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Tjejerna på FBU-läger_ Vi vill kanske bli befäl 

 
Av BOSSE AIVDERSSON  GÖTEBORG:  

Tjejer på ett FBU-läger? Ja, efter en hård kamp har några tjejer lyckats få 

vara med på ett läger. 

 

 

— Det är ett experiment, men går det bra fortsätter vi säkert, säger 

kapten Gustav Lundberg som är skolchef. 

— Vi vill fortsätta och kanske bli 

befäl också. Det är tjejerna 

överens om. 

FBU betyder frivillig 

befälsutbildning och har tidigare 

haft läger för pojkar mellan 15 och 

19 år. 

— Min kille var på ett FBU-läger 

och sysslade precis med det som 

jag gillar, nämligen att segla och 

skjuta. Jag tyckte att det var fel 

att inte jag fick vara med bara för 

att jag är tjej, säger Ewa Helin en 

av flickorna på kursen. 

Hon och några av hennes kamrater 

lyckades efter en lång 

brevväxling med försvars- och 

statsministrarna och andra 

myndigheter få det här provåret 

till stånd. 

 

Jag vill inte laga mat. Det är mycket roligare att lära sig segla och skjuta. Det 

menar Ewa Helin, en av dem som såg till att FBU öppnades också för flickor 

(Foto Anders Hofgren) 



TOPPEN! 

— Och det är verkligen toppen. Jag kan mycket väl tänka mig att bli befäl, 

säger Ewa. 

Tillsammans med de övriga deltagarna i sin grupp är hon nu på väg att runda 

Tjörn i en segelslup. 

— Visst är det jobbigt, säger hon och tittar på sina omplåstrade händer, som 

blivit sönderskavda av en tamp i båten. 

— Men det roliga uppväger allt det jobbiga. 

RODDSLUP 

Det finns två grupper till på FBU-lägret. En som går upp till Fjällbacka med 

motorbåt och en grupp som är ute på en tvådagars resa med roddslupar. Men 

det är inte bara de här utflykterna med övernattning i det fria som ingår i 

lägret. Ungdomarna får också lära sig lite sjukvård och signaltjänst. De får 

också en 

skytte-utbild-

ning. 

 

 

 

 

 

 

 

På FBU-lägret på Känsö blandas för första gången i Sverige killar och tjejer på 

samma läger. Och det går ganska problemfritt. Flickorna kanske är lite fysiskt 

svagare, med väger de lätt upp med viljans hjälp, säger Nils-Gustaf Löfgren, som 

är en av instruktörerna på lägret 

 

BLIR MILITÄR 

— Men det är ingen stridsskjutning utan bara en mycket grundläggande kurs, 

säger Gustav Lundberg. 

— Det här driver vi inte i första hand för att få officerare. Det är som vilken 

ungdomsverksamhet som helst, menar han. 



Men faktum är att flera av FBU-arna söker sig till en militär bana. 

— Jag hade aldrig hamnat här om det inte varit för FBU, säger Rustan 

Schlüter som är sergeant och en av instruktörerna på kursen. 

— Och jag vet att det är likadant med många av mina kolleger. 

 

Plats för bild 

 

 

• På FBU-lägret på Känsö blandas för  första gången i Sverige killar 

och tjejer på samma läger. Och det går ganska problemfritt. 

— Flickorna kanske är lite fysiskt svagare, men det väger de lätt u p p  m e d  

v i l j a n s  hjälp, säger Nils Gustav Löfgren, som är en av instruktörerna på 

lägret. 


