen en tydlig ambition att 
besöka ett förband under övning, vid 
sitt besök i Göteborg. Det förbandet 
som övade för fullt under veckan och 
fredagen var 42. Hvbat, som vi känner 
under namnet Göteborgs Norra Hem-
värnsbataljon. Övriga enheter vid 
Göteborgs garnison deltog ju vid hög-
tidligheterna, och enda övade förbandet 
var ur Hemvärnet. Bataljonen i sin hel-
het genomförde under veckan sin årliga 
krigsförbandsövning (KFÖ), vid skarpa 
skyddsobjekt, och övningsobjekt i Göte-
borg och kranskommunerna.

Tidsschemat vid besöket var välfyllt 
för försvarsministern, med intervjuer, 
och många möten, men ministern stod 
på sig att han ville träffa ett förband 
under övning, innan han skulle resa 
tillbaka till Stockholm.

På vägen mot Landvetter flygplats 
gavs tillfälle för ministern att besöka 
en pluton ur 42. Hvbataljon, som var 
grupperade för att lösa en skydda & 
bevakauppgift sedan två dygn tillbaka. 

Musikkåren marscherade genom centrala Stockholm tillsammans med pågående högvaktsstyrka, 
en mycket uppskattad syn av såväl stockholmare som turister.

De var vid ett objekt som bevakades 
delvis med teknisk övervakning och 
hemvärnspersonal, och objektet har 
stor betydelse för Sverige oavsett vilken 
konfliktnivå som råder. Plutonen hade 
hittills haft ett mycket svårt väder, 
under lösandet av uppgiften, med kon-
tinuerligt regn under några dagar, och 
hårda vindar mellan 12–19 sekundme-
ter. 

Försvarsministern hann träffa plu-
tonchefen och ett antal av soldaterna i 
plutonen, han var uttryckligt intresse-
rad av Hemvärnspersonalens bakgrund 
och civila sysselsättningar. Bland dem 
han fick träffa fanns det brandmän, 
civilingenjörer i såväl statlig som privat 
anställning, hos stora lokala företag i 
Göteborgsområdet, och andra katego-
rier av yrkesmän. En av Försvarsmi-
nisterns bilar fick åka i förväg till flyg-
platsen, men försvarsministern ville 
vara kvar vid soldaterna, och hann 
bland annat beröra Hemvärnets medin-
flytandeorganisation, innan han också 
fick skynda i väg för att hinna med sitt 
flygplan mot huvudstaden.

Försvarsministern besöker delar av 42. Hvbataljon, vid ett objekt samtidigt med ett tillfälligt 
uppehåll i ösregnet.

ELFSBORGSGRUPPEN
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Uppfattningen var att försvarsmi-
nistern stärktes i sin uppfattning om 
betydelsen av samhällsförankringen, 
som Hemvärnets personal och förband 
står för. 

Att det var ett uppskattat besök hos 
förbandet, det är tydligt, och sänder ett 
bra signalvärde till vår personal, även 
under de ansträngda väderförhållanden 
som rådde under övningen. Alla solda-
ter hann inte träffa ministern då de 
var i terrängen i anslutning till objek-
tet, antingen grupperade vid poste-
ringar, skyddsvärn eller ute och genom-
förde patrullering.

Under försvarsministerns tal vid 
invigningen tidigare under dagen, reci-
terade han en textrad ur Stefan 
Anderssons sång Svenska liljor, med 
anledning av striderna vid Nya Älvs-
borgs Fästning 1719, med en tydlig per-
sonlig känsla, och stor uppskattning 
ibland den närvarande personalen. 

Hemvärnets musikkår genom-
för högvakt igen 
Lördagen den 16 oktober var en histo-
risk dag på Stockholms slott, för första 
gången på nästan två år var det 
levande musik vid högvaktsavlösningen 
och Hemvärnets Musikkår Borås hade 

fått det hedersamma uppdraget. Det 
förband som genomförde högvakten var 
Göta Ingenjörregemente (Ing 2) statio-
nerat i Eksjö.

Efter en parad på stadens gator 
bland många intresserade stockhol-
mare marscherade Boråskåren in på 
borggården till Ing 2 förbandsmarsch. 
Kåren leddes av hemvärnstrumslagare 
Martin Gustavsson och dirigent 
Magnus Hylander och förutom den 
ceremoniella delen bjöds det på en kon-
sert med blandad musik till den stora 
publikens förtjusning.

Avslutning
Vi bor, lever och verkar i vår hembygd, 
huvuddelen av våra förband stödjer 
samhället och vår hembygds förmåga 
till fortlevnad oavsett konfliktnivå. Det 
gör att vår målbild för övningar och 
utbildningar är relativt enkel att finna 
motivation för.

  Vi har under andra halvåret av 
2021 kunnat öva och det har varit 
intensiv period, men som belöning har 
vi haft bra och uppskattad verksamhet, 
dessutom har vi haft roligt. Inte minst 
har vi återtagit förmågor som varit 
vilande, och är beredda att lösa de upp-
gifter som kan komma att krävas av 

ELFSBORGSGRUPPEN

oss. Utbildningarna under året och hös-
ten har genomförts utan att bidra till 
smittspridning. Det tyder på att samt-
liga inblandade har varit ansvarsta-
gande och följt givna riktlinjer, stort 
tack för det!

Vi märker att en viss försiktighet 
har förevarit gällande deltagande i 
övningar efter att vi drog i gång 
övningsverksamheten, vi förstår det. 
Samtidigt vill vi också understryka 
gällande ert engagemang i Hemvärnet, 
Håll i och håll ut, även gällande ert 
åtagande inom Hemvärnet. Vi vill att 
ni ska vara långsiktiga hemvärnsmän, 
som under många år kan varva ert fri-
villiga engagemang med andra åtag-
anden och ansvar som finns i vår till-
varo. 

Stort tack från personalen vid 
EBG för er iver, flit och positiva 
engagemang under det gångna 
året. Det är omvittnat från många 
som har mött våra förband och sol-
dater att ni gör ett bra jobb!

PETER FORSBERG 

MED ELFSBORGSGRUPPENS PERSONAL 

FOTO: RONNY LINDERGREN

Amfibiebataljon org 22 som skall sättas upp i Göteborg.

AMFBAT (IO22) Tot. 796 pers.

LEDNINGSKOMP

Lednplut

Sbplut

PI-tropp

UH-tropp

BEKÄMPNINGSKOMP

SoT-plut

Rb-plut

Minplut

KJ-KOMP

SoT-plut

KJ-plut

A-dykplut

AMFSKYTTEKOMP

SoT-plut

1.Amfskplut

2.Amfskplut

3.Amfskplut

Grk-pluton

UH-KOMP

SoT-plut

Försplut

Repplut

Förplplut

Sjvplut

STAB
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Nu stärks försvaret av  västkusten!
Så inföll den då äntligen. Dagen 
för Älvsborgs amfibieregementes, 
Amf4, återetablering. På dagen 
79 år sedan det begavs sig förra 
gången. Hoppas att de hade bättre 
tur med vädret den gången. Å 
andra sidan så fick vi det väder vi 
hanterar bäst, s k amfibieväder 
dvs regn och blåst.

Från början var det tänkt, och den tan-
ken levde in i sista veckan före invig-
ningen, att förbandet skulle genomföra 
ceremonin i bästa uniformen, den blå. 
Men för att om möjligt undvika lukten 
av blöt ylleuniform i dagar efteråt i 
kaserner och andra utrymmen så beslu-
tades klokt att ceremonin skulle 
genomföras i fältuniform.

Det putsades och fejades in i det 
sista för att det skulle vara fint när 

gästerna kom. Det har aldrig gått så 
fort att få en gång mellan byggnaderna 
1 och 8 omlagd och tillrättad samt träd 
nedsågade på den tänkta uppställ-
ningsplatsen.

Gästerna ja, det var kronprinsessan, 
försvarsministern, överbefälhavaren, 
landshövdingen, representanter för 
näringslivet, myndigheter och organi-
sationer samt generaler och amiraler.

Förbandsmassan utgjordes av Amf4, 
FömedC, MRV, MarinB, FMTS, 
FMTIS samt kamratföreningar. Hem-
värnets musikkår stod för musiken 
före, under och efter ceremonin. 

Några av de inbjudna gästerna höll 
tal, bl. a påtalade Kronprinsessan att 
försvara västkusten alltid har varit av 
vikt för vårt land, inte minst för vår 
och andra länders import och export. 
Det var viktigt redan på Älvsborgs 
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Bilder fotograf Kim SvenssonNu stärks försvaret av  västkusten!
fästnings tid. Och på Älvsborgs fäst-
nings-temat fortsatte försvarsminis-
tern genom att recitera Stefan 
Andersson:” Här plockar du inga 
svenska liljor så länge jag och min 
kamrat står upprätt uppå Älvsborgs 
murar”. Ministern menade också i 
sitt anförande att det nu får vara slut 

på fler avvecklingsäventyr i Göteborg. 
Intet öga var torrt… Om det då berodde 
på de kloka orden eller regnet från 
sidan får vara osagt.

Efter ceremonin bjöds på lunch 
enhetsvis och för gästerna i idrottshal-
len under tiden kroppsvärmen kom till-
baka och kläderna torkade.

På eftermiddagen och kvällen höll 
mässen öppen för en förbrödringsöl 
eller två och då åkte den torra blå uni-
formen på. Ett stort tack till de som tog 
sig tid för detta.

Åtta veckor efter invigningen, när 
detta skrivs, kan man reflektera över 
att det känns emellanåt som om Amf4 
aldrig lades ner, utan bara pausades en 
tid. Vi hoppade på ett löpband med både 
hög fart och lutning, försöker hålla 
balansen i en tid då vi inte finns i vare 
sig VIDAR, PRIO eller annat stödsys-
tem, men ändå löser uppgifter med den 
höga ambition vi är vana vid, ”Semper 
Opus Solve”. Kamrater, det är först 
från 230101 som Försvarsmakten har 
givit oss order att ha uppnått full för-
måga till ledning över garnison och 
krigsförband.

ÖVLT GUNNAR HAFVENSTEIN

STABSCHEF AMF4&GBG GARNISON

ÄLVSBORGARNA 2-2021     21



DEBATT

Stort behov av ledning och sam-
ordning
Uppbyggnaden av totalförsvaret pågår. 
Försvarsbeslutet 2020 är tydligt och 
enhetligt, vi ska bygga upp, utveckla 
och anpassa det civila försvaret och det 
militära försvaret. Det här tar tid och 
omfattar alla nivåer i samhället och en 
bred lista över aktörer. Vi pratar om 
högsta ledningen, den centrala led-
ningen, ledning på regional nivå och på 
lokal nivå. I flera år har planeringen 
legat för fäfot och samhället har för-
ändrats sedan kalla kriget. Dock är 
inte ALLT ändrat och en del strukturer 
kan vi använda men med nytt och 
anpassat innehåll.  

Det civila försvaret utgörs av ett 
stort antal olika aktörer
I det civila försvaret ingår inte bara 
myndigheter, regioner och kommuner. 
Det är nödvändigt att se att näringsli-
vet, olika organisationer och intressen-
ter ingår i ansträngningarna. Just 
näringslivets roll i det civila försvaret 
är idag än viktigare eftersom försörj-
ningsberedskapen har reducerats: vi 
har sen flera år inga större nationella 
förråd och lager, flera branscher i lan-
det har internationella beroenden och 
ägarförhållanden. Utrikeshandeln 
måste fungera på ett rimligt sätt i en 
uttalad gråzonssituation, vid höjd 

Ledning inom totalförsvaret –

Hur samordnar vi oss 
när det verkligen gäller?

beredskap och vid olika former av 
angrepp.

Gårdagens hotbild är dagens 
lägesbild
För att kunna hantera detta och andra 
scenarios av allvarliga samhällsstör-
ningar behöver aktörerna i samhället 
samordna sin planering och framför 
allt skapa verktyg för ledning under 
svåra förhållanden.  

Det finns forskare som menar att vi 
redan befinner oss i en gråzon av stör-
ningar som riktas mot olika digitala 
system: exempel kan vi i stort sett läsa 
om och se ganska så frekvent i medier-
nas nyheter.

Ledningsarbetet behöver bli tydli-
gare 

Behovet av en enkel och fungerande 
ledningsstruktur har lyfts fram i för-
svarsberedningens två rapporter Mot-
ståndskraft respektive Värnkraft. För-
svarsbeslutet 2020 förstärker detta 
genom uppdrag till civila myndigheter 
och till Försvarsmakten. Senast i raden 
av signaler om ledningsutveckling är 
Handlingskraft från augusti 2021. Det 
är en gemensam plan mellan ÖB och 
MSB för att främja och utveckla en 
sammanhängande planering för total-
försvaret 2021–2025. Den innehåller 
sex fokusområden för aktörer inom det 
civila försvaret och Försvarsmakten:

– Beredskapsplaner och krigsorgani-
sation

– Ledning och samverkan
– Försörjningsberedskap
– Att ge och ta emot stöd
– Försvarsvilja
– Stärkt informations- och cybersä-

kerhet

Statliga myndigheter måste för-
djupa sin planering
I februari i år lämnade utredningen 
Struktur för ökad motståndskraft sin 
rapport med förslag till Regeringen. De 
tyngre förslagen i den handlar om två 
saker: de statliga beredskapsmyndighe-
terna måste fördjupa sin beredskaps-
planering och de 21 länen i landet bör 
klustras i sex civilområden med en civi-
lområdeschef (en av landshövdingarna i 
civilområdet) som ansvarig för plane-
ring i fred och agerande vid höjd bered-
skap och krig.

Förslaget om de statliga beredskaps-
myndigheterna handlar om att dessa 
bör samordnas inom tio olika bered-
skapssektorer. För varje sektor ska en 
utsedd myndighet vara ansvarig och 
vara motor i sektorernas planering. 
Varje sektor behöver sen skapa nära 
relationer till kommuner, regioner, 
näringslivet m.fl.

Sektorerna föreslås vara följande (se 
tabell nedan):

Ekonomisk säkerhet: Försäkringskassan ansvarig. Pensionsmyndigheten, Skatteverket, Statens servicecenter

Elektroniska kommunikationer: Post- och Telestyrelsen ansvarig. MSB, Trafikverket, Svenska Kraftnät

Energiförsörjning: Statens Energimyndighet ansvarig. Svenska Kraftnät, Energimarknadsinspektionen

Finansiella tjänster: Finansinspektionen ansvarig. Riksgäldskontoret.

Försörjning av grunddata: Skatteverket ansvarig. Lantmäteriet, Myndigheten för digital förvaltning, Bolagsverket,  
Försäkringskassan

Hälsa, vård och omsorg: Socialstyrelsen ansvarig. Folkhälsomyndigheten, E-hälsomyndigheten, Läkemedelsverket

Livsmedelsförsörjning  Livsmedelsverket ansvarig. Statens jordbruksverk, Statens veterinärmedicinska anstalt,
   och dricksvatten: Länsstyrelserna, Naturvårdsverket

Ordning och säkerhet: Polismyndigheten ansvarig. Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten, Tullverket,  
Kustbevakningen, Kriminalvården

Räddningstjänst och skydd av  MSB ansvarig. Polismyndigheten, Kustbevakningen, Sjöfartsverket, SMHI,
   Civilbefolkningen: Strålsäkerhetsmyndigheten, Länsstyrelsen

Transporter:  Trafikverket ansvarig. Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Luftfartsverket
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Om detta förslag tas av regeringen 
återstår ett omfattande ledningsarbete 
och tex rutiner för hur man når varan-
dra under höjd beredskap och krig. 
Detta är ett av flera steg i rätt riktning 
där utgångspunkten måste vara kri-
gets krav på robusthet och uthållighet.

Sex civilområden för utökad 
samordning i landet
Dessa civilområden i förslaget påmin-
ner om den s.k. högre regionala indel-
ning som vi hade i landet fram till år 
2000. Rollen och uppgifterna blir dock 
anpassade till dagens förutsättningar. 
Själva idén är att denna nivå mellan 
länsstyrelserna och Regeringen ska 
underlätta Regeringens nationella styr-
ning och öka stödet till länsstyrelserna 
arbete, både i planering och vid höjd 

beredskap och krig. Civilområdeschef 
föreslås bli en av landshövdingarna och 
som får ett kansli till sitt förfogande i 
fred och en mer omfattande ledning i 
krigsorganisationen.

Uppgifterna handlar om att verka 
för att totalförsvaret inom civilområdet 
får en enhetlig inriktning, samordna 
planeringen mellan statliga myndighe-
ter och Försvarsmakten på regional 
nivå och samverka med Försvarsmak-
tens militärregioner.

I krig avses civilområdeschefen få 
omfattande befogenheter till ledning 
och samordning inom området. Om för-
bindelserna med Regeringens skulle 
brytas kan civilområdeschefen få utö-
kade befogenheter i regeringens ställe.

  
Norra civilområdet:
Jämtlands län, Norrbottens län, Väs-
terbottens län, Västernorrlands län

Mellersta civilområdet: 
Dalarnas län, Gävle borgs län, Söder-
manlands län, Uppsala län, Värmlands 
län, Västmanlands län, Örebro län

Östra civilområdet: 
Gotlands län, Stockholms län

Sydöstra civilområdet: 
Jönköpings län, Kalmar län, Östergöt-
lands län

Västra civilområdet: 
Hallands län, Västra Götalands län

Södra civilområdet:
Blekinge län, Kronobergs län, Skåne 
län

Som den uppmärksamme läsaren 
direkt ser så överensstämmer detta 
inte med dagens indelning i Militärre-
gioner. Det återstår att se hur regering-
ens beslutar i dessa frågor.

Micael Bydén och Camilla Asp.

Integrerad ledning i Göteborgs-
regionen?
En intressant fråga är hur vi integre-
rar eller i vart fall koordinerar ledning 
mellan civila och militära aktörer i det 
vitala området Göteborgsregionen. 
Västsverige och västkusten är uttalat 
beskrivet som ett militärstrategiskt 
prioriterat område, bland annat i för-
svarsbeslutet 2020. Det kan diskuteras 
hur vi definierar närmare Göteborgsre-
gionen. Komplex infrastruktur hänger 
ihop i sammanvävda beroenden även 
utanför detta område. Men, oavsett så 
är detta ett närmast avgörande viktigt 
område för behov i Sverige men i flera 
betydelser också för Norge och kanske 
ytterligare något land.

Hamnarna i Göteborgsområdet och 
på västkusten med vidhängande behov 
av transportinfrastruktur har en stor 
kapacitet och nära nog existentiell 
betydelse för försörjningen, utrikeshan-
deln och annat.

En fråga – enkel men kanske kom-
plicerad – är därför:

Hur ska vi på bästa sätt designa 
robust och uthållig ledning och samord-
ning mellan det civila och militära för-
svaret i området?

Kom gärna med förslag och inlägg i 
denna tidning.

 LEIF ISBERG
SEKRETERARE I UTREDNINGEN 

STRUKTUR FÖR ÖKAD MOTSTÅNDSKRAFT
ÖVLT (RO) FM

Inrikesminister Mikael Damberg konstaterar att utredningen 
”Struktur för ökad motståndskraft” är viktig för det civila 
försvarets expansion.

– Jag har svårt att se hur den ska kunna genomföras utan att 
frågor om ansvar, ledning och samordning är klarlagt. Nu skickas 
utredningen på bred remiss. Min ambition är att besluta om ny 
struktur för ansvar och ledning inom det civila försvaret så snart 
som möjligt inom pågående försvarsbeslutsperiod.
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Fint besök på 
Soldathemmet
Den 1 oktober återinvigdes Älvsborgs 
amfibieregemente i Göteborg av  
H.K.H. Kronprinsessan Victoria och 
Soldathemmet fick äran att få besök av 
vår beskyddare.  

Vid besöket på Soldathemmet träf-
fade Kronprinsessan de förtroende-
valda värnpliktiga.  

Som förtroendevald har du de värn-
pliktigas förtroende att representera 
dem gentemot Försvarsmakten i olika 
frågor. Det här var ett mycket uppskat-
tat möte tillsammans med Kronprin-
sessan med många intressanta frå-
gor och diskussioner. 

En mycket händelserik och historisk 
dag! 

ANETTE SJÖGREN Kronprinsessan och förtroende valda. Foto Ronny Lindergren

24     ÄLVSBORGARNA 2-2021



FÖRSVARSMEDICINCENTRUM

Vad Göteborgs Garnison kommer att innehålla.

Rättning
I förra numret råkade 
jag missa att en orga-
nisationsskiss fick fel 
bildtext.
Till höger kan ni se en 
organisationsskiss över 
vad Göteborgs garnison 
kommer att innehålla.

Kustbevakningen

Sjöfartsverket
- Sjöräddningscentral
- Flygräddningscentral

Fortifikationsverket

HaV

C Amf 4

GarnE LogE LplE Utbbat 5.amfbat
17.bevbko

mp
132.säkkom

p

Stab

C FömedC

FSS FUNKE SJV Bat

Stab

MRV

Samvsekt

GBG
EBG

MarinB

ÖHG Sjöbevplut

FMTIS 4.Sjöstri

44.RDDIV

BHDG

FMTS

ORGANISATION GÖTEBORGS GARNISON

Slutläge 1529 anställda + 400 vpl

40.Hvbat

41.Hvbat
42.Hvbat

43.Hvbat
44.Hvbat

ORGANISATION GÖTEBORGS GARNISON

Försvarsmedicinskt centrum efter 1 oktober 2021
Efter överlämnandet av Garni-
sonsansvaret till AMF 4 den 1 okt 
2021, fokuserar nu FömedC helt 
och fullt på Försvarsmedicin och 
FM sjukvårdsystem.

FömedC är organiserat i fyra delar; 
Stab med en särskild HR avd. då all 
legitimerad personal inom FM hante-
ras vid FömedC.

En stridsskola för Försvarsmedicin 
(FSS), en funktionsutvecklingsenhet 
(FunkE) som bl. a hanterar utveckling 
inom ramen för Totalförsvarets sjuk-
vårdsystem samt en sjukvårdsbataljon 
(Sjukhusbat) med krigsförband dvs fält-
sjukhus och traumatroppar.

I den genomförda omorganisationen i 
Göteborgs garnison är Försvarsmak-
tens stridsskola för försvarsmedicin, 
FSS nu den enhet som fokuserar på 
utbildning, träning och övning inom 
försvarsmedicin. Skolan kommer fort-
satt verka för hela Försvarsmakten och 
ansvara för framtagande och kvalitets-
säkring av samtliga kurser från soldat/
sjöman till kvalificerade utbildningar 
för legitimerad personal inom FM Sjuk-
vårdssystem.  Under 2021 utbildades 
första omgången av de nya sjukvårdsin-
struktörerna till förbanden. Kursutbu-
det för 2022 omfattar bl.a. den utbild-
ningen. Samtliga kurser 2022 finns nu 

att söka i PRIO.  En simuleringsan-
läggning är under uppbyggnad och 
beräknas vara delvis i drift under 
våren/sommaren 2022. Med den simu-
leringsanläggningen kommer FSS 
kunna höja nivån ytterligare i utbild-
ningen/träningen av försvarsmedicinsk 
personal. 

Sjukhusbataljonen är en produk-
tionsorganisation men fungerar även 
som förlaga till de operativa fältsjuk-
husbataljonerna som för framtiden 
utvecklas inom ramen för Logistikut-
vecklingsplanen. I Sjukhusbataljonen 
ingår 1.Sjukhuskompaniet, 2.Sjukhu-
skompaniet och Traumakompaniet. 
Sjukhuskompanierna är dagens opera-
tiva fältsjukhusförband som tillsam-
mans med den civila sjukvården skall 
sörja för att stridsskadade och civila 
patienter kan evakueras från försvars-
gren eller skadeplats för vidare trans-
port till civila sjukhus i kris och krig. 
Normativt i denna miljö är ett mycket 
stort antal sjuktransportfordon med en 
robust ledning. Här fungerar sjukhu-
skompanierna som buffert för en jämn 
fördelning mellan civila sjukhus samt 
för att kompensera för långa sjuk-
transporter. Sjukhuskompanierna kan 
även spela en viktig roll vid evakue-
ringar. Exempelvis om stridsskadade 
behöver evakueras från hamnar alter-
nativt flygplatser. Genom avancerad 

ledning, logistik och sjukvård är sjuk-
huskompanierna uthålliga för kvantita-
tiva patientflöden där det saknas sjuk-
hus eller för att förstärka civila 
sjukhus.  

Traumakompaniet är under upprät-
tande och består av små enheter med 
lättare materiel för att snabbt kunna 
upprätta medicinsk beredskap med 
kirurgisk förmåga. Dessa spelar en 
mycket viktig roll vid nationella- och 
internationella operationer som kräver 
närhet till medicinalpersonal. Här sta-
biliseras patienten med direkt och kva-
litativ resuscitering inför omedelbar 
avtransport till sjukhus. 

PETER FREDRIKSSON 

C FÖMEDC

Peter Fredriksson C FömedC
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Skaldjursfest 
2021
Efter 18 månaders ofrivil-
lig stando i verksamheten 
blev vår skaldjursfest av. 
Fantastiskt goda skaldjur, 
sedvanlig ostronprovning, 
skönsång (kan diskuteras) 
och hummerlotteri stod på 
programmet. Stort tack till 
Jack med personal som gjor-
de ett kanonjobb. 

Följande styrelse valdes vid Garnisonsällskapets årsmöte 2021

Ordförande Git Berndtsson Vice ordförande Lars-Gunnar Olsson

Sekreterare Lars Andrén Ekonomidirektör Jonas Rynner

Mässdirektör Anton Toftner Mässdirektör  Jack Sagen Engström

Överfogde Anna Videbris Traditionsofficer Johan Öhlen

Webbredaktör Linus Johansson Styrelsesuppleant Magnus Strand

Styrelsesuppleant Jonatan Larsson Styrelsesuppleant  Tomas Olsson

Styrelsesuppleant Bo Andersson

Vårens öppna 
mässkvällar:

2 februari
23 februari
9 mars
23 mars
6 april
27 april
4 maj
18 maj
8 juni
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Sällskapets stugor var full-
bokade under 2021 och 
gav många medlemmar 
härliga sommarminnen. 
Familjen Wigren tillbring-
ade en vecka på Vinga 
och delar med sig av två 
härliga sommarbilder som 
utses till vinnare i tävlingen 
”Sommarbilden”.  Som tack 
för de härliga bilderna får 
familjen Wigren ett present-
kort på fisk- och skaldjur 
med förhoppning om att de 
i höstmörkret kan drömma 
sig tillbaka till fina sommar-
minnen på västkusten. 

Fotograf: Kajsa Wigren

Fullbokade 
stugor
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Introduktion och ny styrelse
Om ni tror att rubriken är ett tryckfel 
så tror ni fel. Som kommer att framgå 
nedan är bokstavskombinationen något 
ni skall lägga på minnet för framtida 
bruk. Jag vill dock börja med att intro-
ducera den nya styrelsen som konstitu-
erades på medlemsmötet tidigare i hös-
tas. Den består förutom undertecknad 
av:
Vice Ordförande:
Anders Berntsson
Sekreterare: 
Björn Selfjord
Kassör:
Sebastian Arby
Valda Ledamöter:
Erik Pousar 
Sune Forsmark
Bertil Kärnefelt (Traditionsrummet)
Adjungerade ledamöter:
Lars-Göran Skogsberg (Web Master)

Tillgängligt utrymme medger inte 
någon närmare presentation av indivi-
derna, men det är nog kända namn för 
huvuddelen av er. Jag vill samtidigt 
passa på att tacka avgående styrelse-
medlemmar för gedigna insatser. Så till 
de mer ”operativa” aspekterna av fören-
ingens verksamhet.

Kommunikation med  
medlemmarna 
Först den något kryptiska bokstav-
skombinationen i rubriken. Sedan 2017 
är kamratföreningen formellt en sek-
tion inom Garnisonsällskapet Göte-
borg. Detta är enligt min mening en 
mycket bra konstruktion som innebär 
både ekonomiska fördelar och som 
underlättar framtida rekrytering. 
GSGBGKF står helt enkelt för Garni-
sonsSällskapet GöteBorG KamratFör-
eningssektion.

Effektiv kommunikation med med-
lemmarna, tillsammans med indriv-
ning av medlemsavgifter, är en av de 
största utmaningarna för varje fören-
ing idag. Samtidigt är de tekniska möj-
ligheterna bättre än någonsin. Jag vill 
därför peka på följande tre metoder för 
kommunikation:

Via hemsidan
På Garnisonssällskapets nya hemsida, 
gsgbg.se, finns en flik för kamratfören-
ingen där vi bland annat kommer att 
lägga upp information om kommande 
aktiviteter. På första sidan av Garni-
sonssällskapets nya hemsida söker ni 
också medlemskap i föreningen. Ni pla-

GSGBGKF eller 
”Ordföranden har ordet”

ceras sedan vår sektion. Glöm inte att 
meddela e-postadress

Via Facebook
Förutom information på hemsidan kom-
mer vi även att sprida information via 
Facebookgruppen ”gsgbgkf”. Detta 
kommer att vara en sluten grupp där 
endast betalande medlemmar kommer 
att ges medlemskap. Så, betala din 
medlemsavgift, sök ”gsgbgkf” på Face-
book och ansök så kommer admin att 
ge dig tillträde till gruppen. Min för-
hoppning är att detta skall bli ett effek-
tivt verktyg, både för spridning av 
information och allmän dialog inom 
föreningen.

Via epost
Föreningen har skapat en ny gemen-
sam brevlåda med adressen gsgbgkf@
gmail.com. Dit kan ni skriva till oss i 
styrelsen för att ställa frågor eller 
komma med förslag.
(Ersätter den gamla 
g.g.kamratforening@hotmail.se) 

Medlemsavgifter
Att få in medlemsavgifter ett en utma-
ning som de flesta föreningar kämpar 
med idag. Jag vet, utgående från mig 
själv, att det inte bottnar i ovillighet att 
betala, men avsaknaden av den där 
inbetalningsavin som man kan lägga i 
högen till månadens slut gör att det är 
lätt att missa.  Tyvärr gör dagens sätt 
att producera bland annat den här tid-
ningen att det är ogörligt att bifoga 
inbetalningsavier. Vad vi hoppas på är 
att de digitala kommunikationsvägarna 
som beskrivits ovan gör att det blir 
enklare att påminna folk om inbetal-
ningen. 

Givet den brist på verksamhet som 
varit under huvuddelen av föregående 
och innevarande år har styrelsen fattat 
beslut om att efterskänka de avgifter 
som inte blivit inbetalda för 2019, 2020 
och 2021. Samtidigt uppmanar vi å det 
starkaste medlemmar som önskar 
kvarstå i föreningen att betala in 150 
kronor till Plusgirokonto 33 32 61-6 
senast sista mars. Bifoga även er mail-
adress.

Kommande aktiviteter
Den 23/3 genomförs föreningens års-
möte. Avsikten är att använda samma 
format som vi gjorde vid höstens med-
lemsmöte, alltså samling för lunch på 
mässen, under eftermiddagen ett pro-
gram som belyser aktuella aspekter vid 

garnisonen följt av årsmöte och gemen-
sam middag på mässen. Anmälan om 
deltagande sker enklast genom ett mail 
till gsgbgkf@gmail.com senast 11/3. 

Under senare delen av maj planeras 
för en dagsutflykt till Karlsborg med 
studiebesök på bland annat fästningen. 
Planeringen är i tidigt skede och både 
datum och aktuellt upplägg kommer att 
presenteras i samband med årsmötet, 
på hemsidan samt i Facebook-gruppen 
gsgbgkf. 

Slutligen planeras för ett besök från 
våra vänföreningar knutna till de före 
detta KA-regementena i Karlskrona, 
Härnösand, Vaxholm och på Gotland 
under första helgen i september. Besö-
ket skulle ha genomförts under 2020 
men fick strykas på grund av pande-
min. Mer detaljer om besöket kommer 
att presenteras såväl i nästa nummer 
av Älvsborgarna som på vår Face-
book-grupp.

I tillägg till de större evenemangen 
planeras även för Öppen Mäss vid föl-
jande tidpunkter under våren:
2 februari 23 mars (Årsmöte) 4 maj
23 februari 6 april 18 maj
9 mars 27 april 8 juni

Information om vilka kvällar som 
föredrag kommer att genomföras kom-
mer att kommuniceras via de kanaler 
som nämnts tidigare.

Så avslutningsvis, en enkel samman-
fattande manual för åtgärder som 
enskild medlem behöver vidta.

Betala medlemsavgift för 2022, 150 
kr, till PG 33 32 61-6 snarast, dock 
senast sista mars. Bifoga er mailadress. 

För er medlemmar som använder 
Facebook ansök om att gå med i Face-
bookgruppen GSGBGKF, här kommer 
ni att kunna få den senaste informatio-
nen om bland annat kommande aktivi-
teter.

Använd gärna gsgbgkf@gmail.se för 
kommunikation med styrelsen.

Med tillönskan om en God Jul och 
väl mött under 2022.

PETER ADOLFSSON

ORDFÖRANDE  

KAMRATFÖRENINGSSEKTIONEN
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På den lilla ön Hyppeln i Göte-
borgs norra skärgård är det åter-
igen ”militär” aktivitet, nåja, mer 
så att några gubbar ur Samhälls-
föreningen har gett sig den på att 
få till stånd en promenadväg upp 
på berget Storevale där den gamla 
mätstationen för KA batteri Björkö 
en gång tronade. 

Primus motor i projektet är Arne 
Johansson bördig från grannön 
Knippla som tillsammans med Matz 
Rosenqvist och Marcel Larsson drivit 
frågan i ett antal år.

Efter idogt uppvaktande av såväl 
politiker som olika EU instanser så har 
föreningen erhållit full pott från 
Leaderfonden södra Bohuslän m.fl. 
Strax före sommaren beviljades hela 
det sökta anslaget på drygt en miljon 
kronor. 

Frågar man Marcel vad medlen 
skall användas till så blir svaret att det 
mesta går till en promenadstig upp på 
berget 44möh. Resterande skall använ-

Upprop!
Har du eller känner du till någon 
som har gamla bilder från mätsta-
tionen så sänd dom gärna till oss. 
Likaså om du känner till materiel 
som fanns här en gång. Allt emot-
tages tacksamt.
marcel.kvarnen@gmail.com

Lite länkar till vårt projekt och lilla ö:
https://hyppeln.com/att-bo-pa-on/
samhallsforeningen/samhallspro-
jekt/

das för att öppna och inreda mätstatio-
nen efter bästa förmåga med materiel 
och annat som minner om fornstora 
dagar. Många unga, ja även äldre har 
knappt en aning om krigsårens historia 
och efterföljande kalla krigsåren, om 
detta vill vi berätta.

Arne som för övrigt gjorde värnplikt 
på Björkö en gång i tiden som kock 
menar på att detta kan bli ett fantas-
tiskt utflyktsmål i vår region.

Matz Rosenqvist, med sina 40år den 
yngste i gänget, har alltid haft ett gott 
öga till ”Fortet” som det kallas i folk-
mun, men så är han ju aktiv hemvärns-
man.

Vi har haft ett ovärderligt stöd i vårt 
arbete med att få fram information med 
mera framför allt av kamratförening-
ens Bertil Kärnefelt som även besökt 
sin gamla mätstation igen.

MARCEL LARSSON

Hyppeln i fokus igen

Hyppeln nu

Hyppeln förr
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Torsdagen 23 september 
var det ”återvändarträff”  
på Käringberget. Träffen 
samlade ca 20 personer  
och startade med lunch på 
mässen som sig bör.

Efter lunchen var det dags för överläm-
ning av KA-Kanonerna som tidigare 
suttit på balkongen på byggnad 1 
(stabshuset). Bild t.h..

När kanonerna monterades ned från 
byggnad 1 är oklart men bör ha skett 
någon gång under 80-talet (informera 
oss om ni har info runt detta).

KA-kanonerna har förvarats av 
kamratföreningen (i väntan på bättre 
tider) på utsidan av traditionshuset i 
fortbacken.

Bengt Furuwidh har tillsett att 
KA-kanonerna har renoverats med 
hjälp av FMTS efter att de monterades 
ned från traditionshuset.

Återvändarträff  
och invigning av Amf4

KA-kanonerna överlämnades under 
en kort ceremoni utanför entrén till 
stabshuset av Bengt Delang och mot-
togs tacksamt av C Amf4 Öv. Herlitz. 
Med under ceremonin var Kamratför-
eningens fana givetvis. (Bild nedan)

Efter överlämningsceremonin så var 
det ett späckat informationsprogram 
med genomgång av ny organisation för 
Amf4, denna genomgång genomfördes 
av Amf4 stabschef Övlt G Hafvenstein.  
I syfte att kunna genomföra återetable-
ring av Amf4 samt ha FömedC kvar 
inom staketet så behövs det en hel del 

Fotograf okänd, bild från 50-talet

Foto Bengt Furuwidh

Foto Ulf Hallden

så kallad infra-planering och detta 
belystes av Mj L Edström från LplE V. 
Övlt K Eriksson gav en orientering om 
vad som händer inom FömedC och en 
utveckling av Stridssjukvårdskolan. 
Informationen avslutades med att Mj. 
H Näslund beskrev åter-uppsättandet 
av 5.amfbat, organisation och ny mate-
riell inom amfibiesystemet. 

Efter denna ”korvstoppning” så var 
det en rundtur i traditionshuset och 
därefter transport till mässen och 
baren där för lite mingel i väntan på 
medlemsmötet och middag.
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Fanföraren samlade truppen (Fotograf okänd)

(åter)-Invigning av  
Älvsborgs Amfibie- 
regemente, Amf4 
Fredagen 1/10 så var det äntligen dags 
får återinvigning av Amf4, en dag som 
många oss längtat efter men få trott 
vara möjlig, stor heder till alla som på 
något sätt varit inblandade i framdriv-
ningen av detta.

Samtliga tal var av mycket hög klass 
nedan följer C Amf4 Öv. Herlitz tal 
under invigningen

”Det är med stor ödmjukhet och 
glädje som jag idag mottar förtroendet 
att nu få vidareutveckla den amfibiska 
förmågan på västkusten. Jag har själv 
tidigare varit chef för en amfibiebatal-
jon och vet vilken effekt den typen av 
förband kan leverera. Med ytterligare 
ett amfibieregemente och en amfibieba-
taljon på västkusten ökar vi inte bara 
vår förmåga att producera riktigt duk-

Hertiginnan av Västergötland med C Amf 4 (Bild från FB)

Reflektion – Republikanska föreningen lär inte 
samla så många röster efter den här bilden på 
Kronprinsessan i ösregn med beslutsam blick.
Foto Kim Svensson FM

Vädret var ett perfekt amfibieväder 
med ihållande regn och västlig vind på 
ca 18m/s.

Det var en gedigen gästlista med 
bland annat kronprinsessan Victoria, 
Försvarsministern ÖB, och marinche-
fen samt före detta regementschefer för 
att bara nämna några.

Kamratföreningen var givetvis 
representerad med en mindre trupp om 
cirka 20 personer, Karl Vannerberg var 
fanförare.

tiga soldater i Försvarsmakten, utan 
också vår förmåga att permanent 
skydda viktig infrastruktur längs med 
hela Sveriges kust. Infrastruktur vars 
funktion är minst lika avgörande för 
Sverige idag som vid kris eller krig.” 
(Från Marinens Facebookkonto)

För kamratförenings del så avsluta-
des invigningen med smörgåstårta i 
traditionsrummet 

ANDERS BERNTSSON
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Anländer i god tid till bussen som skall 
avgå klockan 08:00 den 12 oktober.

Som tur är, står bussen utanför 
grindarna så det är bara att kliva på 
efter att ha parkerat utanför på ”värn-
pliktsparkeringen”. Förr skulle det 
kontrolleras listor i vakten innan 
inpassering, men nu kliver vi ombord 
och räknas av utav reseledaren, Sune 
Forsmark. Smidigt.

Första anhalten är Kvibille Gästgi-
veri, där vi inmundigar en god frukost 
och får en mycket trevlig presentation 
av Gästgiveriet och dess historia från 
1645 och framåt. Anders och Marika är 
nu sist på listan över Gästgivareläng-
den 2012 – 

http://www.kvibillegastgivaregard.
se/historik-12431819

Den lilla matsalen har nu blivit 
omgjord till Ostbod och vår värd 
Anders Emanuelsson har gjort klart 
med ”Busspåsar”, så det går undan i 
kön till kassan. Påsen har tre goda 
ostar för en billig peng.

Efter ett par vägarbeten så är vi till 
slut framme hos Johan Andreé på 
Beredskapsmuseet och vi börjar med 
den hemmalagade Ärtsoppan, som ser-
veras i locket på RF kokkärl m/40. 
Pannkakor med tillbehör får du dock 

Kamratföreningens resa till Batteri Helsingborg

Några ur pjäsbesättning under laddning av 21 Kustartilleripjäs modell 42

Kvibille Gästgiveri

Johan utanför ”världens enda” pjäs skyddad 
av en glasveranda 4 e pjäs MajaVärdshusvärden i samspråk med resedeltagare.

på engångstallrik.
Vi får en dubbel guidning idag. 

Johans guidade turer brukar vara 45 
minuter, och idag får vi utöver det van-
liga besöket i Maja, världens enda ing-
lasade Pjäs, även besöka Sjukhuset. 
Han följer med oss i 1 timma o 20 
minuter innan vi släpps för egen titt på 
resterande museet. 

Maja är 4:e pjäs i Helsingborgsbatte-
riet, som byggdes med rekordfart på 44 
dygn. Inglasningen har Svenskt Mili-
tärhistorisk bibliotek, SMB, bistått 
med. Stolt konstaterar jag att mitt 
namn finns med på listan. Maja efter 
namnet på den flicka som en av solda-
terna uppvaktade och senare gifte sig 
med. De andra tre pjäserna har också 
flicknamn kommet från de övriga flick-
orna i trakten.

https://www.beredskapsmuseet.com/
Sjukhuset är en bunker som motsva-

rar våra förbandsplatser på fasta batte-
rier, som hade läkare och operations-
möjligheter. Här finns det all materiel i 
mob-lådor. Öppnade du en låda så är 
det med kompletta utrustningar.

Sammanställningsplatsen, SPL, 
men den största vapensamlingen av 
svenska vapen från den här tiden och 
så även utländska från VKII. Med ett 
häfte kan du läsa vad som är vad som 
finns innanför pansarglasen. Ja, det är 
riktiga vapen-inga kopior. Här finns 
uniformer och dioramor med autentiska 
miljöer etc.

Den stora SMB-hallen inrymmer ett 
antal fordon o pjäser. Bl.a. en 21cm/42 

som vi hade utanför nya kanslihuset. 
På den blev inget underhåll, så 
kanonen fick Tjeckerna hämta o ställa 
ut på Skodaverken som tillverkat dessa 
långskjutande 21: or. Här finns pjäs 
Nr1. (läs mer om batteri Marcof-Nor-
mandie)

Utanför återfinns ett torn 12/70 
kanon och en 7,5/57. Vi hade tre sådana 
7,5cm batterier på Västkusten. Ett torn 
står nu kvar utanför nya kansliet-by 
82. Vet dock inte om det är ett tomt 
torn. Det här var komplett med rost o 
elände.

Nu har vi enbart fotografier på en 
del anläggningar och dessa återfinns 
på museet som idag kallas traditions-
rum. Här finns en del att beskåda och 
läsa om. Finns nog flera personer som 
kan berätta om svunnen tid. Gå med i 
kamratföreningen du också.

HTTP://GSGBG.SE/

BERTIL KÄRNFELT

GARNISONSSÄLLSKAPET
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Ordföranden har ordet 
Det säkerhetspolitiska läget har 
tyvärr blivit sämre. Sedan jag 
skrev artikeln som finns i tidning-
en har:
- Spänningen ökat vid gränsen 
mellan Polen och Vitryssland
- En avsevärd rysk militär upp-
laddning påbörjats på gränsen till 
Ukraina
- Två bröder med iranskt påbrå 
gripits som spioner 

Det är onödigt att bli förvånad. 
Angrepp mot Sverige och Europa sker 
redan idag i stor skala inom ramen för 
den s.k. Gerasimov doktrinen, som bl.a. 
innebär:

Påverkansoperationer, där media 
och politiska partier utnyttjas för att 
skapa split och minskad tilltro till poli-
tiker (Obs flera tusen om året enligt 
SÄPO)

Cyberattacker (tusentals sådana 
genomförs och mörkertalet är stort)

Press och partier matas med infor-
mation om att en allvarlig konflikt är 
under uppsegling (Notera tex att ryska 
flygplan som kan bära kärnvapen flugit 
över området där flyktingar söker ta sig 
till Polen.)

Ekonomiska sanktioner (Lägg 
märke till hoten om stängda gasleve-
ranser och priset på olja)

Diplomatiska relationer utnyttjas. 
(Svensk ambassadör hotas med utvis-
ning)

Demonstrationer understöds
Sabotage mot infrastruktur förbe-

reds. (Ca 30 % av all diplomatisk rysk 
personal är i själva verket underrättel-
sepersonal – spioner om ni vill.) Putin 
verkade själv som sådan i många år i 
f.d. Östtyskland.)

Mord på nyckelpersoner. (Jfr de gift-
angrepp vi bevittnat bl.a. i Salisbury)

Specialförband uppträder under 
falsk flagg. (Jfr de gröna gubbarna i 
östra Ukraina)

Begränsade militära insatser när 
lägligt tillfälle uppstår (Jfr ingripande 
Georgien i konflikten om Ossetien)

Större militära operationer kan inte 
uteslutas, men först kommer alla andra 
resurser att användas.

Den som anser att vi redan nu är 
utsatta för krigshandlingar är p g av 
detta svår att säga emot. Hjälp därför 
till att följa det som sker och upplysa 
våra politiker om detta.

Det gläder oss därför att Amf 4 är 
organiserat, och under handfast led-

ning av Överste Fredrik Herlitz, nu 
snabbt växer i styrka.

Betydelsen av vår kamratförening 
och all frivilligverksamhet växer i bety-
delse och förtjänar vårt deltagande och 
stöd. Därför känns det bra att vi nu är i 
full gång med verksamhet i kamratför-
eningen.

Nyligen har Leif Isberg berättat om 
arbetet med att bygga upp det civila 
försvaret.

Han har där varit sekreterare i den 
utmärkta rapporten om värnkraft med 
förslag om 6 ”civilbefälhavare” och om 
att samordning mellan funktionsföre-
trädare, så att antalet myndigheter i en 
krissituation kan hållas nere mm. Led-
ning och verksamhet i storstäder som 
Göteborg, Stockholm och Malmö pekas 
ut som särskilt viktiga.

Vi ska snart ha ett föredrag av f.d.  
I 15 officeren och f.d. ÖB Johan Heders-
tedt. Han kommer att tala runt tankar 
om försvaret förr, idag och framåt. Det 
blir spännande.

KUNGLIG ÄLVSBORGS REGEMENTES KAMRATFÖRENING

PROGRAM ÅR 2022
Januari 1/1 Nyårsmottagning

13/1 Öppet hus
27/1 Stort föredrag med ärtmiddag

Februari 10/2 Öppet hus
24/2 Stort föredrag med ärtmiddag

Mars 10/3 Öppet hus
24/3 ÅRSMÖTE

April 7/4 Öppet hus
22/4 Stort föredrag med ärtmiddag
29/4 Endagsresa (vårens resa)

Maj 6/5 Öppet hus
19/5 Torpafton

Juni 6/6 – 12/6 Årets resa
Juli STÄNGT
Augusti 11/8 Torpafton

27/8 Regementets dag
September 8/9 – 11/9 Höstresa

22/9 Stort föredrag med ärtmiddag
Oktober 1/10 Regementsmarschen

22/10 Höstmiddag
November 3/11 Öppet hus

17/11 Stort föredrag med ärtmiddag
December 9/12 Lilla jul

Detta program kan av oförutsedda händelser ändras, var noga med att följa inbjud-
ningarna som kommer på utskick före varje händelse.

Hjärtligt välkomna till ett spännande år 2022.
JAN ANDERSSON - VERKSAMHETSANSVARIG

Ni kan också se fram emot ett spän-
nande program i vår. Bl.a. försöker vi 
få Arméchefen Karl Engelbrektsson att 
besöka oss.
Med detta önskar jag er alla en God jul 
och låt oss göra 2022 till ett bra år! 

SVANTE BERGH

ORDFÖRANDE
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Bataljonschefen tog som brukligt emot 
sina Hemvärnssoldater samt musikkår. 
I år liksom för något år sedan deltog 
Wästgöta Ryttare samt 20 ryttare från 
Smålands Husarer, Vetlanda. Alltså 
nästan ett 40-tal ryttare både kvinn-
liga och manliga som förgyllde mar-
schen.

Regementsmarschen
2021

För 14 gången ordnade Älvsborgs Regementes Kamratfören-
ing marschen mellan Fristad till f.d. Älvsborgs Regemente 
Under pompa och ståt och fin marschmusik samlades ett  
hundratals marschdeltagare, samt åskådare vid Fristads 
Folkhögskola för den årliga “Fristads Marschen”. För Starten 
svarade som vanligt Irene Samuelsson och undertecknad. 

 Ändamålet med vår marsch, är att 
hedra de soldater som vid regementets 
flyttning från Fristad hed till Borås år 
1914. Denna marsch har vi sedan år 
2008 anordnat från den gamla till den 
nya förläggningsplatsen, så även i år. 

Vädret var skapligt och de 80 delta-
gande i marschen var nöjda med sin 
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Nunnor 
från skyn 
Jag tjänstgjorde som Monitor 
i Bosnien under 1995 i sex 
månader i en civil organisa-
tion som hette ECMM och som 
arbetade med säkerhet inom 
EU. Egentligen var vi Monito-
rer erfarna officerare som bar 
helt vita kläder utan gradbe-
teckningar men med endast att 
blått EU emblem runt armen 
och dito blå keps. 

Jag var placerad i Kiseljak några 
mil från Sarajevo och jag hade en 
ung italiensk fanjunkare som bilfö-
rare, tolk och assistent. Han hette 
Cesare Spadafora och tillhörde sig-
naltrupperna. Han var en bra karl 
men endast ca 160 cm lång. Vi 
Monitorer skulle köra runt i vita 
bilar och rapportera allt som kunde 
vara av intresse för Krigsförbrytar-
tribunalen i Haag. I princip utfor-
made vi vårt uppdrag själva.

 En dag när Cesare och jag var 
på väg från Vitez till Kiseljak körde 
vi upp till ett litet kloster som stod 
i brand uppe på en kulle alldeles 
intill en stor gul kyrka. Vi klev ur 
vår bil och gick fram för att se vad 
som hände samt för att kunna 
skriva rapport om händelsen, vilket 
vi tyckte ingick i vår arbetsuppgift. 
Det brann i taket på klostret och 
folk sprang hysteriskt hit och dit på 
gatan nedanför och skrek. Ryktet 
gick att en eller två granater från 
en granatkastare hade träffat 
klostret. Ett par nunnor stod på 
balkongen på andra våningen. De 
grät, fäktade med armarna och 
ropade på hjälp. Ingen på gatan 
nedanför verkade vilja eller kunna 
göra något så jag bestämde mig för 
att ingripa. Vi körde fram vår vita 
skåpbil och ställde den rakt under 
balkongen. Jag klev upp på bilta-
ket, som började bågna under mina 
90 kilo, sträckte upp armarna och 
anmodade nunnorna att hoppa. 
Avståndet ner till bilen var ca 2,5 
meter. Efter en kort tvekan hasade 
sig den yngsta och minsta nunnan 
över balkongräcket och släppte 
taget. Hon vägde knappt 60 kg och 

henne lyckades jag fånga upp gan-
ska bra. Gropen i biltaket blev dock 
lite djupare och framrutan sprack 
med en smäll av kraften från vår 
gemensamma tyngd. Hon klättrade 
därefter ner på marken med Ceasa-
res hjälp. När jag sedan tittade upp 
såg jag nästa nunna klättra över 
räcket och insåg snabbt att jag stod 
inför ett ”stort” problem. Damen i 
fråga var omkring 60 år och vägde 
drygt 100 kg. Hon släppte till slut 
taget om balkongräcket och föll med 
ett skrik rakt ner på mig. Hon var 
helt omöjlig att fånga upp. Taket på 
bilen blev helt intryckt, bilrutorna 
flög åt alla håll och vi föll båda ner i 
en rabatt med rododendronbuskar 
intill klosterväggen. Jag hade dock 
turen att hamna ovanpå nunnan så 
jag blev inte krossad. (Hon var fak-
tiskt ganska mjuk att landa på). 
Mellanlandningen på biltak och 
buskar mildrade vårt fall avsevärt. 
Kanske hade även vår herre ett 
finger med i spelet, vad vet jag? och 
jag var plötsligt byns hjältar och 
alla skulle bjuda på Slivovitz som 
smakar ormserum. De båda nun-
norna kördes därefter iväg i till 
närmaste sjukhus. Jag undrade för 
en sekund hur min hustru Ylva 
skulle reagerat ifall hon fått beske-
det från Bosnien att hennes make 
hade krossats under en nedfallande 
nunna? 

Vi fick hjälp att bogsera vår hop-
tryckta bil till en bilverkstad i 
Kiseljak. Mekanikerna fick sig ett 
gott skratt när de fick höra hur 
denna bil hade fått hela sitt tak 
intryckt. Tre dagar senare fick vi en 
helt ny skottsäker och jättestor 
Mercedesjeep på 3,5 ton från 
ECMM. Den hade tidigare tjänst-
gjort vid gamla DDRs gränspolis. 
Cesare, som var ovanligt 
kortvuxen, fick nästa ha en pall 
med sig för att kunna kliva in och 
ut ur denna stora bil. Den bilen 
hade även klarat betydligt tyngre 
nunnor från himlen men det kom 
aldrig någon sådan efter detta.

LENNART LINDÉN 

FD MAJOR VID I15 SAMT  

KOMMENDÖRKAPTEN I FLOTTAN

dag. Som brukligt fanns två vätskesta-
tioner under vägen, som vanligt beman-
nade utav hemvärnets trevliga grabbar 
som återkommer varje år. De 18 kilo-
metrarna går till att börja med längst 
Öresjös västra sida, fortsätter upp till 
Rya Åsar, fortsätter förbi Byttorps väg-
port, genom Ramnaparken och med 
mål vid f.d. Älvsborgs Regemente 

Vid målet vankades ärtsoppa med 
tillbehör som lagats av Hemvärnets 
kockar. Irene Samuelsson stod för 
utdelningen. Åke Hell hade som vanligt 
dukat upp med bord och stolar utanför 
”Laddatorpet.” Föreningens vice ordfö-
rande, Jan Andersson, hänger den sed-
vanliga medaljen runt halsen på 
marschdeltagarna.

LARS REHN

ÄLVSBORGARNA 2-2021     35



De muckade från I 15 för snart 60 
år sedan men träffas fortfarande. 
Innan de slutade sin värnplikt 
kom de överens om att bilda en 
egen liten förening, sagt o gjort. 
Kontakten hölls och träffarna blev 
i de orter som de bodde. Laga 
mat hade de lärt sig av sitt befäl, 
Kaptenen Stig Strid och de båda 
fanjunkarna, Gösta Henriksson 
och Ove Jagendal. 

Det blev mer o mer gemensam matlag-
ning tills de bestämde sig att skaffa en 
kokvagn som de blivit utbildade på. 
Sagt o gjort, de 12 kockarna köpte 
gemensamt en avställd militär 
kokvagn. Fredagen 24 och söndagen 25 
september ställde de upp sin kokvagn 
på Stora Torget i Borås mitt framför 
Rådhuset. Allmänheten kunde för en 
hundralapp bli serverade, som sig bör, 
ärter med fläsk samt pannkakor. Till-
behör de båda dagarna var en fräsch 
salladstallrik med tonfisk och senaps-
dressing mm. 

Denna helg fick vi in 26,655 kronor 
och alla pengar går oavkortat till Barn-
cancerfonden berättar gruppens initia-
tivtagare gruppchefen Göte Larsson. 
Göte är den enda av kockarna som 

Gamla I 15-kockar lagar mat 
på Stora torget för en god sak

valde att fortsätta i yrket efter värn-
plikten. Före sin värnpliktstid jobbade 
han i Borås och fortsatte sitt yrke efter 
I 15. 

På lördagen bestod menyn av en pas-
tarätt med bland annat en krämig 
roquefortost med sås. Göte Larsson 

påpekade att staden Borås betytt och 
betyder mycket för honom samt hans 
kock kamrater. Inte omöjligt att vi får 
se dessa kockar med sitt kok framöver i 
vår stad. Vi hälsar dem välkomna till-
baka. 

LARS REHN

Koket

Kockarna

KUNGLIG ÄLVSBORGS REGEMENTES KAMRATFÖRENING
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KUNGLIG ÄLVSBORGS REGEMENTES KAMRATFÖRENING

Häromdagen ringde min syssling och den 
tidigare kaptenen vid I 15 och Älvsborgsgrup-
pen Morgan Johansson och frågade om vi inte 
skulle skriva några rader om vår gemensam-
ma anfader jägarsoldaten 1134 Petter Kind 
som var indelt soldat i Kinnarumma socken. 
Här kommer berättelsen uppdelad på några 
nummer av Älvsborgaren.

MATTIAS ÅBOM
Ättling till Petter Kind, tidigare kapten 

och Hv. Insatskompanichef
mattias@minarotter.nu

Denna berättelse handlar om 
Älvsborgs regemente, dess befäl, 
manskap och jägarsoldat 1134 
Petter Kind och hans deltagande 
i fyra krig under sju dramatiska 
krigsår i Norden och ute i Europa 
under åren 1807–1814.

Petter Kind deltog i
Gustav IV Adolfs krig mot Napoleon 
1807, kriget mot Danmark-Norge 
1808–1809, Karl Johan krig mot Napo-
leon 1813–1814 och kampanjen mot 
Norge 1814.

För att få en bra bild av Petter Kind 
och hans regementskamraters liv under 
krigen 1807–1814 så behövs manska-
pets liv beskrivas, deras utrustning och 
hur det såg ut på regementet vid denna 
tid. Till hjälp för detta använder jag 
Otto Mannerfelts anteckningar om 
regementet. “Kongl. Elfsborgs 
Regemente 1680-1815”. Otto Manner-
felt var löjtnant vid regementet vid bok-
ens skrivande 1887. Övriga källor är 
boken “En bok om I 15”, regementets 
mönstringsrullar och egen forskning.

Bondesonen bildar familj i 
Kinnarumma
Den 18 oktober 1780 föddes bondesonen 
Petter Andersson från Od socken. Pet-
ter kom att flytta till Kinnarumma och 

Petter Kind tjänar Älvsborgs regemente 
under fyra krig (del 1 av 3)

arbeta som dräng i Hassmundshult där 
han gifter sig våren 1805 med den 23 
åriga Catharina Pehrsdotter. Petter 
själv är 24 år gammal när han står 
inför prästen i det vi idag kallar Kin-
narumma gammal kyrka som finns att 
besöka i Ramnaparken, Borås. För-
hoppningsvis fanns det kärlek Petter 
och Catharina emellan när de står 
inför prästen men en av anledningarna 
till giftermålet är att Catharina är hög-
gravid med sonen Anders som kom att 
födas mindre än en månad efter vig-
seln.

Antas som soldat
Sommaren 1806 när sonen Anders är 
ett år gammal är Christina åter gravid. 
Petter funderar säkerligen på hur han 
skall försörja familjen då livet som 
dräng inte ger mer än tak över huvudet 
och knappt mat för dagen. Det politiska 
läget i Sverige hade blivit mer spänt 
och regementena runt om i Sverige är 
noga att fylla sina lediga platser. Petter 
känner till att Snärjeslätts soldattorp 
under Kinnarumma Stom är vakant 
och ser möjligheten att få ett eget torp 
till sin familj och viss ekonomisk 
ersättning om han blir soldat. Den 14 
juni 1806 approberas (antas) Petter 
som soldat på Älvsborgs regemente, 
Överstelöjtnantens (Vedens) kompani 
och får soldatnamnet Kind och nummer 
1134. Mönster skrivaren noterar att 
karlen är 5 fot 8 1/2 tum lång (174 cm). 
Det kom inte att dröja länge innan Sve-
rige hamnar i det krig som kom att 
kallas Gustav IV krig mot Napoleon.

Älvsborgs regemente och 
 manskapet
Ur 1807 års mönstergilla kan man 
efter Sveriges krig mot Napoleon 1805–
1807 läsa: “Elfsborgarnes medellängd 
var omkring 5 fot och 9 verktum; den 
längste karlen var 6 fot och 4 verktum, 
den kortaste 5 fot och 1/2 verktum. 
Medelåldern var 33,7 år, medeltjenste-

tiden 10,8 år. Den yngste till åldern var 
20 år, den äldste 55 år; den yngste i 
tjenst hade stått under fanorna i 1 år, 
den äldste i 34 år; 515 voro gifte, 
endast 73 ogifte. Efter sin hemort 
kunde desse Elfsborgare delas i Vestgö-
tar, Vermländingar, Småländingar, 
Upländingar, Dalboar, Halländingar 
och – utländingar, ty bland desse fanns 
äfven en ryss, N:r 105 Dubras, som tje-
nat i 19 år för sin rote”

1811 hade av regementets soldater:  
429 bevistat fälttåget i Pommern, 905 
bevistat fälttåget i Norge, 208 kunde 
skriva läslig stil, 264 läser tryckt och 
skrifvet,

1117 läser i bok och 8 kunna ej läsa 
innantill i bok.

Bild: från www.ra.se. Petter Kind antas som soldat.

Svenskt infanteri ca 1810. Bild från digitalt-
museum.se

Forts nästa sida
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Överstelöjtnantens (Vedens) 
kompani
Efter krigets slut 1814 bestod öfer-
stelöjtnantens (Vedens) kompani av 101 
man. “Medelåldern var 40,26 år och 
medeltjenstetiden endast 10,5 år. Alla 
voro vestgötar utom en, som var verm-
länding. 66 voro gifta och 35 ogifta”.

Officerare och underofficerare
Befälets beväpning bestod av värja och 
officers och underofficers gevär (hand-
gevär). Som fälttecken bar officerarna 
1809 en vit armbindel på vänster arm 
för att minnas Gustav III revolution 
1772. Under åren 1805–1807 var office-
rarnas ålder hög. Överstelöjtnant Bök-
man var 52 år och kompanicheferna i 
allmänhet över 50 år. 

Under åren 1808–1809 och 1813–
1814 års krig lyckades man föryngra 
officerskåren. Den 27 maj 1806 gavs en 
kunglig skrivelse ut om att tillsätta en 
ny underofficersgrad, fanjunkare. Två 
fanjunkare per bataljonen skulle utses.

Soldaternas beväpning
1807 fick soldaterna nya gevär bland 

annat 1799 års modell. Alla gevär var 
utrustade med bajonetter. Huggare 
hade man aldrig fått till regementets 
soldater. Under Finska kriget bar 
regementets korpraler huggare. 1813 
fick man dricksflaskor av koppar med 
rem. Enligt 1806 års generalorder 
skulle varje infanterist bära 30 skott. 
Ytterligare 30 skott per man skulle för-
varas på bataljonen och 30 skott per 
man till förvarades i brigadtrossen, 
alltså endast 90 skott per man. 1808 
ändrades orden så att bataljonen skulle 
ha 200 skott per man och av dessa 
skulle soldaten bära 30 och resten fin-
nas i trossen.

Jägarsoldater införs
Jägarsoldater fanns till viss del i kriget 
i Finland 1788 och det gav goda 
erfarenheter. 1804–1807 så införs 
“Jägarne” i svenska armén. 1804 så 
hade Älvsborgs regemente en jägarplu-
ton och den 29 oktober 1806 utsågs 93 
man till att bli jägare. Kravet för att 
antas var att man var; “minsta, yngsta 
och begripligaste manskapet”. Alla 
jägarsoldater vid regementet utmärktes 

för de övriga genom mindre föränd-
ringar på uniformen.

Gustav IV Adolfs krig mot Napo-
leon 1805-1810
Gustav IV Adolfs krig mot Napoleon 
varade mellan 1805–1810. Gustav IV 
Adolf anländer till Stralsund 2 novem-
ber 1805 och tar befälet över armén i 
Pommern som består av 12 125 man. I 
praktiken var kriget slut 1807. Sverige 
gick i krig mot Frankrike med Sveriges 
allierade; England, Preussen, Ryss-
land, Österrike. Sveriges mål med kri-
get var att bidra i besegrandet av Napo-
leon.

Svenska trupper når som längst till 
Hamm och den 27 september lämnar de 
sista svenskarna tysk jord. Gustav IV 
Adolfs krig mot Napoleon slutade i 
katastrof och de svenska trupperna 
kunde med nöd och näppe ta sig hem 
från kontinenten 1807. Fredsvillkoren 
blev hårda för Sverige. Ingen mark är 
tvungen att lämnas över men den vik-
tiga handeln med England blir lidande.

Mitt i dessa händelser hamnar Pet-
ter Kind…                Forts. i nästa nummer.

Vid vårt soldattorp på regementet finns för en tid sedan en gravsten på en gammal indelt soldat, 
Klas Karlstrand, samt hans hustru Selma. Klas blev antagen som soldat 1889, slutade som sol-
dat 1914 och avled 1943. Han tillhörde Älvsborgs Regemente, rote: Källunga Franke Gården 
Gäsene kompani. Kamratförenings Medlemmen Bengt Dalèn har forskat och fått fram uppgif-
terna om Klas.                                                                                                                     LARS REHN

KUNGLIG ÄLVSBORGS REGEMENTES KAMRATFÖRENING

Minne av indelte soldaten 
Klas Karlstrand

Petter Kind...  forts från föregående sida
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RESERVOFFICERARE – RESERVOFFICERS-
SÄLLSKAPET I GÖTEBORG – ROSIG

Olle Högblom, nu Special 
Projects Volvo och tidigare 
President för Volvo – en 95-5:a?! 
Pierre: Känner du igen dig som 95–5:a?

Olle: Ja. Minst sagt. 
Pierre: Hur menar du? 

Olle: Jag har ju egentligen bara suppor-
tat Försvarsmakten på obetald tid. Har 
aldrig varit inkallad. 

Pierre: Så det var bortkastad tid?  
Olle: Tvärtom, jag hoppas och tror att 
jag på obetald tid framhållit och stimu-
lerat reservofficersgrejen och supportat 
säkerhets och försvarsrelaterade frågor 
på ett bra sätt. 

Pierre: Vad har du fått för möjlighe-
ter till ”stimulerat” menar du?  
Olle: Allt ifrån förhållandet till för-
svarspolitik till att ha stöttat andra 
reservofficerare i deras tjänsteutöv-
ning. 

Pierre: Har du anställt några RO?  
Olle: Som RO känner jag ju vilken 
nytta utbildningen, kamratskapet och 
tjänstgöring gett mig. Så gott som alla 
reservare jag stött på har varit bra, 
ambitiösa och driftiga personer, så det 
är klart att folk med denna bakgrund 
automatiskt haft vissa pluspoäng i 
rekryteringssituationer. Se på dig själv 
till exempel – vi hade säkert inte 
utnyttjat dina tjänster om det inte varit 
för att du var reservare.

Pierre: Vad tycker dina barn om för-
svaret?  

Olle: För dem är Sverige ett fantastiskt 
land värt att försvara. 

Pierre: Nu är Amf 4 öppnat och vad 
vill du säga till Fredrik Herlitz, nya 
regementschefen, som nästan är 
granne?  
Olle: Stimulera Reservofficerskarriä-
ren! Jag kan bara konstatera att jag 
genom reservofficersutbildningen både 
fick känna att jag gjorde nytta för lan-
det, gjorde något obligatoriskt till något 
bra och fick träffa personer som kom 
att få de mest spännande fortsatta kar-
riärerna. Ledarskapsträningen vi fick, 
inte minst i det som nu är Amfibie-kå-
ren, danade mig på ett oerhört positivt 
sätt! Ok, det var krig om att få plat-
serna på den tiden, ha ha. 

Pierre: Så här i backspegeln, vad har 
du med dig från RO-utbildningen?  
Olle: Praktiska ledarskapsfärdigheter, 
kompisar för livet, att bita ihop när det 
var fuktigt, kallt och djävligt i skogen 
eller i bergrummet och – en smula otip-
pat –mitt stora matlagningsintresse 
som väcktes av den fyra-veckors inten-
sivutbildning på flottans intendentur 
skola i Karlskrona som ingick i huvud-
tjänstutbildningen.

Pierre: Känner du till Reservofficers-
sällskapet i Göteborg?  
Olle: Starkt, trevligt, seriöst och ett 
gäng som fattat detta med att få saker 
gjorda samtidigt som man har roligt. 
Idag är attraktion och action ofta 
mycket viktigare än man tror. 

”95–5”
= reservofficer
Temat 95–5 symboliserar verkligheten för en reservofficer. Vad som 
faktiskt händer där de 95% är i form av tjänstgöring men ”utanför” 
Försvarsmakten. De 5% symboliserar den militära utbildningen och 
eventuell tjänstgöring organiserad och betald av FM. Det är kanske 
dessutom den obetalda tjänstgöringen som är minst lika viktig för för-
svar och säkerhet. 

Reservofficerssällskapet 
i Göteborg – ROSIG 
ROSIG har 20 
aktiviteter om 
året. Se gärna 
programpunk-
terna på 
www.rosig.se. 
Vi tackar alla 
våra medlem-
mar och nära 
samarbete med Försvarsutbildarna 
och Föreningen för Göteborgs Försvar.  
Det går också att emaila till 
info@rosig.se 

Olle Högblom, toppchef på Volvo och reserv-
officer Amfibie.

ROSIG’s höstmiddag på Royal Bachelors Club i Göteborg med föredrag av Fredrik Herlitz.

Olle Högblom jobbar numera med spän-
nande och många gånger hemliga pro-
jekt inom AB Volvo. Han tillbringade 20 
år ledningen för Volvos IT verksamhet, 
de senaste som VD för Volvo IT och CIO 
i koncern. Olle har 2 barn med mul-
tikulturella relationer och har bott ett 
antal år i USA. Militärt RO/Lt Amfibie-
kåren. Olle kunde förr ses fabricera sina 
hemrullade Van Nelle Zware Shag ciga-
retter i allehanda miljöer men kan nu 
ses på väg till jobbet över Älvsborgsbron 
i ur och skur på den dyrbara egen-im-
porterade gravel-hojjen eller hemma i 
köket i något stadie av bakningen av det 
ultimata danska rågbrödet.

Pierre Dicksson är ordförande i 
Reservofficessällskapet i Göteborg och 
jobbar annars med affärsutveckling 
inom området för juridik och kontrakts-
beteenden hos bl.a. SKYE Contracts.
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B POSTTIDNING
Returadress:
Garnionsenheten,                          
Göteborgs garnison,
Box 5155, 426 05 V Frölunda

B POSTTIDNING
Returadress:
Älvsborgarna, Göteborgs Garnison
Box 5155, 426 05 V Frölunda

FÖRENINGEN 
FÖR GÖTEBORGS 
FÖRSVAR

Tidningen utkommer fyra gånger  
per år och innehåller många artiklar 
av stort värde för den som vill följa 
med i försvarsdebatten.

FÖRENINGEN HAR EN EGEN HEMSIDA: 
www.goteborgsforsvar.se  Surfa in och ta del av 
vårt program med föreläsningar och annan information!

Återanvänd gärna tidningen genom att låta den hitta nya läsare. 
Arbetsplatsens fikarum, släkting, pizzabutiken, frisören, idrottsklubben osv.

Föreningen har sedan dess bildande 1912 haft som ändamål  
”att under samverkan med militär eller annan myndighet  
stärka rikets försvar inom Göteborg och Västsverige”.

Föreningen anordnar försvars- och säkerhetspolitiska informa-
tionsmöten, seminarier och debatter där kvalificerade deltagare 
från politik, myndigeter och akademi bidrar. Som medlem får 
man den fristående försvarstidningen ”Vårt Försvar”.

För att bli medlem betalas medlemsavgiften på 200 kronor  
för ständigt medlemskap till föreningens bankgiro 5703-5263. 
Skicka samtidigt ett mejl till sekreterare@goteborgsforsvar.se 
med ditt namn, adress och telefonnummer. 


