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Tidning för Södra Militärdistriktets perso-
nal och berörda.

Utkommer med fyra nummer under 2001.

Upplaga: cirka 2 400 ex

Adress: MD S kuriren
Box 5155, 426 05  Västra Frölunda

Besöksadress: Göta Älvgatan

Telefon: 031-69 20 00 (växel)

Telefax: 031 69 20 81

E-post: infomaster@mds.mil.se

Hemsida: http://www.mds.mil.se

Ansvarig utgivare:
John-Olov Fridh

Chefredaktör: Ulrika Adolfsson

MDS kuriren distribueras enligt MD S
listor på personal och förteckningar över
samarbetsorgan-/enheter och personer.

Tryck: Ale Tryckteam AB, Bohus

Trycks på miljövänligt papper.

MD S kuriren får gärna citeras om källan
anges.
För återgivande av signerade artiklar samt
illustrationer krävs tillstånd från tidning-
ens redaktion. Redaktionen ansvarar ej för
insänt, icke beställt material.

Foton från Rikshemvärnschefens inspektion
vid Kronobergsgruppen.
Bild 1 och 3: Skjutning med granatgevär på
Kosta skjutfält.
Bild 2: Sjukvårdsövning vid Byholma.
Foto: Ulrika Adolfsson

Maskoten ”Kuriren” är tecknad av Göte
Göransson, som vänligen ger MD S tillå-
telse att använda den.

Nu börjar konsekvenserna av fjolårets
försvarsbeslut bli allt mer tydliga både
organisatoriskt, personellt och
ekonomiskt. Försvarsbeslutet har
redan i portgången råkat in en
mycket besvärlig situation. De medel
Överbefälhavaren (ÖB) avdelat  för
förbandsverksamhet (utbildning/
övningar och kompetensutveckling)
har visat sig otillräckliga jämfört med
vad förband och staber redovisat i
sina budgetäskanden till Högkvarteret
(HKV). Därtill kommer ett omfat-
tande besparingskrav om ca
700 miljoner kronor som blir följden av att Försvarsmakten ej fick regeringens tillstånd att
överföra medel från ”materielanslaget” till ”förbandsanslaget”.

ÖB har därför tvingats att ålägga all verksamhet mycket kraftiga besparingar under resten av
2001. Inom MD S skall ca 35 miljoner kronor sparas under  2001. Konkret innebär det ett
besparingsbeting på ca 30 % av påverkbara kostnader. Då besparingarna i huvudsak kommer
att behöva genomföras under andra halvåret blir effekterna än mer omfattande på planerad
verksamhet. Det innebär att mycket stor restriktivitet måste åläggas all verksamhet om vi skall
klara besparingsmålen. Ett omfattande arbete har under ett antal veckor genomförts i staben
tillsammans med chef för respektive MD-grupp och ANFA-kontor Väst i syfte att försöka
minimera återverkningarna på den mest prioriterade verksamheten. Tyvärr är besparingskraven
så omfattande att ingen del av MD S verksamhet lämnas oberörd. Jag hoppas trots detta att
kvarvarande medel skall utnyttjas till det yttersta för att åstadkomma god kvalitet i all återstå-
ende verksamhet. Inom hemvärnet kommer övningarna bland annat att behöva koncentreras
till färre tillfällen och jag utgår ifrån att varje ansvarig chef på varje nivå gör allt för att vi vid
dessa övningar skall uppnå ett högt övningsdeltagande med stor måluppfyllnad.

Rikshemvärnschefen har genomfört tre inspektioner inom MD S under våren och jag konstate-
rar med tillfredsställelse att i huvudsak fungerar verksamheten bra, dock är övningsdeltagandet
för lågt. På sina håll kan inte den enskilde hemvärnsmannen hantera vapen och övrig utrustning
på ett fullgott sätt. Detta måste självfallet förbättras. Vid genomförandet av den fortlöpande
vapeninventeringen vid respektive enhet kan det därför vara lämpligt med vissa vapenövningar,
allt i syfte att öka den enskildes förmåga att hantera tilldelad utrustning.

ÖB har till regeringen (05 - 15) redovisat de krav som försvarsutskottet ställt angående de
Nationella Skyddsstyrkornas organisation, ledning och utrustning mm. ÖB har i sak ej redovisat
ytterligare utöver vad som framkom i underlaget till försvarsbeslutet (maj 1999) utan avser
återkomma 2002-03-01 med ett avvägt förslag. Det innebär att besked låter vänta på sig i
denna mycket viktiga fråga för hemvärns - och frivilligrörelsen liksom för  reservofficerarna. Det
är dock viktigt att slå fast att ingenting har förändrats när det gäller behovet av dessa organisa-
tioner och personalkategorier. Deras roll är fortsatt mycket viktig och det finns goda förutsätt-
ningar, när frågan väl är färdigbehandlad, att komma till ett bra resultat för alla inblandade
parter.

Ett omfattande försvarsplaneringsarbete har påbörjats inom MD S, tillsammans med övriga
staber inom Försvarsmakten.  Planläggningen genomförs i en nära samverkan med berörda
civila myndigheter och kommer att medföra att  konkreta uppgifter av mer hållfast karaktär
kommer att tilldelas förband, MD - grupper och hemvärnets förband. Planläggningen  ger stor
utbildningseffekt och den ger även möjlighet att samla berörda kring ett gemensamt scenario
eller förlopp som kan utnyttjas vid övningar/fältövningar/spel av olika slag.

Sammantaget är situationen i flera avseenden ansträngd men den bedöms av ÖB att vara av
övergående karaktär och redan nästa år torde det ekonomiska läget kunna stabiliseras.
Planeringen pågår nu inför 2002 och just nu finns från HKV inga indikationer på att nästa år
skall bli av samma kärva karaktär som 2001.

Till sist vill jag önskar Er alla en trevlig sommar och ett stort tack för ett mycket gott arbete
under våren.

Generalmajor Paul Degerlund, Chef för MD S

Omslagsbild:
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Redaktionen tycker...!
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Ja, vad ska man tycka  i denna tid av
ekonomiska bekymmer? Det är kanske
inte så mycket att kommentera och vi
får försöka ”gilla läget” ändå.  Det är ju
inte plats för hurrarop  men det finns
ändå mycket att vara glad för och nu
kommer ju snart en härlig ledighet att
glädjas åt. Till hösten tar vi nya tag, eller
hur!

En positiv angelägenhet håller Du just
nu i Din hand. MD S kuriren kommer ut
med de planerade fyra numren under
året. I detta nummer  finner du bland
annat lite mer ingående reportage från
två av våra MD-grupper,
BohusDalgruppen och Kalmargruppen,
en artikel om Länsstyrelsen i Västra
Götaland, vår cilvil-militära samverkan
samt vilka insatser vi gjort i vårt område
hittills. Tanken är att i varje nummer ha
med artiklar från MD-grupper, civil-
militärverksamhet, hemvärn och
frivilligorganisationer samt en tydligare
presentation av vad staben gör. För att
den skall bli en tidning för oss alla och
som avspeglar verksamheten inom vårt
område, tar vi tacksamt emot tips om
lämpliga ämnen och ännu hellre färdiga
artiklar med bilder. Debattera gärna här,
det är roligare att läsa en ”levande
tidning” där man märker att människor
engagerar sig. Och på tal om människor

som engagerar sig skickar vi ett stort
tack till alla Er som bidragit med
material till detta nummer av MD S
kuriren.

Våra hemsidor på Internet är relativt
välbesökta. Högsta antalet som besökt
vår sida en dag är ca 600 stycken. Vårt
mål är att innan året är slut ha runt
1000 besök per dag. Internet är ett
oslagbart media att nå ut med informa-
tion snabbt och direkt om vår verksam-
het. Sverige lär ju vara ett av världens
mest ”Internettäta” land, så här kan vi
på ett mycket billigt sätt lämna informa-
tion.  Alla MD-grupper har tyvärr ännu

FAKTA

FAKTA

John-Olov Fridh
e-adress: john-olov.fridh@mds.mil.se

Ulrika Adolfsson
e-adress: ulrika.adolfsson@mds.mil.se

inte kommit igång med sina hemsidor men
Rom byggdes inte på en dag  och vi är
medvetna om att det finns tekniska
problem som har lagt hinder i vägen.
Under hösten avsätter vi tid för detta
arbete.  Använd gärna våra vykort för att
sprida vår hemsidesadress. Genom att
avsluta alla mail och pressmeddelanden
liknande med www.mds.mil.se så får vi fler
och fler att hitta hem.

Vår förhoppning är att alla får en skön
sommar med mycket sol , salta bad, grillat
med ett gott Riojavin eller vad var och en
önskar sig och tycker om.
J-O och Ulrika

Redaktionen i arbete.
Foto: Carina Nilimaa
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Rikshemvärns-
chefen har
inspekterat
FAKTA
Rikshemvärnsavdelningen
107 85 Stockholm
08-7887500
rikshvavd@hkv.mil.se
www.hemvarnet.mil.se

Under våren har rikshemvärnschefen,
generalmajor Mats Welff, gjort tre inspektio-
ner i MD S område. Grupperna som blev
inspekterade var Norra Smålandsgruppen,
Kalmargruppen samt Kronobergsgruppen.
Inspektionerna genomfördes under tre
helger och realiserades med olika grupper,
så kallade täter, som åkte runt med bil
(ibland även flög) och förevisades olika
övningar. Bland annat fick rikshemvärns-
chefen se strid i bebyggelse, sjukvårds-
övningar, framryckning i skogsterräng och
skjutningar med skarp ammunition. Inspek-
tioner sker ungefär vart femte år vid en
grupp.

Målsättning är att efter inspektionerna skall rikshemvärns-
chefen med rikshemvärnsavdelningen erhållit följande:

• god kunskap avseende läget vid samtliga hemvärns-
förband i respektive län.

• någon kunskap om de frivilliga försvars-
organisationernas verksamhet

• god kunskap avseende de ekonomiska och personella
förutsättningarna för att kunna bedriva bra verksamhet
för hemvärnsförbanden

• god kunskap avseende materielläget vid hemvärns-
förbanden

• god kunskap avseende hemvärns- och frivillig-
utbildningen i länen

• god kunskap avseende utbildningsbetingelserna vid
hemvärnsgårdar på skjutfält och övningsområden.

Hemvärnsbataljoncheferna redovisade ovanstående både
skriftligt och muntligt för rikshemvärnschefen.

Nedan följer några generella erfarenheter som erhållits av
inspektionerna, enligt MD S stabschef Lennart Klevensparr.

• Effekten ute i hemvärnet beror till huvud-
delen av vilka som är bataljonschefer och
kompanichefer. De av  cheferna som har
förstått ”det nya hemvärnet” har oftast bra
verksamhet, bra rekrytering och kontroll på
vad som händer.

• Deltagarantalet  av hemvärnsmän och
frivilligorganisationer har varierat. Gemene
man är inte är lika intresserade längre
Detta förhållande måste analyseras och
utvärderas.

• Tydliga stridsuppgifter till hemvärnet
måste tilldelas hemvärnsförbanden i olika

Strid i Jönköping. Vid inspektionen av Norra Smålandsgruppen.
Foto: Ulrika Adolfsson

Realistisk sjukvårdsövning i Byholma. Vid inspektionen av
Kronobergsgruppen.
Foto: Ulrika Adolfsson

➔
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former.  Av denna anledning kommer MD S stab att
under hösten att utarbeta uppgifter till respektive MD-
grupp.

• Ungdomsverksamheten upplevs
som mycket positivt och till stor
glädje och nytta för bland annat
rekryteringen. Denna verksamhet
skall fortsätta att utvecklas.

• Föregångsmän har under inspektio-
nen blivit synliga. Det är tydligt att
cheferna ”lägger ribban”.

Kommande år genomförs inspektio-
ner vid andra MD-grupper inom
MD S område.

Text: Ulrika Adolfsson

Var det det här man tänkte på när man
gjorde skylten? Vid inspektionen av Norra
Smålandsgruppen. Foto: Ulrika Adolfsson

Inget är som vöntans tider...
Bevakningshund vid sin bivack.
Vid inspektionen av Kalmargruppen.
Foto: John-Olov Fridh

Karin och Mattias närmast i bilden är
nyligen tremånadersutbildade. Vid
inspektionen av Kalmargruppen.
Foto: John-Olov Fridh
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Som ett första  internationellt utbyte besöktes Pommerska
Militärdistriktets (PMD) med stab i Poznan. Chefen för PMD General-
major Chyla tog emot Chefen för MD S Generalmajor Paul Degerlund.

Under första besöksdagens förmiddag genomfördes en ömsesidig oriente-
ring av organisation, verksamhet och uppgifter. Eftermiddagens besök var
vid Artilleriskolan i Torun och här informerades bland annat om
utbildningsmetodik.

Dag två besöktes 12 .divisionen som är den polska delen i en NATO´s
armékår med delar från Polen, Danmark och Tyskland. Där redogjordes för
dess uppgifter och organisation.

Vid 6.Armored Cavalry Brigade, som är en del av denna division, upplystes
om hur man övade och utbildade
förbandet.

Senare i höst kommer ett motbesök
att göras av PMD hos MD S.

Text: J-O Fridh

Foto: PMD

Besök den 21 till
23 maj vid
Pommerska
Militärdistriktet
i Polen

INTERNATIONELLT UTBYTET UTBYTE

Kransnedläggning till hedrande av det moderna polska artilleriets grundare Josef Bem.

Chefen MD S möter officerare
från 6. Armored Cavalry Brigade.
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Denna del av Frivilliga Flygkåren (FFK)  startades upp 1993 efter
ett beslut av Chefen för Armén, som uppdrog åt FFK att i samråd
med Rikshemvärnschefen upprätta så kallade Fo-flyggrupper i
landets försvarsområden (Fo).

Från 2000-07-01 har Försvarsmakten (FM) en ny organisation där
Fo ej längre finns utan landet är indelat i militärdistrikt (MD).
Samtidigt ändrades namnet Fo-flyggrupp. Dessa grupper har nu
beteckningen MD-flyggrupper.

MD-flyggrupperna kommer från år 2001 att omfatta 29 grupper
med 232 ordinarie befattningar.

En MD-flyggrupp har 8 ordinarie befattningar:

• MD-flyggruppchef • Ställföreträdande gruppchef

• 5 flygförare • Flygtekniker • (Reserver)

Gruppen har 3 flygplan krigsplacerade. Markutrustning, -transpor-
ter mm, sköts av den hemvärnkrets där gruppen är baserad.

Totalt består FFK-MD av 260 personer i Sverige men växer
fortfarande tack vare att FM önskar etablera MD-flyggrupper på
flera platser.

Exempel på uppgifter som en MD-flyggrupp kan lösa är :

• Övervakning av mark och vattenområden.

• Kontroll av land- och kustgränser

• Radiakindikering

• Katastrofinsatser rek med räddningsledare

Är Du intresserad av att teckna avtal för att ingå i FFK-MD kon-
takta länsflygchefen i Ditt län eller FFK kårstab i Nyköping
E-mail: info@ffk.se eller gå in på www.ffk.se

Text sammanställd av Ulrika Adolfsson

Källa: www.ffk.se

FFK-MD (MD-flyggrupper)

Rikshemvärnschefen flögs med MD-flyg under inspektionen av
Kronobergsgruppen. Foto: Ulrika Adolfsson

Hemvärn med marina uppgifter
Hemvärn med marina uppgifter finns inom BohusDal-,
Kalmar- Blekinge- samt Göteborgsgrupperna.
Det marina hemvärnets uppgifter är bland annat:
- Utföra sjötransporter av personal och materiel.
- Utföra spaning optiskt och med radar över vatten.
- Utföra minering och minspaning till sjöss.
- Stödja samhället vid sjöräddningsuppdrag.
För att kunna lösa sina uppgifter med transporter och
spaning övar grupperna som en del av hemvärnets
övriga förband.
Dessutom har grupperna egna övningar i:
- Minering/minspaning.
- Sjöräddningsövningar.
- Skadeplatsövningar i marin miljö med sjukvård,
brandbekämpning och åtgärder vid vatteninträngning.
- Sjömansutbildning.
För att ingå i grupper med marina uppgifter bör man ha
en bakgrund med värnplikt i marinen eller ha erfarenhet
av yrkesmässigt sjöliv.
För mer information kontakta någon av ovanstående
grupper.
Text sammanställd av J-O Fridh
Källa www.mds.mil.se/bohusdalgruppen

Båt som hemvärn med marina uppgifter disponerar.
Foto: John-Olov Fridh
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Det var en underbar dag, solen glittrade
i vattnet och Känsö, en ö i Göteborgs
södra skärgård, visade sig från sin allra
bästa sida då försvarsminister Björn von
Sydow besökte Göteborgs garnison
och MD S.

Riksdagsledamot Eva Flyborg, Folkpar-
tiet, var initiativtagare till besöket och
syftet var att informera Försvarsminis-
tern om hur 2000-års försvarsbeslut
genomförts i södra Sverige och
Göteborg.

Björn von Sydow, med sällskap, anlände
till  Säve flygplats där cheferna för MD S
och Älvsborgs Amfibieregemente 4
(Amf4) tog emot. Transport av gruppen
till Känsö med helikopter. Efter
landningen följde en kort information
om Amf4 innan den lyckade övningen
började. Det var en landstigningsövning
med värnpliktiga på Amf4, som utbildas

Försvarsministerns besök
10 april

till amfibiesoldater. Vid genomgången
efter övningen deltog Försvarsministern
och diskuterade genomförandet. Kort
därpå flögs gruppen till Göteborgs
garnison och Käringberget där en god
lunch intogs på Officersmässen.

Eftermiddagen ägnades åt en genom-
gång och förevisning av Nationella
Räddningscentralen, samtal runt
helikopterverksamhetens varande på
Västkusten och Flottans framtida
bristande närvaro på Västkusten.
Chefen för MD S orienterade om
MD S verksamhet.

Deltagare under besöket:  Försvarsmi-
nister Björn von Sydow , brigadgeneral

Michael Moore, politiskt
sakkunnig Magnus Edin,
departementssekreterare
Marie Holmberg, riksdags-
ledamot Eva Flyborg (FP),

chefen MD S generalmajor Paul
Degerlund, chefen Amf4 överste Bo
Andersson.

Tillkom till lunchen: chefen 2:a
helikopterbataljonen SÄVE-delen
kommendörkapten Sven Hedrén,
chefen 18.ptrlbåtsdivisionen Bengt
Israelsson, ställföreträdande stabschef
MD S Lennart Bengtsson, stabschef
Amf 4 Bo-Göran Melbin samt ATO-
representant Nils-Erik Wangler

Text: Ulrika Adolfsson

FAKTA
Eva Flyborg
Riksdagen, 100 12 Stockholm
eva.flyborg@riksdagen.se
www.folkpartiet.se/flyborg

FAKTA

Björn von Sydow
Försvarsdepartementet 103 33, Stockholm
registrator@defence.ministry.se
www.regeringen.se

Försvarsminister von Sydow
och Eva Flyborg på  Känsö.
Foto: Ulrika Adolfsson

Genomgång efter övning med amfibieförbandet. Foto: Ulrika Adolfsson
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Totalförsvarets Ammunitions- och
Minröjningscentrum etablerades i Eksjö
genom 1996 års försvarsbeslut. På
Sveriges kompetenscentrum inom
ammunitions- och minröjningsområdet
ställer SWEDEC sitt kunnande till
förfogande inte bara till Försvarsmakten
utan också till de organisationer som
har intresse inom området. SWEDEC´s
främsta samarbetspartner är Statens
Räddningsverk men även Polisen,
Migrationsverket och SIDA utnyttjar
SWEDEC tjänster.

För att tillgodose både de nationella
och internationella åtagandena  utgörs
verksamheten vid SWEDEC främst av:

UTBILDNING

Vid Ammunitionsröjningsskolan tjänst-
gör idag ca 20 lärare där marinen,
armén, flygvapnet och Statens
Räddningsverk är representerade, men
även Polisen vid vissa specialkurser.
Lärarna har ett brett kunnande med
ammunitions- och minröjningserfaren-
heter från olika delar av världen och
utbildar främst:

• personal  till utlandsstyrkan

Ett förband inom MD S geografiska område:

SWEDEC
- Swedish EOD and Demining Centre
(EOD = Explosive Ordnance Disposal,
Explosivobjekts Destruktion)

• totalförsvaret och humanitära
organisationer

• bombtekniker och fredsammunitions-
röjare

Verksamheten bedrivs i ändamålsenliga
lokaler såsom ammunitionsröjningshall
med sandbädd, sprängplats med bunker
och splitterskyddat glas samt en
”terroristvilla” för polisens speciella
utbildningsbehov.

UTVECKLING

Vid  Ammunitionsröjningsutvecklings-
enheten på SWEDEC bedrivs omfat-
tande studier och försök med bl a
utrustning för manuell och maskinell
minröjning. Vi har Europas enda test-
bana för maskinell minröjning där det
finns möjlighet att testa maskiner på
olika sorters markunderlag. En testbana
för ammunitionssökande hundar är
också under uppbyggnad.

INFORMATION

genom utvecklandet av vårt globalt
täckande ammunitions- och mindatabas,
EOD IS, kan den enskilde ammunitions-
och minröjaren på fältet få hjälp med
att identifiera den specifika minan så
rätt röjmetod används. EOD IS kan
även användas för att underlätta
planering och rapportering vid en
ammunitions- och minröjningsinsats.
Uppföljning kan göras direkt på digital
karta.

MINE ACTION

SWEDEC´s uppgift inom Mine Action
är att verka för aktiviteter som sam-
mantaget minskar de sociala, ekono-
miska och miljöpåverkande effekterna
av minor och OXA (Oexploderad
ammunition) inom det humanitära
området.

Exempel på detta är att SWEDEC leder
Mine Awareness arbete avseende
utveckling, informationsinhämtning och
innehåll. Mine Awareness är medveten-
het om minors verkan och risker.
SWEDEC utbildar och tillhandahåller
även en pool av EOD-certifierade
officerare och civila som med kort
varsel kan sändas ut på internationella
uppdrag, av såväl militär som civil
karaktär. Idag tillhör ca 120 personer
poolen. En kompetent styrka som med
sin unika kunskap kan ge människor i ett
krigshärjat land en möjlighet att leva ett
liv fritt från faran att skadas eller dödas
av minor. I poolen kommer även ett 35-
tal ammunitionshundekipage att ingå.

FAKTA

SWEDEC Totalförsvarets
Ammunitions- och Minröjnings-
centrum
Adress: Box 1003, 575 28 Eksjö
Telefon: 0381-180 00 (växel)
Telefax: 0381- 175 95
E-post:mailexp@swedec.mil.se
Hemsida: www.swedec.mil.se och
www.eodis.mil.se
Anställda:  30 yrkesofficerare och  16
civilanställda



MDSMDS Tidning för Södra Militärdistriktets personal och berörda

Nr 2 - 2001

10

Åter har ett halvt års verksamhet lagts
till handlingarna och det har varit ett
halvår med osedvanligt hög verksamhet
vid Kalmargruppen.

Under januari och februari slutfördes
våra bataljonsvisa seminarier avseende
”Försvarsmaktens stöd till samhället”.
Vid dessa seminarier deltog represen-
tanter för länsstyrelsen, landstinget,
polisen, kommunerna samt hemvärns-
och frivilligorganisationerna. Ett uppskat-
tat tillfälle till utbyte av information och
samverkan.

Chefen för ledningsavdelningen och
undertecknad har vid ett flertal tillfällen
deltagit i seminarier och utbildning
avseende införandet av ett nytt
verksamhetsledningssystem samt
kvalitetssäkring av Försvarsmaktens
(FM‘s) verksamhet. Oftast nyttig och
tankeväckande utbildning men mycket
tidskrävande. Under hösten skall vi hos
Kalmargruppens övriga personal
försöka implementera något av de
lärdomar vi tillägnat oss.

Under det närmast föregående året har
Hemvärnets personal allt oftare
efterfrågat vilka uppgifter de skall lösa.
Den senaste tiden har ingen tydlig
fiende kunnat pekas ut och några har
känt att man mest trampat luft. Låt oss
konstatera att Hemvärnet är ett
krigsförband med hög beredskap och
skall kunna agera utifrån de krav som
ställs vid ett väpnat angrepp (VA) mot
Sverige. Jag kände det därför vara
naturligt och självklart att med utgångs-
punkt bland annat från den senaste
skyddsobjektsförteckningen reglera vilka
uppgifter de fyra hemvärnsbataljonerna
i Kalmar län skall lösa.

I samband med revideringen av planver-
ket har samtliga bataljons- och
kompanistaber varit ”inkallade” vid två
arbetstillfällen vardera. Under höstens
inledning skall detta arbete avslutas med
bataljonsvisa övningar med bataljons-
och kompanistaber. Dessa övningar
genomförs som muntliga stridsövningar
varvid planerna efter föredragning
prövas genom olika speldrag.

Under hösten kommer Kalmargruppens
eget planverk att färdigställas och en
krisledningsorganisation skall tas fram
samt bemannas.

Ingen har väl undgått att märka turbu-
lensen i FM och att det är aktuellt med
omplanering för verksamhetsåret 2001
samtidigt som budgeten för 2002 skall

utarbetas. Det känns inte inspirerande
att tvingas föreslå neddragningar av
innevarande års planerade verksamhet.
På något sätt känns det som om det
skulle vara befogat med en ursäkt från
vår högsta ledning för allt det extra
arbete deras felaktiga beräkningar
åsamkar oss.

Trösten är att det sägs vara klart att
2002 års verksamhet inte skall drabbas
av några neddragningar. Oavsett hur det
blir med detta måste ett nytt styr-
dokument utarbetas för höstens
utbildningsarbete.

Redan under år 2000 kunde en ny
tendens urskiljas i Hemvärnet, allt
mindre antal människor gjorde allt fler
timmar. Detta innebar också att antalet
människor som inte gjorde några
timmar alls ökade till inte mindre än 37
procent.  Jag tror på att Hemvärnet
behövs, även om förbanden mest skall
öva med den väpnade striden som
grund kan man utifrån detta utföra en
mängd andra uppdrag. Det krävs dock
att personalen är närvarande, övar
tillsammans, lär känna varandra och får
förtroende för eget befäl och det egna
förbandets förmåga.

För att öka närvaron vid övningar krävs
en mängd åtgärder. Det krävs att vi når
ut med information om att all
hemvärnspersonal är viktig och behövs,
att alla vet när man skall öva, att våra
chefer och instruktörer genomför bra
verksamhet, att vår materiel är bra och
att vi vet hur den skall hanteras, att man
får rimlig ersättning för satsad tid mm.
Genom dessa åtgärder tror jag vi har
goda chanser att få behålla vår personal
och dessutom ha kraft kvar för att
kunna rekrytera  flera. Under hösten
genomförs därför en omfattande
rekryteringskampanj.

Bland annat genomförs i vecka 34 en
tredagars rekryteringskurs och därefter
genomförs ett antal lokala rekryterings-
kampanjer. Under september och
oktober sänder vi vid 20 tillfällen en
rekryteringstrailer i TV 4 Sydost med
täckning av hela Kalmar län.

Sista helgen i augusti genomförs
Försvarets Dag i Loftahammar och
förhoppningsvis skall vi där lyckas att

uppmärksamma våra hemvärns- och
frivilligorganisationer samt vinna några
nya medlemmar i vår gemenskap.

Sista helgen i april genomförde riks-
hemvärnschefen, generalmajor Mats
Welff, inspektion av Hemvärnet i
Kalmar län. Inspektionen inleddes med
samling på Kalmar Slott där riks-
hemvärnschefen höll sitt inledningstal
inför 120 deltagare. Kvällen avslutades
med supé i Gästabudssalen.

Inspektionen inleddes under lördagen
04-28 med att de fem inspektionstäte-
rna på stor bredd gav sig ut i Kalmar län.
Rikshemvärnschefens tät transportera-
des i helikopter upp till Västervik för att
under eftermiddagen via Kosta åter-
vända till Kalmar. Under söndag förmid-
dag fortsatte inspektionen för att
avslutas med presskonferens och
slutgenomgång.

Under slutgenomgången menade
rikshemvärnschefen att han fått se
många bra, väl förberedda och varie-
rade övningar. Chefer höll klara och
tydliga genomgångar  och riks-
hemvärnschefen menade att Kalmar-
gruppen därmed hade goda förutsätt-
ningar att fortsättningsvis nå goda
resultat.

Kalmargruppen arbetar nu under juni
vidare med utbildningsplaneringen. I
mitten av augusti genomförs vårt
utbildningsmöte och då finjusteras
planerna för höstens verksamhet samt
att vi lägger ut 2002 års utbildningsplan.
Trots att ekonomiska neddragningar
hotar skall vi försöka genomföra bra
övningsverksamhet samt rekrytera
många nya människor till våra
hemvärnsförband samt frivillig-
organisationer.

Text: Göran Magnusson, chef Kalmar-
gruppen, goran.magnusson@mds.mil.se

FRÅN KALMAR
HORISONT

FAKTA
Kalmargruppen

Besöksadress:  Hangarvägen 21
Adress: Box 931, 39129 Kalmar
Telefon: 0480-594 00
Telefax: 0480-594 22
E-mail: kalmargrp@mds.mil.se
Personal: 11 yrkesofficerare och  3 civil-
anställda

Antal  hemvärn inkl avtalspersonal inom
gruppens område: 2 350

www.mds.mil.se/kalamargruppen
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BohusDalgruppen arbetar i mycket
funktionella lokaler i Skredsvik vid
Gullmarsfjorden.  Här finns
Försvarsmaktens (FM) kvarvarande
representation i Bohuslän samlad på en
plats. Det är Undervattensvapenteknik-
gruppen från Marinen och,  på mer
permanent bas,  Röjdykningsdivisionen .

Verksamheten är i  full gång och
gruppen är nu fullt bemannad. Ett
gränsättade problem för gruppen,  som
ännu inte är löst, är att förråds-
verksamheten bedrivs i orationella
lokaler. Detta kommer inte att bli löst
före det att man i Riksdagen fastställer
var gruppen slutligen skall vara lokalise-
rad. Det finns nämligen förslag  på ett
flytt in till gamla I 17 Serviceförråd i
Uddevalla. Utredningen från C MD S
fastslår att någon flytt av B/D-gruppen
inte framstår som logisk.

Under våren har övningsverksamheten
bedrivits med hög intensitet. Bland
annat har det under en helg genom-
förts en bataljonsövning vid Bohus
hemvärnsbataljon. Övningen startade
07.00 på lördagen och avslutades 12.00
på söndagen med efterarbeten till ca
15.00.

Hemvärnsbataljonerna realiserar i

huvudsak sina övningar nära hemorten.
Eldexercisövningar genomförs på Bulid-
Sågebackens skjutfält norr om Udde-
valla .

Närvaron på övningarna ligger på cirka
50 %, men uppfyllande av kontraktsti-
den är som i övriga Sverige, 30% deltar
inte på övningar, 30 % deltar men fyller
inte kontrakten och 40 % gör mer än
vad som erfordras. Även här gör allt
färre allt mer tid.

Rekrytering är ett prioriterat område.
Ett nätverk har skapats med förbands-
representanter och ett rekryteringsråd
har bildats, detta för att samordna med
övriga frivilligorganisationer. Det har
givit till resultat att inom hemvärns-
förbanden syns ett resultat att ålders-
nivån förbättras. Äldre lämnar och de
som rekryteras är yngre.

Gruppen har bestämt rekryteringsmålet
för hemvärnsförbanden för året till 150

personer, ungefär
40 är rekryterade
hittills.

Alla Frivilligorga-
nisationerna
utom FMCK har
däremot större
problem med
rekryteringen.

Gruppen har under den första tiden
även varit värd för ett antal flottbesök .

Den stora insatsen för gruppen var i
samband med höstens höga vatten-
flöden i Dalsland. Samordnande för den
militära insatsen på plats var en
Militärinsatschef en så kallad MIC, som
kom från gruppen. Erfarenheter av
insatsen är bland annat att hemvärns-
förband är mycket lämpliga att använda
för denna typ av uppgifter. Personalen
vid dessa förband har en lokalkänne-
dom vilket gör att man snabbare kan nå
resultat. FM‘s personals organisations-
och problemslösningsförmåga gör att
våra insatser är mycket uppskattade.
Några mycket bra exempel på hur
detta kan fungera är bataljonschefen för
Norra Dals hemvärnsbataljon Johan
Wisings arbete under denna insats. En
annan mycket uppskattad person var
Marie Bäck som skötte utspisning på ett
sådant sätt att värnpliktiga från
grundutbildningsförband som sattes in
samlade in pengar och  överräckte
blommor och tårta till henne.

BohusDalgruppen vill också framföra
ett tack för det goda samarbete
gruppen hade med förband och övriga
organisationer som på alla sätt ställde
upp.

Text: J-O Fridh

FAKTA

BohusDalgruppen

Besöksadress: Skredsvik

Adress: Cederlund 2, 451 95  Uddevalla

Telefon: 0522-64 51 00

Telefax: 0522-64 51 15

E-adress: bohusdalgrp@mds.mil.se

Personal: 15 yrkesofficerare och 7 civilanställda

Antal hemvärn inkl avtalspersonal  inom
gruppens område: 2 600

Kaffepaus på Altanen
Foto: Ulrika Adolfsson

Utsikt från arbetsplatsen. Foto: Ulrika Adolfsson

Bohus-
Dalgruppen

fullt
bemannad
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Presentation av
Västra Götalands län

Fakta om länet
• 49 kommuner

• 1,5 miljoner invånare

• 19 procent av Sveriges industrisysselsättning;

• Centrum för svensk bilindustri

• Petrokemiskt centrum

• 20 procent av livsmedelsproduktionen

• Hälften av fisket

• Hälften av tekoindustrin

• 25 procent av samlade godsflöden och 45
procent av totala godshanteringen i svenska
hamnar

Presentation av Länsstyrelsen
i Västra Götalands län
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
bildades den 1 januari 1998 genom
sammanslagning av Göteborgs och
Bohus-, Skaraborgs- och Älvsborgs län
och är idag med ca 600 anställda den
största av landets 21 länsstyrelser.
Länsstyrelsen är statens företrädare och
har till uppgift att se till att regeringens
och riksdagens beslut får genomslag i
länet. Länsstyrelsen skall även följa
länets tillstånd och informera reger-
ingen om länets behov.

Länsstyrelsen har en decentraliserad
organisation med verksamheten förlagd
till sex verksamhetsorter. I Göteborg,
Vänersborg och Mariestad finns de
flesta enheter representerade. Läns-
ledningen är placerad i Göteborg. I
Borås, Skara och Uddevalla handläggs i
huvudsak lantbruks- och veterinär-
ärenden.

Enheten för civil beredskap
(ECB)
Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för
den civila beredskapen och räddnings-
tjänsten i länet. Uppgifterna hanteras av
enheten för civil beredskap (ECB) i
samarbete med andra verksamhets-

Plan och
bostad

Miljöskydd

Naturvård
och
fiske

Kulturmiljö

Lantbruk Trafik

Rätts och
Veterinär

Civil
beredskap

Integration
och

Jämställdhet

Social

Service IT Personal Ekonomi

Samordning

Stab
Miljöprövningsdelegation

LÄNSLEDNING
Landshövding     Länsöverdirektör

ansvariga inom Länsstyrelsen och i
länet.

Organisation
På ECB är vi idag 25 personer och vi
finns på de tre orterna Göteborg (11
pers), Vänersborg (8 pers) och Marie-
stad (6 pers). Enhetschefen är statione-
rad i Göteborg.

Verksamhet
Länsstyrelsen är högsta civila
totalförsvarsmyndighet i länet med
uppgift att inrikta och samordna den
civila beredskapen. ECB är huvudansva-
rig för planering och genomförande av
dessa uppgifter. Att minska samhällets
sårbarhet är en huvuduppgift. Vi har
ansvar för tillsyn av den kommunala
räddningstjänsten och samordnar
samhällets resurser för att mildra
konsekvenserna av stora olyckor eller

andra samhällsstörningar. Enheten skall
också verka för att krav på säkerhet och
beredskap beaktas i samhällsplane-
ringen. Inom enheten handläggs
skyddsrumsärenden samt frågor om
försörjningssäkerhet. En särskild uppgift
är att lämna stöd och underlag för
kommunernas beredskapsförberedelser.
Kommunernas beredskap är grunden
för samhällets förmåga att upprätthålla
viktiga samhällsfunktioner som påverkar
den enskilde.

Länsstyrelsen skall ha en omedelbara
ledningsförmåga vid extraordinära
händelser.

Ledningsförmågan grundar sig främst på
Länsstyrelsens ordinarie tvärsektoriella
kompetens och övriga resurser såsom
lokaler och tekniskt stöd. Länsstyrelsen
är därutöver starkt beroende av nära
samverkan med Försvarsmakten

FAKTA

Länsstyrelsen Västra Götaland,
Göteborg, 403 40 Göteborg, 031-605000
lanstyrelsen@o.lst.se ➔

Länsförsvarsdirektör Lennart Olofsson. Fotro: John-Olov Fridh
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Bakgrund
En av de fyra huvuduppgifterna för den
”nya” Försvarsmakten (FM) är att stödja
samhället  vid svåra påfrestningar enligt
Räddningstjänstlagen. Vid MD S finns ett
arv när det gäller stöd till samhället från
tidigare organisation MKV/fo 32. Nedan
presenteras några av de mest omfat-
tande insatserna där FM medverkat.

* Fartygsbranden ombord på Scandina-
vian Star 1990

* Snöovädret november 1995

* Diskoteksbranden , Hisingen oktober
1998

* Brand ombord på Prinsessan Ragnhild
juli 1999

Insatser från  MD S
Under det gångna året har MD S
medverkat i olika insatser. Nedanstå-
ende  sammanställning utgör de
viktigaste insatserna som förekommit
under tiden 2000-07-01—2001-05-31.

MD S
medverkan vid stöd till samhället

Polismyndigheten,  Västra Götalands-
regionen och andra länsmyndigheter.

Övningar genomförs med samhällets
övriga ledningsfunktioner för att klara
svåra samhällsstörningar. Länsstyrelsen
samarbetar med Försvarsmakten i
frågor som gäller totalförsvaret i länet.

Inriktning
Länsstyrelsens mål är att åstadkomma
ett robust Västra Götalands län där
viktiga samhällsfunktioner kan upprätt-
hållas också under störda förhållanden.

Framtida roll och inriktning
En viktig utgångspunkt för Länsstyrel-
sens fortsatta arbete med civila
försvarsförberedelser är den föränd-
rade försvarsinriktningen och det krav
på helhetssyn som följer av riksdagens
beslut om det framtida totalförsvaret.

Källa: Länsstyrelsen VGL

Eftersök
36 ärenden, insatta
resurser i huvudsak
Hemvärn och/eller
Beredskapstroppar.
Huvuddelen av efter-
söken omfattar barn
och gamla samt psykiskt
sjuka. Cirka hälften av
eftersöken har ägt rum
i Västra Götalands län.

Hemställan från Länspolisen tenderar
att öka även inom andra län. Insatsen
leds av  Räddningsledaren (ofta polisen).
Sammanhållande för militär insats är
militär insatschef  (MIC).

Omhändertagande och röj-
ning av ammunition/sjöfynd
85 ärenden (67 ammunitionsfynd och
18 sjöfynd) . Ammunitionsfynd kan
utgöras av ammunition, minor,
spränggranater mm. Ärendet är primärt
en polisiär uppgift utanför militärt
område. FM skall vid behov understödja
polismyndigheten.

Sjöfynd är primärt en uppgift för
kustbevakningen. Vid sjöfynd som
bedöms innehålla sprängmedel skall FM
vid behov understödja kustbevakningen.

Insatta resurser är i huvudsak civil och
militär personal med särskild ammuni-
tion/ sjöfyndskompetens.

Antal ärenden ökar under sommaren
eftersom det finns fler observatörer i
havsbandet/naturen.

Typiska  ammunitionsfyndsärenden
under sommaren är att föremål
påträffas i samband med städning av
vindsutrymmen eller i förråd. Fynden
kan ofta härstamma från  beredskap-
såren under  2:a världskriget.

Typiska sjöfyndsärenden är minor från
2:a världskriget och rester från interna-
tionella övningar t ex lysraketer.

Väderrelaterade  insatser
Under november-december 2000

drabbades Västra
Götaland av svåra
översvämningar p g a
stora nederbörds-
mängder främst i
Dalsland. Stora

ekonomiska värden stod på spel. Tack
vare omfattande insatser från bl a
Hemvärn, Beredskapstroppar,
Grundutbildningsförband (GU-förband)
och specialistresurser kunde skadornas
omfattning minskas.

Under januari 2001 drabbades nord-
västra delen av Västra Götaland av el-
bortfall p g a snötyngda ledningar eller
nedfallna träd. FM ställde upp med
bandvagnar och förare för att säker-
ställa framkomligheten för reparatörer
till berörda delar av elnätet.

Under perioden har FM medverkat vid
olika typer av brandbekämpning,
skogsbränder, eftersläckning samt
transporter och förplägnad.

Övrigt
Marinbas Syd (MarinB S) har genomfört
13 sjuktransporter med båt från
Karlskrona skärgård.

Avslutning
Samtliga insatser som är omnämnda har
uppfattats mycket positivt av företrä-
dare för samverkande myndigheter och
allmänheten. Nämnda insatser har
räddat människoliv, förhindrat materiella
skador och/eller  reducerat kostnader .
Samtliga personalkategorier inom FM
som varit engagerade har oftast visat
hög kompetens och ambition samt löst
sina uppgifter efter bästa förmåga.
Detta gäller samtliga berörda, civil-
anställda, Hemvärn/ -frivilligpersonal,
officerare och värnpliktiga oavsett
organisatorisk tillhörighet.

Text: Krister Karlsson, MD S stab J3/5,
krister.karlsson@mds.mil.se

➔

Ammunitionsfynd funnet
i en bostad.
Foto: Insatschef Amf4
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CIVIL-
MILITÄR

SAMVERKAN
Civil-militär
samverkan
genomförs på

regional nivå av MD S stab varvid chefen MD S personligen samver-
kar med myndighetschefer t ex landshövdingar och länspolischefer.

Staben har en avdelning (J9) som har civil- militär samverkan som
huvuduppgift. Avdelningen är med huvuddelen grupperad i Malmö
och ställföreträdande chef finns i Göteborg. Detta markerar den vikt
som dessa båda storstadsområden har.

J9 samordnar och leder all civil- militär samverkan på regional nivå
och svarar för planering av övningar och samverkan tillsammans med

totalförsvarets
övriga myndig-
heter.

Vid varje MD-grupp finns en företrädare ur MD S stab, liksom ett
antal reservofficerare, för samverkan med regionala myndigheter
i respektive län. På lokal nivå genomförs denna verksamhet
genom MD-gruppernas organisation. Samverkan sker genom
Hemvärnsbataljonschefer eller den särskilt utsedda personen vid
gruppen.

Samverkan sker i form av möten där orientering sker samt spel
med scenarion där ömsesidigt bistånd erfordras

Exempel på händelser där militärt
bistånd kan vara aktuellt
• nedfall av radioaktiva ämnen
• svåra störningar i el-, tele och vatten-

försörjningen
• översvämningar och dammbrott
• massflykt av asyl- och hjälpsökande till

Sverige
• kemikalieolyckor och utsläpp av farliga

ämnen till sjöss

Civil- militär samverkan

MD S resurser för insatser och stöd
till samhället i fred och kris
• vakt- och insatsstyrkor samt

beredskapsförband inom MD S område
• ledningsresurser ur MD S stab,

MD-grupper samt förband och resurser
ur hela Försvarsmakten efter begäran

• hemvärn, frivilligorganisationer samt
Nationella Skyddsstyrkor

• material ur Försvarsmaktens
underhållsorganisation.

Vad är räddningstjänst?
Med räddningstjänst avses räddningsinsatser som staten eller kommu-
nerna svarar för.  Detta för att vid olyckshändelser eller överhängande
fara för olycksrisker, hindra eller begränsa skador på människor, egendom
och miljö.

Försvarsmakten kan bistå med bland annat:
• Ledning och samband t ex radio
• Eftersök (skallgång)
• Hundförare och hundar
• Ammunitionsröjning land/hav
• Brandsläckning, t ex vid skogsbrand
• Snöröjning
• Transporter och undsättning, t ex vid snöoväder
• Byggnad av tillfälliga broar och röjning
• Utspisning

• Krisgrupper
• Sjukvård
• Press- och informationsverksamhet
• Bärgning
• Dykare
• Inkvarteringsmöjligheter
• Sakkunskap vid utsläpp av radiak, gas och biokemiska ämnen
• Indikering av t ex radiakstrålning
• Vattenrening och vattentransporter
• Bevakning med militär personal
• Viss reservkraft

Stöd/bistånd begärs av berörd myndighet via vakthavande befäl vid
Södra Militärdistriktsstaben.

Militärdistriktsstab
Göteborg/Malmö

Regionala
myndigheter
exempelvis
Länsstyrelser
Landsting/Regioner
Länspolischefer

Lokala
myndigheter
exempelvis
Kommuner
Räddningstjänsten

Militärdistrikts-
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Chefen för MD S samlade den 20 april några
företrädare för reservofficerarna ur olika
organisationer i distriktet. En av de vikigare
punkterna på agendan var att skapa ett
nätverk med reservofficerare  inom MD S.
Nätverket kommer att vidareutvecklas under
hösten då arbetet fortsätter.

Chefen MD S tog initiativet och samlade representanter för
reservofficerarna inom Södra Militärdistriktet. Foto: John-Olov
Fridh

NOTISER

Nationella Skydds-
styrkor
För hur dessa förband skall se
ut har utretts av MD S.
Styrkorna skall vid väpnat
angrepp mot Sverige skydda
viktig infrastruktur och stödja
de operativa insatsförbanden.
De kommer att ha till
territoriet fasta uppgifter utan
möjlighet att röra sig för att
lösa många olika uppgifter
och skall bara användas inom
landet. De kommer att bestå
av en ledningsorganisation,
hemvärnsförband och
mobiliserade förband.
Hemvärnsförbanden är den
viktigaste delen i de nationella
skyddsstyrkorna. Militär-
distriktschefen leder de
nationella skyddsstyrkorna
med stöd av sin stab med
ingående militärdistrikts-
grupper och  i förkommande
fall ledningsgrupper.

Organisationen bedöms i
huvudsak vara intagen år
2004 och ett arbete med att
studera och utveckla dem
mot målbild för 2010 pågår.

Totalförsvarsuppföljning
20 juni
Med anledning av MD S
årsdag genomfördes den 20
juni en totalförsvars-
uppföljning med inbjudna
gäster. Eventuellt kommer
mer information i nästa
nummer av MD S kuriren.

Bra länkar
www.öcb.se  Överstyrelsen
för civil beredskap

www.psycdef.se  Styrelsen för
psykologiskt försvar

www.lst.se Länsstyrelsen

Internationellt utbyte
• Någon gång efter den 1/7
kommer en inbjudan att
besöka Lokal Försvars Region
Nord  i Danmark

• En inbjudan kommer
angående besök av övning
Exercis Mc Key i Danmark
den 7 september

• Vecka 34 tar MD S emot
besök från Polen av C
Pommerska Militärdistriktet

Aforismer
”Vi lever i en historisk tid där
förändringar sker så snabbt
att vi börjar uppfatta nuet i
samma ögonblick som det
försvinner.” Robert D. Laing

”Den rätta tiden att koppla
av är när man inte har tid till
det”. Sydney J. Harris

”Den som inte hoppas på att
vinna har redan förlorat”. Jose
Joaquin Olmedo

Totalförsvarsmöten
Under våren har en del
möten genomförts. Torsdagen
den 22 mars genomfördes en
Totalförsvarskväll på Bohus-
läns försvarsmuseum med
deltagande av bland andra

Visste Ni att…
…MD S har en egen marsch
som heter just ”På marsch”.
Det var I6, P6, Milostab Syd´s
marsch innan. Den är
komponerad av Sam Ryd-
berg.

Norges Militärattaché
Kommendör Arne Langeland.

Centralförbundet Folk och
Försvar (CFF) genomförde
under vecka 20 totalförsvars-
konferenser i Höör, Växjö och
Jönköping. Generalmajor Paul
Degerlund föreläste om MD
S bland annat i  Växjö och
Jönköping.
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Under vecka 124 genomfördes EU-toppmötet under ledning
av det svenska ordförandeskapet, då samtidigt President
Georg W. Bush besökte toppmötet i Göteborg. I samband
med detta begärde polisen i Västra Götalands län (VGL) stöd
från Försvarsmakten. MD S fick uppdraget och stödet bestod
bland annat av personal för bevakning av statsluftfartyg inom
militärt område på Säve flygplats och att bygga en bro över
vatten i centrala Göteborg.

Militärinsatschef (MIC) ur Göteborgsgruppen ledde bevak-
ningen på Säve i samverkan med polisen. Till sin hjälp hade
MIC bland annat hundekipage från F7 Såtenäs, Militärpolis från
Livgardet samt värnpliktiga från Amf4.  Vissa funktioner i
staben hade höjd beredskap.

MD S löste de förelagda uppgifterna väl.

Text: Ulrika Adolfsson

Foto: Ulrika Adolfsson

toppmötet i Göteborg
14-16 juni

EU

Ing2 byggde bro i centrala Göteborg

Bron som byggdes var en så kallad
”Däcksbro 100”

MIC på Säve i arbete. Foto: J-O Fridh
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BRB är byggbranschens beredskaps-
organisation för samordning av
byggbranschens byggnads-,
reparations- och röjningsresurser.
Organisationen skapades 1944 i
skenet av kriget i Europa. Erfarenhet
visade att det fanns ett tydligt behov
av att kunna samordna byggresurser
såväl för, under som efter kriget till
stöd för samhället. BRB är sålunda en
totalförsvarsresurs som baseras på
dom fredstida bygg-, maskin-,
installations- och konsultföretagen.

Chef för BRB är chefen för Väg- och
vattenbyggnadskåren (VVK), Hans
Engebretsen. De flesta inom VVK är
yrkesverksamma inom byggbran-
schen på ledande befattningar och de
har alla en militär bakgrund som
reservofficerare. Till chefen BRB’s
hjälp finns ett centralkontor. Chefen
och centralkontoret i Försvarsmakten
är grupperad i högkvarteret. På MD-
nivå leds verksamheten av chefen för
BRB distriktkontor (DK) och en
distriktskonsult. Chefen för
distriktkontor Syd är översten
i VVK Ingemar Nilsson som
till vardags är verkstäl-
lande direktör på
ARANÄS AB i Kungs-
backa. Överste Arne
Hedman är hans
distriktskonsult och
ansvarar i fred för
planering och samord-
ning av BRB-verksam-
het mellan olika
totalförsvars-
myndigheter. BRB DK
Syd stöds därutöver av
fyra lokalkontor inom
militärdistriktet som var
för sig innehåller en
lokalchef och lokalkonsult.

I fred är BRB DK underställt BRB
centralkontor i högkvarteret men
lyder under militärdistriktstaben vad
avser BRB-planläggning och gruppe-
ras vid staben. I kris och krig är DK
underställt militärdistriktstaben.

BRB DK’s huvudsakliga uppgift är att
samordna BRB - verksamheten

(Byggnads- och
reparationsberedskapen)
har sedan ett halvsekel
en strategisk allians med
den svenska bygg-
branschens stora som
små entreprenad-,
installations-, konsult-
och maskinföretag och
bildar sammantaget ett
av världens största
byggföretag

BRB

mellan Försvarsmakten och övrigt
totalförsvar i militärdistriktet. Detta
sker bland annat genom att upprätt-
hålla nätverk mellan totalförvarets
myndigheter och byggbranschen.
Därutöver tecknas avtal med såväl
rikstäckande som lokala byggföretag.
Som grund för avtalen ligger olika

totalförvarsmyndigheters anmälda
behov av arbeten och resurser. Inom
MD S har vi idag ungefär 550 avtal
med olika bygg-, maskin- och
installationsföretag.

För närvarande pågår arbetet med
att omorganisera och anpassa BRB till
det nya totalförsvaret och till bygg-
branschens omstrukturering.

BRB har också ett eget driftvärn.
Driftvärnet ingår i hemvärnet och
stöds på samma sätt av militär-
distriktet. Driftvärnet är indelat i två
distrikt inom MD S. Det södra som
omfattar Skåne, Blekinge och Små-
land och det västra som omfattar
Västra Götaland och Halland. BRB
utgör idag cirka 50% av det totala
driftvärnet.

Kombinationen VVK, med hög
kompetens och brett kontaktnät, och
BRB, med kunskap av organisering,
planering för produktion under svåra
förhållanden och arbetsplatssäkerhet,
är unik och organisationernas insatser
har under åren varit imponerande.
Då som nu bildar BRB och dess
anslutna byggföretag en kraftfull och
unik resursbank för byggberedskap.

Text sammanställd av Ulrika Adolfsson
Källa: bl a www.mil.se/brb

BRB bildades 1944 av och
för byggbranschen

med uppdraget
att verka som
branschens
beredskaps-
organisation.
Syftet var att,
med de

anslutna företagen, säkra hela total-
försvarets behov av byggnation och
resurser i händelse av kris eller krig.
VVK, som är nära kopplad med BRB,
har 150 år på nacken.

www.mil.se/brb Byggnads- och
reparationsberedskapen
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Krisstöd är det stöd som enskilda kan vara i behov av vid till
exempel olyckor med personskada, dödsfall eller vid olika
tillbud. Under MDs pastor Karl-Anders Hjortskulls ledning
har en organisation för MD S krisstöd arbetats fram. Denna
organisation skall finnas gripbar för insatser inom hela MD S
geografiska område.

Vid MD S stab finns en regional krisledningsgrupp som i
huvudsak består av personal från avdelning J1.

Vid MD grupperna finns lokala krisstödsgrupper som skall
stödja all egen personal inklusive Hemvärns - och frivillig-
personal.

De förberedelser som är gjorda är att order för verksamhe-
ten är skriven.  MD S pastor har genomfört grundläggande
utbildning av krisstödspersonal . Arbetet med upprättande av
krisstödsorganisationen går bra och under 2002 kommer en
större övning i  kristöd att genomföras.  Men redan idag kan
en krisorganisation  startas upp vid alla tider året om.

Text: J-O Fridh

Karl-Anders
Hjortskull

leder
MD S krisstöd

FAKTA

MDs Pastor
Karl-Anders Hjortskull, MD S stab J1
karl-anders.hjortskull@mds.mil.se

Karl-Anders
Hjortskull

leder
MD S krisstöd

Motorreparations-
tjänsten för
totalförsvaret (MRT)

Under andra världskriget erfors att ”krig är samband och
tranporter” vilket medför ett stort reparationsbehov.
Detta aktualiserade i Sverige en samordning och priorite-
ring av landets militära och civila reparationsresurser för
att kunna tillgodose de konsekvenser som samhällets
omställande till motordrivna fordon och flytande bränsle
medförde.

De militära resurserna räckte inte till för att reparera
krigsmaktens stora mängd av inmönstrade civila fordon
(på den tiden planlades inga åkerier) vilket fick som följd
att under 1943 till 1944 utreddes förutsättningarna och
1945 fattade regeringen sitt beslut och MRT bildades för
att med stöd av fullmaktslagen träda i kraft om regeringen
så anbefallde och hade fram till 1991 en militär prägel.

Genom planläggning säkerställdes att reparations-
verkstäderna hade tillgång till sin yrkeskunniga personal.
Dessa krigsplacerades på arbetsplatsen istället för att
kallas in till krigsförbanden eller civilförsvaret . De värn-
pliktiga med uppskov, som det benämdes på den tiden,
utgjorde arbetsplatsens driftvärn och skulle utrustas med
vapen och uniform. Detta levde kvar till 1991 då fält-
reparatörerna istället blev ”civila åtföljande stridskraf-
terna”.

Ortsreparationsledarna  hade redan från begynnelsen
kombattantstatus med fänriks grad och ”befordrades”
1971 till löjtnanter i samband med den officersbefordran
som då genomfördes. 1991 upphörde denna kombattant-
status och ortsreparationsledarna  blev ”civilister”.

Den omorganisation som Försvarsmakten (FM) nu
genomför och det säkerhetspolitiska omvärldsläget har
medfört att beredskapsplanläggning av MRT inte längre är
nödvändig. Detta her inneburit att MRT-organisationen
reducerats från ett nittiotal reparationsledare inom Milo S
till ett tiotal reparationsledare inom MD S.

Detta nätverk av FM-representanter och civila
reparationsledare skall i framtiden säkerställa branschens
och FM´s behov av kunskapsutbyte för att vid ett eventu-
ellt återtagningsläge kunna återuppta planläggningen av
verkstäder. Nätverket träffas minst en gång varje år, under
två dagar med ett branschtema och ett försvarstema,
med föreläsningar av inbjudna gäster. Branschen företräds
av Motormännens Riksförbund (MRF) och
Motorbranschensens Arbetsgivare Förbund (MAF ).

Text: Stefan Blomsterberg, MD S stab J3/5,
stefan.blomsterberg@mds.mil.se

Foto: Ulrika Adolfsson
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Med anledning av detta inbjöds allmänhe-
ten den 26 maj till en förevisning på
Exercisheden, Göteborg. Exercisheden
(nuvarande Heden) var fram till 1895
övningsplats för Göta Artilleriregemente.
Besökande fick bland annat se exercis vid
kanon och spannkörning med hästar .
Konferencier var Stefan Ljungkvist.

I förevisningen medverkade följande
föreningar ur Riksförbundet Sveriges
militärkulturhistoriska föreningars
Riksförbund (RSMF).

Artilleriavdelningen i Göteborg
Bohus Elfsborghs Caroliner
Wetgiöta Gustavianer
Jämtlands Fältartilleri
Herrskapsdansarna i Lidköping
Artillerimusikkåren
Gustav II Adolfs Fotfänika i Göteborg
Wendes militärhistoriska förening
Skånska Husartroppen i Lund
Carls Compagnie af Sjuhärad

Artilleriavdelningen i Göteborg (AiG) är
en ideell förening som bildades 1971 i
samband med Göteborgs 350-års
jubileum. Föreningen uppträder i unifor-
mer för Göta Artilleriregemente. Till
föreningen hör även Artillerimusikkåren.
Sällskapet har idag möjlighet att förevisa
det hästanspända artilleriet under tiden
1863 - 1945. Uppvisning kan ske av
mynningsladdade kanoner modell 1863
dragna av hästar och manskapet iklädda
artilleriuniformer från 1872 samt
fältartilleriets första bakladdade kanon
modell 1881 och en ”modern” kanon
modell 1902.  All uppvisning sker med

Artilleriavdelningen
i Göteborg firade

högsta möjliga autenticitet och fören-
ingen innehar även olika typer av
uniformer, kokvagnar, topptält och
stabstält.

För mer information besök Riksförbun-
det Sveriges militärkulturhistoriska
föreningar (RSMF)´s hemsida.
www.rsmf.nu.

Text sammanställd av Ulrika Adolfsson
Källa: www.rsmf.nu

30-årsjubileum

Det tunga artilleriet represen-
terades denna dag av Bohus
Elfsborghs Caroliners sexpundiga
stycke.

Överste Carell från Kristine-
hamn inspekterar de uppställda trup-
perna.

Herrskapsdansarna från Lid-
köping  iakttog intresserat den
beridna uppvisningen.

         Foto: Dick Årebrink
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Fråga   för dagen...?

2001-08-15-16 Skredsvik
MD-rapport och samordning

2001-08-17—18 Ystad
Ystad Tatto

2001-08-24 Skillingaryd
Personalsamling inom MD S

Vecka 34
Besök från Polen vid MD S

2001-09-02 Kalmar
Informationsmöte Hemvärn och
Frivilligorganisationer

2001-09-03—05 Kalmar
MD-rapport och samordning

2001-09-23 Skövde
Informationsmöte Hemvärn och
Frivilligorganisationer

2001-09-24—25 Halmstad
MD-rapport och samordning

Seppo Syvänen, handläggare
fysiskplanering MD S stab J3/5
Jag kommer att få besöka Högkvarteret,
Försvarets Materielverk och andra
samarbetspartner mer sällan än planlagt.
Tilltänkta möten inom tjänstegrenen
inställs. Kurser ställs in.

Hur kommer de ekonomiska
neddragningarna att påverka

Ditt arbete?

Solveig Persson, assistent på
ledningsavdelningen Hallands-
gruppen.
Då vi som arbetar med PLIS ej har så
många tillfällen att: vidareutbilda oss och
utbyta erfarenheter, så påverkar
besparingarna mig negativt när dessa
tillfällen försvinner.

Jag har märkt att telefonsamtalen ökat
angående frågor om kurser vid
HemvärnetsStridsSkola(HVSS).

Allt är inte negativt. När övningstillfäll-
ena minskar blir det mindre
tjänstgöringssedlar att knappa in och
mindre kallelser att skicka ut

Ann Makropoulou, assistent
på stödavdelningen Kalmar-
gruppen
Vad jag förstår, så finns det också ett
underutnyttjande av pengarna samtidigt
som vi har reducerat höstbudgeten.

Underutnyttjandet kan bero på dåligt
deltagande vid hemvärnsövningar, vilket
komplicerar. Jag tror för min del att FM
besparingar kommer att påverka mitt
arbete genom att det kan bli ett visst
merarbete föranlett av ökat behov av
kontroll och uppföljning av pågående
utbildningsverksamhet under hösten.

Kalendarium

B MDSkuriren
Södra Militärdistriktet
Box 5155
426 05 Västra Frölunda

Södra Skånska gruppen,
247 82 SÖDRA SANDBY
046-36 80 00,
sodraskanskagruppen@mds.mil.se
Skånska dragongruppen,
281 82 HÄSSLEHOLM
0451-870 86
skanskadragongrp@mds.mil.se
Blekingegruppen,
Box 527, 371 23 KARLSKRONA,
0455-850 00, exp-blgrp@marinbs.mil.se
Kronobergsgruppen,
351 81 VÄXJÖ, 0470-75 14 69
kronobergsgrp@mds.mil.se
Norra Smålandsgruppen,
Box 1005, 575 28 EKSJÖ, 0381-180 00
norrasmalandsgrp@mds.mil.se

Kalmargruppen,
Box 931, 391 29 KALMAR, 0480-594 00
kalmargrp@mds.mil.se
Hallandsgruppen, Box 515, 301 80
HALMSTAD, 035-266 31 00
hallandsgrp@mds.mil.se
Göteborgsgruppen, Box 5155,
426 05 V FRÖLUNDA
031-69 20 00, goteborgsgrp@mds.mil.se
BohusDalgruppen, Cederlund 2,
451 95 UDDEVALLA
0522-64 51 00, bohusdalgrp@mds.mil.se
Älvsborgsgruppen, Box 1277
501 12 BORÅS, 033-47 53 00
alvsborgsgruppen@mds.mil.se
Skaraborgsgruppen, Box 604
541 29 SKÖVDE, 0500-46 50 00
skaraborgsgrp@mds.mil.se

Så här når Du den Militärdistriktsgrupp som finns närmast dig:

Gruppernas hemsidor: www.mds.mil.se/gruppnamn


