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i regionerna jobbat för fullt med att stöpa om höstens kurser och 
skapa förutsättningar för att komma igång med vår verksamhet 
igen. Ni gör alla ett fantastiskt jobb!

Slutligen vill jag berätta att vi inom kansliet gjort ett antal 
personalförändringar under våren och sommaren. Steffen 
Hansen har lämnat oss och Rickard Törnstråle är därför 
tillförordnad utbildningschef sedan i våras. Ola Malm har tagit 
en del av Rickards instruktörsuppgifter fram till årsskiftet. Från 
den 1 september får vi också en ny medarbetare. Det är Anna 
Blomlöf som tillträder som kanslihandläggare på deltid med 
fokus på administrativa uppgifter. Anna kommer att bli ett bra 
tillskott för oss. 

Med förhoppning att vi alla får vara friska och att vi snart kan 
träffas igen.

GENERALSEKRETERARE, JAKOB HAHR.

Det blir inte alltid som 
man tänkt sig. När jag 

i februari tillträdde på 
posten som ny generalsekret-

erare fanns det en omfattande 
planering av verksamhet för detta år. Vi var 

igång med vinterkurserna som vi också hann avsluta, med nöd 
och näppe. Men i mitten på mars tvingades vi stoppa pågående 
verksamhet. Resten känner ni till. 

Jag misstänker att mycket inte kommer att vara sig likt efter ett 
år med en världsomfattande pandemi. Förhoppningsvis ska vår 
verksamhet inte behöva ändra sig allt för mycket, även om vi 
åtminstone under hösten fortsatt måste anpassa och begränsa 
den. Många arbetsgivare har tvingats till omfattande åtgärder 
och en del av dem kanske är här för att stanna. Möten, utbildning 
och mycket annat går ju bevisligen att lösa trots att vi inte alltid 
kan träffas i samma rum. Även vi på FVRF har genomfört video- 
konferenser och styrelsemöten digitalt.
Vi på kansliet jobbar med att få in så många kurser som möjligt 
under hösten. Vi kommer att förlägga en stor del av dem på 
kursgårdar utanför flottiljer. Anledningen till det är främst att 
våra instruktörer måste hinna säkerhetsprövas under hösten för 
att få komma in på Försvarsmaktens utbildningsplatser, det med 
anledning av den nya säkerhetsskyddslagen från 2018.

Normalt sett brukar detta nummer vara späckat med artiklar 
från våren och sommarens aktiviteter. Så blir det inte den här 
gången. Lars Petersson beskriver på nästa sida vad som gäller för 
detta, i flera bemärkelser, historiska nummer. Jag är glad att vi 
också fått med en del nya artiklar från FVRF regioner och från vår 
Flygvapenchef. Det känns nytt och fräscht. En stor del av de andra 
artiklarna har ni kanske redan läst genom åren men de är värda 
att läsa en gång till.

I höst genomförs FVRF:s riksstämma och innan det ett ungdoms-
råd på Bosön i Stockholm. Avseende stämman blir det antingen 
en minimal stämma i Linköping (max 50 deltagare) eller en helt 
digitalt genomförd stämma. Beslut om detta fattas i närtid av 
Riksförbundsstyrelsen. Vidare har vi på kansliet och ledningarna 

Generalsekreteraren 
har ordet

FAKTARUTA NY GENERALSEKRETERARE

Namn: Lars Anders Jakob Hahr.
Ålder: 57 år.
Familj: Gift med Sofia, en son, två döttrar och en hund (strävhårig tax).
Bor: Lägenhet på Kungsholmen i Stockholm.
Militär grad: Överste.
Militära befattningar (urval): Flygelev på F5 Ljungbyhed 1987, 
Helikopterpilot i Marinflyget med drygt 3 000 timmar i luften,  
divisionschef på förband, biträdande försvarsattaché i Paris, chef  
för planeringssektionen och för genomförandeavdelningen på  
Flygtaktiska staben i Högkvarteret. Avtalspension efter ganska  
exakt 35 år i Försvarsmakten.
Civila jobb: Strategisk rådgivare i beredskapsfrågor på Försvarets 
materielverk fram till tillträdet som generalsekreterare för FVRF.
Erfarenhet av frivillig försvarsverksamhet: Fyra sommarkurser 
i Sjövärnskåren som aspirant och förman (instruktör) under åren 
1977–1980. 
Kör: Volvo i flera modeller och av olika årgångar.
Intressen: Jakt, resor, film och idrott.
Senast läst: Klubben av Matilda Gustavsson och Ålevangeliet av 
Patrik Svensson.
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Vi förbehåller oss rätten att redigera 
och förkorta artiklar för att passa format 
och spara plats.

Tryck:
Ljungbergs Tryckeri, Klippan.

  8

Generalsekreteraren 
har ordet   21



FLYGVAPENFRIVILLIGA, EN DEL AV SVERIGES FÖRSVAR4

2010 - 2020  

Flygvapenfrivilligas medlemstidning
Bäste läsare, när vi i tidningsredaktionen, efter 
aprilnumret upplevde följderna av Corona-
pandemin förstod vi att det skulle bli betydligt 
mindre att skriva om i septembernumret. Vår 
Generalsekreterare gav därför i uppgift att vi 
skulle göra en tillbakablick under de senaste 
10 åren.
När vi valt de olika reportagen att återge finns 
det säkert många av er som velat ha med andra 
spännande och viktiga artiklar, MEN misströsta 
inte, på vår hemsida kan du läsa alla våra  
tidningar from år 2010.
Vi börjar med decembernumret 2010, som var 
en PDF-tidning och den första sedan ett längre 
uppehåll. Under många år var vår ”tidning” en 
bilaga på 2–4 sidor i den tidens ”Flygvapennytt”, 
Flygvapnets tidning till dess personal.

LARS PETTERSSON/FVRF

Huvudman Instruktör år 2011 
Instruktörskonferens år 2011
FVRF 50 års-jubileum år 2012
Roland Sterner, Generalsekreterare, 
avtackas år 2014
Elev på FVRF Air-Camp 2015
Ungdomstävling i Polen år 2016
Instruktörskurs Uppgradering år 2017
Vinterkurser år 2019
Sommarkurs i region Väst år 2019

På följande sidor kan du läsa om:m:

FLYGVAPENFRIVILLIGAS MEDLEMSTIDNING

FLYGVAPENFRIVILLIGAS MEDLEMSTIDNING
DECEMBER 2010
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2010 - 2020  

Flygvapenfrivilligas medlemstidning

FVRF nya tidning (PDF) år 2010

FLYGVAPENFRIVILLIGAS MEDLEMSTIDNING

FLYGVAPENFRIVILLIGAS MEDLEMSTIDNING
DECEMBER 2010

GS startskott för en ny FVRF-tidning

Bäste läsare

Du har just i din dator fått en annorlunda
medlemstidning och vi hoppas att du i den
ska finna flera intressanta notiser som vi-
sar en del av vår verksamhet. Normalt så
brukar vi ju försöka att förmedla medlem-
mars, regioners och förbunds olika intryck
på vår hemsida eller i en vanlig pappers-
tidning. Huvudskälet till att vi gjort denna
PDF är att det i samband med trycket av
tidningen i december uppstod alltför
många missar av underlag som behövde rät-
tas till. Exempelvis saknades flera av era
inlämnade underlag. Det är alltid mycket
angeläget att ni alla skickar in från olika
kurser, aktiviteter m.m., och att vi kan för-
medla vidare på ett korrekt och bra sätt.
Den här PDF har främst kommit till genom
ett snabbt och utmärkt arbete av Lasse Pet-
tersson och Sven-Owe Andersson.
Från januari 2011 så har vi en ny redaktör,
Sven-Owe Andersson, vilken tidigare har ar-
betat med redaktörsuppdrag. Vi kommer
även att anlita ett nytt tryckeri. Avsikten
är att fortsätta producera en pappers-
tidning med tre nummer per år och vilken
skickas ut till varje medlem från tryckeriet.
Alltså viktigt att ni uppdaterar era adres-
ser så att tidningen kommer fram.
Väl mött i verksamheten under det nya
året.

Gott Nytt År!
Roland Sterner
Lars Pettersson

Sven-Owe Andersson
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Huvudman InstruktörHuvudman Instruktör
Arbetet med vårt huvudmannaskap inom Grundut- 
bildning Instruktör är i full gång. Vi har inom arbets-
gruppen de senaste månaderna framförallt arbetat med 
att samla in underlag, se över befintliga kursplaner och 
funderat på olika generella bestämmelser för att kunna 
forma en utbildningsgång.

Vi har också de senaste veckorna påbörjat ett samarbete 
med Militärhögskolan i Halmstad, MHS H. Under detta 
arbete med MHS H har vi studerat Specialistofficerens 
utbildningsgång och kursplaner. 

Chefen MHS har ställt officerare och arbetstid till för-
fogande så att vi tillsammans ska kunna arbeta fram ett 
instruktörskoncept för våra blivande instruktörer med 
målsättning att nå samma höga kvalitet som våra  
Specialistofficerare. 

Vi kommer nu, under april månad, samla representanter 
från våra olika frivilligorganisationer för att informera 
om hur arbetet i arbetsgruppen har avancerat och föra 
en dialog och inhämta förslag från övriga frivilligor-
ganisationer.

Under året och med början i maj kommer vi att påbörja 
utbildning med de ca 50 instruktörer som meddelat 
att de vill vara med och utbilda våra nya instruktörer. 
Utbildningen kommer att genomföras under tre dagar 
vid tre olika tillfällen vid F 17 Frivilligskola i Halmstad 
och i samverkan med MHS H.

På bilden nedan ser du kn Stefan Wihlstrand MHS H 
och Thomas Nylin chef AG/Instruktör arbeta med  
kursplaner och utbildningsgång.

Stefan Wihlstrand (till vänster) Thomas Nylin

Helgen den 24-25 september genomfördes den årliga 
Instruktörskonferensen, i år på LSS i Uppsala. Kon-
ferensen har under drygt 10 år varit ett återkommande 
inslag i kursverksamheten för frivilligorganisationer-
nas instruktörer.

Under utbildningshelgen deltog 52 instruktörer från 7 

av16 inbjudna frivilligorganisationer, målet är att alla 
organisationer sänder instruktörer till konferensen.

Konferensen har målsättningen att; ”Kursdeltagaren 
utvecklar förståelse och färdigheter för att kunna verka 
som instruktör inom Försvarsmakten och våra frivilli-
gorganisationer”.

Konferensen genomfördes med ett gemensamt pro-
gram under första dagen där inriktningen var att 
förmedla nyheter och händelser inom pedagogik och 
ledarskap som kan vara till nytta för instruktörens ut-
veckling. 

Konferensen öppnades med att chefen utbildningsen-
heten LSS, övlt Erik Bergqvist hälsade oss välkomna 
samt informerade om Försvarsmakten, LSS och dess 
frivilligverksamhet.

Efter en kort allmäninformation från frivilligorganisa-
tionernas utbildningschefer fick vi information om hur 

2011

Frivilligorganisationernas årliga InstruktörskonferensFrivilligorganisationernas årliga Instruktörskonferens
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huvudmannaskapet utvecklats fram till i dag. Ulf Kon-
radsson från Försvarsutbildarna informerade om GU-F 
och Försvarsinformation. Moa Asperö Lind  från 
Svenska Lottakåren informerade om Ledarskap och 
Thomas Nylin avslutade förmiddagen med att berätta 
om hur långt vi kommit i arbetsgrupp Instruktör.  

Vid årets konfer-
ens hade vi tre 
mycket uppskat-
tade föreläsare 
från Försvars-
makten. Major 
Björn Levin från 
Militärhögskolan 
i Halmstad, MHS 
H, var först ut 
och informerade 
om hur specialis-
tofficerens utbild-
ning genomförs. 
Vi fick också en 
inblick i hur den 
Grundläggande 
Militärutbild-
ningen, GMU, 
genomförs. 

Eftermiddagen avslutades med att majorerna Stefan 
Törngren och Christian Rexfalk från PROD FRIV 
informerade och redovisade deras syn på frivil-
ligverksamheten, Christian informerade också om det 
pågående ADL-projektet.

På söndagen delades deltagarna upp organisationsvis 
och genomförde sina egna program. Flygvapenfrivil-
ligas program denna dag fördelades inom ämnen och 
områden som Huvudmannaskap Instruktör, pågående 
GU-F utbildningar, tillbakablick på sommarens Air 
Camp, samt genomförda och kommande centrala ut-
bildningar där flygvapenfrivilliga är ansvariga. Dagen 
avslutades med en reflekterande sammanfattning samt 
deltagarnas kursutvärdering och feedback.

Deltagarna upplevde årets konferens mycket positivt 
och framförde önskemål om en instruktörskonferens 
även nästa höst.

Lars Pettersson                                                                                                            
Utbavd                                

Stefan Törngren informerar.

Björn Levin informerar.

Frivilligorganisationernas årliga InstruktörskonferensFrivilligorganisationernas årliga Instruktörskonferens
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Flygvapenfrivilliga 50 år – hur fi
rar vi detta? Att det skulle firas med 
en Jubileumsdag blev ganska tidigt 
klart – men när och var? Efter diver
se diskussioner och funderande av 
vår högsta ledning blev det tydligt 
att Skaraborgs Flygflottilj och den 16 
juni skulle det bli. Något som även 
F 7 kände var hanterbart att stödja. 
 Själv fick jag utmaningen och 
nöjet att planera för denna Jubi
leumsdag. Inriktningen jag fick 
var ”lagom luddig” – lite histo
ria, ganska mycket om idag och 
en tydlig signal om framtiden – 
att visa för en del inbjudna men 
främst för våra egna medlemmar. 
 En stomplan för jubileumsdagen 
blev tidigt klar. Birgitta Strömer, ti
digare utbild ningsintendent vid F 7 
samt Lars Pettersson knöts till pla
neringen. Tiden gick fort och den 16 
juni nalkades med stormsteg.

Lördagen den 16 juni kom att bjuda 
på ett utmärkt Jubileumsväder, när 
något mer än 200 gäster från när och 
fjärran samlades på F 7 – politiker, 
företrädare för ”våra kunder”, För

svarsmakten, MSB, företrädare för 
andra frivilliga försvarsorganisatio
ner och inte minst ett stort antal av 
våra egna medlemmar.
 Dagen till ära underhöll Flyg
vapenfrivilligas nybildade Jubile
umsmusikkår under olika de
lar av dagen – från start till 
slut. 
 Jubileumsmusikkåren, som 
bidrog till en härlig stämning 
denna Jubileumsdag, består 
av musiker från i huvudsak 
Nyköping med omnejd och 
som alla är medlemmar i vår 
Flygvapenregion Öst.

Jubileumsdagen inleddes 
med anförande av Flygva
penfrivilligas Riksförbunds
ordförande Peter Lagerblad 
samt av Flygvapeninspek
tören generalmajor Micael 
Bydén. Bådas anförande, 
vilka belyste såväl historia 
som dag och morgondag, 
finns dels att läsa på vår 
Jubileums-DVD som följer 
med vår Jubileumsskrift, 

Vårt 50 års jubileum på F 7
dels publicerade helt eller delvis på 
Flygvapenbloggen och Flygvapen
frivilligas hemsida. Att det finns 
framtida uppgifter för Flygvapenfri
villiga är tydligt. Nu gäller det bara 
att dessa uppgifter utvecklas och 
anpassas till en förändrad Försvars
makt.

Parallellt med Jubileumsdagen ge
nomförde Flygvapenfrivilliga till
sammans med F 7 ungdomslägret 
Air Camp. Air Camp blev därför en 
naturlig och uppskattad del av de 
förevisningar som sedan följde för 
att belysa Flygvapenfrivilligas verk
samhet. Andra verksamheter som 
visades upp var ett antal moment 
markstrid som vårt Markförsvarsför
bund visade upp samt delar av Hem
värnets underrättelsekompanier. Att 
rekrytera och grundutbilda till Hem
värnets sju underrättelsekompanier 
är en av dagens uppgifter Flygva

Riksförbundsordförande, Peter Lagerblad, invigningstalar

ÖB telegram, ett av flera gratulationer

2012



FLYGVAPENFRIVILLIGA, EN DEL AV SVERIGES FÖRSVAR 9
2

Flygvapenfrivilliga 50 år – hur fi
rar vi detta? Att det skulle firas med 
en Jubileumsdag blev ganska tidigt 
klart – men när och var? Efter diver
se diskussioner och funderande av 
vår högsta ledning blev det tydligt 
att Skaraborgs Flygflottilj och den 16 
juni skulle det bli. Något som även 
F 7 kände var hanterbart att stödja. 
 Själv fick jag utmaningen och 
nöjet att planera för denna Jubi
leumsdag. Inriktningen jag fick 
var ”lagom luddig” – lite histo
ria, ganska mycket om idag och 
en tydlig signal om framtiden – 
att visa för en del inbjudna men 
främst för våra egna medlemmar. 
 En stomplan för jubileumsdagen 
blev tidigt klar. Birgitta Strömer, ti
digare utbild ningsintendent vid F 7 
samt Lars Pettersson knöts till pla
neringen. Tiden gick fort och den 16 
juni nalkades med stormsteg.

Lördagen den 16 juni kom att bjuda 
på ett utmärkt Jubileumsväder, när 
något mer än 200 gäster från när och 
fjärran samlades på F 7 – politiker, 
företrädare för ”våra kunder”, För

svarsmakten, MSB, företrädare för 
andra frivilliga försvarsorganisatio
ner och inte minst ett stort antal av 
våra egna medlemmar.
 Dagen till ära underhöll Flyg
vapenfrivilligas nybildade Jubile
umsmusikkår under olika de
lar av dagen – från start till 
slut. 
 Jubileumsmusikkåren, som 
bidrog till en härlig stämning 
denna Jubileumsdag, består 
av musiker från i huvudsak 
Nyköping med omnejd och 
som alla är medlemmar i vår 
Flygvapenregion Öst.

Jubileumsdagen inleddes 
med anförande av Flygva
penfrivilligas Riksförbunds
ordförande Peter Lagerblad 
samt av Flygvapeninspek
tören generalmajor Micael 
Bydén. Bådas anförande, 
vilka belyste såväl historia 
som dag och morgondag, 
finns dels att läsa på vår 
Jubileums-DVD som följer 
med vår Jubileumsskrift, 

Vårt 50 års jubileum på F 7
dels publicerade helt eller delvis på 
Flygvapenbloggen och Flygvapen
frivilligas hemsida. Att det finns 
framtida uppgifter för Flygvapenfri
villiga är tydligt. Nu gäller det bara 
att dessa uppgifter utvecklas och 
anpassas till en förändrad Försvars
makt.

Parallellt med Jubileumsdagen ge
nomförde Flygvapenfrivilliga till
sammans med F 7 ungdomslägret 
Air Camp. Air Camp blev därför en 
naturlig och uppskattad del av de 
förevisningar som sedan följde för 
att belysa Flygvapenfrivilligas verk
samhet. Andra verksamheter som 
visades upp var ett antal moment 
markstrid som vårt Markförsvarsför
bund visade upp samt delar av Hem
värnets underrättelsekompanier. Att 
rekrytera och grundutbilda till Hem
värnets sju underrättelsekompanier 
är en av dagens uppgifter Flygva

Riksförbundsordförande, Peter Lagerblad, invigningstalar

ÖB telegram, ett av flera gratulationer

3

penfrivilliga fått från Försvarsmak
ten. Övriga verksamheter som Flyg
vapenfrivilliga sysslar med idag blev 
belysta under framför allt Peter La
gerblads inledningsanförande.

En flyguppvisning var en naturlig del 
av vår jubileumsdag. Eftermiddagen 
avslutades med fantastiska flygupp
visningar med dagens flygsystem 
- JAS 39 Gripen – samt gårdagens 
flygplan - 32 Lansen och SK 16.

Och givetvis inte en Jubileumsdag 
utan Jubileumsmiddag. 

Efter Riksförbundsordförandens in-
ledande mottagning på Parkmäs

sen promenerade gästerna över till 
restaurang Matbiten och Jubileums
middagen. Det blev en lättsam och 
trevlig middag med många tal och 
mycket samtal gästerna emellan. 
Speciellt Rikshemvärnschefens tal 
som bland annat omfattade en både 
talad och handgripligen målad ”kär
leksförklaring” mellan Hemvärnet 
och Flygvapenfrivilliga. Det knöt 
ihop säcken utifrån dagens inledande 
anföranden om Flygvapenfrivilligas 
uppgifter i framtiden. Att middagen 
sedan avbröts av en ”vilsekommen” 
men välinformerad pilot från Pajala 
– tolkad av Stefan Sauk – och som 
lockade till många skratt, gjorde inte 
middagen sämre.  

Hela Jubileumsdagen avslutades se
dan med intensivt mingel på Park
mässen som pågick till långt in på 
småtimmarna. Att släcka ljuset på 
Parkmässen, som en symbol för en 
avslutad och lyckad Jubileumsdag, 
kändes både vemodigt och skönt.

Jubileumsdagens program i all ära – 
men ett bestående minne för mig är 
alla dessa möten och samtal mellan 
gamla och nya medlemmar ur Flyg
vapenfrivilliga och våra gäster ”uti
från” – ett mål för dagen som verkli
gen uppfylldes.

Jan Otterström

Festdeltagarnas mingel på Parkmässen

Högtidlig jubileumsmiddag på F 7  Foto: Lars-Gunnar Larsson
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Den 17 januari avtackades vår ti-
digare generalsekreterare, Roland 
Sterner, vid en högtidlig samling 
på Flygvapenfrivilligas kansli i 
Stockholm. Roland har innehaft sin 
befattning i över 10 år. Det är bara 
en av de åtta tidigare GS som kan slå 
denna långa tid i befattningen.

Många representanter, från våra 
re gioner och förbund samt från 
andra frivilligorganisationer och 
samverkande myndigheter, mötte 
upp för att visa sin uppskattning för 
det stora enga gemang som Roland 
visat inom Flygvapenfrivilliga och 

Alla var där -  
Roland avtackades för sin tid som 

generalsekreterare

Peter Lagerblad med ett fängslande tal

Jan Salestrand med Försvarsmakten tal och present

Sjövärnskårens GS, John Fitsch med hemlig present, kanske en ”Sextant”

i övrig fri villigverksamhet. Man 
kan säga som våra skvallertidningar 
”Alla var där”. 

Generallöjtnant Jan Salestrand fram-
förde Försvarsmaktens uppskattning 
och höll, som det sig bör, ett kraftfullt 
och hjärtligt tacktal till Roland. 
Ordförande i FVR Öst. Berndt Primer 
framförde Flygvapenfrivilligas tal 
och lämnade över en present från 
oss alla FVRF:are. Bland de ca 60 
gästerna var det många trevliga tal 
och spännande presenter. Vår förra 

Riksförbundsordförande, Peter La-
ger  blad, får extra beröm för ett långt 
och avslöjande tal om Roland under 
hans tid i FVRF samt tiden före och 
några råd inför framtiden.

Med mat och dryck samt massor av 
gamla minnen fortsatte samvaron 
långt fram på kvällen.

Tack för alla år

Lars Pettersson                                                                                                                         
FVRF

2014
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Jag heter Elias och gör just nu min 
grundläggande helikopterutbildning 
på den internationella helikoptersko-
lan i Tyskland. Snart blir jag utexa-
minerad som förste sergeant och så 
småningom kommer jag bli placerad 
på 3:e helikopterskvadron i Ron-
neby.

Allting började våren 2012. Jag gick 
andra året på gymnasiet och en klass-
kamrat tipsade mig om Air Camp, ett 
ungdomsläger i Flygvapenfrivilligas 
regi, då han visste att jag var både 
flygintresserad och intresserad av 
Försvarsmakten. 
 Ett par månader senare var vi fyra 
från samma klass som vilset häm-
tade ut uniformer och utrustning på 
F 7 serviceförråd. Vi lärde oss gå, stå 
och uppträda i uniform, vi tältade i 
skogen, tittade på stridsuppvisning 
och flyguppvisning med JAS 39, 
träffade Flygvapeninspektör Micha-
el Bydén, flög i TP84 Hercules och 
när den dryga veckan var slut var 
jag helt såld på Försvarsmakten och 
Flygvapnet. Jag hade dock ett år kvar 
innan jag kunde söka och började 
därför på Flygvapenfrivilliga region 
syds helgkurser i Halmstad. Här blev 
jag om möjligt ännu mer övertygad 
om att en karriär i Försvarsmakten 
var något för mig, så när ansökan 
öppnade i slutet på sommaren 2013 
hängde jag på låset. 
 Jag har alltid haft ett stort flyg-
intresse, framförallt av helikoptrar, 
så helikopterpilot var det självklara 
förstahandsvalet. Jag åkte till Stock-
holm och gjorde samma tester som 
alla som söker GMU gör, dessa gick 
bra så dagen efter gjorde jag dator-
testerna på Försvarsmaktens HR-
centrum. Dessa gick också bra så en 
månad senare var jag uppe igen för 
en längre intervju med en psykolog 
samt en intervju med två piloter. Här 
hade jag verkligen nytta av att ha va-
rit med i ungdomsverksamheten då 

det var många som åkte ut på grund 
av att de saknade militär erfarenhet. 
Även ledarskap bedömdes och på 
den punkten hade jag framförallt le-
darskapskurserna jag haft som ung-
dom att tacka. Efter ett par veckor 
blev jag kallad till medicinska tester 
i Linköping och så, knappt två veck-
or innan julafton, fick jag beskedet 
att jag var antagen som helikopter-
pilot.
 
I januari förra året ryckte jag in på 
Luftstridsskolan i Uppsala där jag 
genomförde grundläggande militär 
utbildning samt kompletterande mi-
litär utbildning på totalt 6 månader. 
Efter den grundläggande utbildning-
en var det dags för drygt en termin 
på Militärhögskolan i Halmstad där 
vi bland annat hann med utbildning 
i ledarskap, pedagogik, engelska, en 
vinterutbildning och en studieresa 
till Bosnien. 

I Sverige har det inte bedrivits nå-
gon utbildning av helikopterpiloter 
sedan 2003 utan istället köper För-
svarsmakten in sig hos tyska arméns 
helikopterskola. Men innan det var 

dags att bege sig söderut skulle vi 
tolv som tillhör kurs GFU/H-151 
(Grundläggande flygutbildning heli-
kopter, år 2015, kurs ett) genomföra 
en del förberedelser. Till exempel 
hade vi utbildning i att evakuera en 
helikopter som ligger under vatten 
upp och ner, vi hade brandutbildning 
och så var det diverse pappersarbete. 
 I mars i år var det så äntligen dags 
att åka ner till Tyskland och påbörja 
pilotutbildningen, de första tre må-
naderna var dock teori Dessa följdes 
av två månader i simulator innan det 
var dags att sätta sig i en riktig he-
likopter, starta motorerna och lyfta. 
Nu har jag flugit i en vecka och det 
är helt fantastiskt! 

Vill du veta mer om vår verklighet 
så läs vår blogg: blogg.forsvarsmak
ten.se/ helikoptereleverna där det 
även går att ställa frågor om utbild-
ningen till oss. Avslutningsvis så vill 
jag säga att Försvarsmakten är i stort 
behov av helikopterpiloter så om du 
är intresserad, sök!

Elias Källström,  
GFU/H-151

Från elev på FVRF Air-Camp
till Helikopterpilot i FM

Helikopterpilot Elias Källström
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Instruktörskurs Uppgradering, IK 
UG, genomfördes för första gången 
och som en ”Pilotkurs” i mitten av 
november på Tylebäck kursgård. 
Kursens 17 anmälda elever kom från 
SLK, FRO och FVRF, alla elever kom 
till kursstart, när hände det senast, ja 
inte vet jag. Med alla elever på plats 
kunde vi i kursledningen känna en 
viss tillförsikt om att det skulle bli en 
nyttig och behövd kurs, vi fick rätt.

Vad är då IK UG för en kurs och vad 
är dess syfte och mål. Den första 
gången tanken på kursen kom upp var 
i Ag/Instruktör för några år sedan där 
någon sa ”det behövs en kurs för att 
få igång instruktörer som inte varit 
med på ett tag”. Där föddes tanken, 
kursplan gjordes och kursen plane-
rades och låg ute till ansökan from 
2016 men inga elever sökte. År 2017 
gjordes förnyat försök och resultatet 

blev 17 elever. Syftet med kursen är 
att, uppgradera instruktörs kunskap 
och färdighet. Målet med kursen är 
att, eleven skall efter kursen kunna 
verka som instruktör vid utbildning 
inom FFO, inledningsvis med hand-
ledning.

Instruktörskurs Uppgradering

Eleverna på IK UG vid uppstart

Thom Gustafsson handleder  
en av  grupperna

Mickael Sjöberg handleder en av  grupperna

Kursledningens inriktning med kur-
sen var att eleverna skulle få uppleva 
lagom med teori och huvudvikten 
lagd på grupparbete och praktiska 
övningar med redovisning och efter-
följande diskussion i storforum. Kur-
sen startade med repetition avseende 
utbildningsgången för   instruktör 
samt information om olika kurser 
för instruktörer som vill bibehålla 
eller skaffa sig ytterligare kompetens. 
Därefter följde ett utbildningspass 
i verksamhetssäkerhet följt av ett 
arbete med Försvarsmaktens peda-
gogiska grundsyn avseende de sex 
utgångspunkterna. Eftermiddagen 

Lennart Back FRO redovisar  
sin grupps arbete

avslutades med ungdomspedagogik 
och genomgång av Handbok Utbild-
ningsmetodik.

Under söndagen var övningsmomen-
ten uteslutande av praktisk karaktär 
med korta teoretiska inledningar. 
Här avhandlades bla betydelsen av 
ett noggrant förberedelsearbete av-
seende rekognosering, plan, PM samt 
riskbedömning.
 
Dagen och kursen avslutades med 
kursutvärdering och en sammanfatt-
ning av kursen där deltagarna fram-
förde sin uppskattning av kursens 
innehåll, upplägg och genomförande. 
Kursledningen hoppas nu på en lika 
välfylld och motiverad kurs år 2018. 
Tack lärare och elever för en givande 
och trevlig kurshelg.

Lars Pettersson/FVRF

15

Ännu en gång har ungdomar ur 
FVRF varit i Polen och deltagit i 
tävlingar där. Tävlingarna ingår i ett 
program som beslutas och sponsras 
av det polska försvarsministeriet 
och har som syfte att ge främst 
polska ungdomar - men även 
deltagande ungdomar från andra 
länder – möjligheter till aktiviteter 
som är utvecklande, enande och 
inte minst roliga.

Totalt fem killar och fem tjejer 
samlades för förberedelser på F 
17. Ungdomar som det här året 
kommer från Jokkmokk i norr till 
Limhamn i söder – ska inte bara 
träna i olika grenar utan även 
bli den grupp som tillsammans 
ska genomföra tävlingen. En ut-
maning i sig som ungdomarna 
fixar på ett bra sätt.

Tävlingen genomfördes för andra 
året hos specialförbandet JWK 
som ligger i Lublinice strax utanför 
Krakow. Arrangörerna hade ut-
vecklat en redan mycket tuff och 
fysisk tävling till en än högre nivå 

Ungdomstävling i Polen

där fysiskt ansträngande moment 
mixats med fysiskt tekniska mo-
ment, t.ex höghöjdsbanor. Att 
killaget kom på en femte plats och 

en av tjejerna kom individuellt 
också på femte plats, är mycket 
bra prestationer i sammanhanget.

2016
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Instruktörskurs Uppgradering, IK 
UG, genomfördes för första gången 
och som en ”Pilotkurs” i mitten av 
november på Tylebäck kursgård. 
Kursens 17 anmälda elever kom från 
SLK, FRO och FVRF, alla elever kom 
till kursstart, när hände det senast, ja 
inte vet jag. Med alla elever på plats 
kunde vi i kursledningen känna en 
viss tillförsikt om att det skulle bli en 
nyttig och behövd kurs, vi fick rätt.

Vad är då IK UG för en kurs och vad 
är dess syfte och mål. Den första 
gången tanken på kursen kom upp var 
i Ag/Instruktör för några år sedan där 
någon sa ”det behövs en kurs för att 
få igång instruktörer som inte varit 
med på ett tag”. Där föddes tanken, 
kursplan gjordes och kursen plane-
rades och låg ute till ansökan from 
2016 men inga elever sökte. År 2017 
gjordes förnyat försök och resultatet 

blev 17 elever. Syftet med kursen är 
att, uppgradera instruktörs kunskap 
och färdighet. Målet med kursen är 
att, eleven skall efter kursen kunna 
verka som instruktör vid utbildning 
inom FFO, inledningsvis med hand-
ledning.

Instruktörskurs Uppgradering

Eleverna på IK UG vid uppstart

Thom Gustafsson handleder  
en av  grupperna

Mickael Sjöberg handleder en av  grupperna

Kursledningens inriktning med kur-
sen var att eleverna skulle få uppleva 
lagom med teori och huvudvikten 
lagd på grupparbete och praktiska 
övningar med redovisning och efter-
följande diskussion i storforum. Kur-
sen startade med repetition avseende 
utbildningsgången för   instruktör 
samt information om olika kurser 
för instruktörer som vill bibehålla 
eller skaffa sig ytterligare kompetens. 
Därefter följde ett utbildningspass 
i verksamhetssäkerhet följt av ett 
arbete med Försvarsmaktens peda-
gogiska grundsyn avseende de sex 
utgångspunkterna. Eftermiddagen 

Lennart Back FRO redovisar  
sin grupps arbete

avslutades med ungdomspedagogik 
och genomgång av Handbok Utbild-
ningsmetodik.

Under söndagen var övningsmomen-
ten uteslutande av praktisk karaktär 
med korta teoretiska inledningar. 
Här avhandlades bla betydelsen av 
ett noggrant förberedelsearbete av-
seende rekognosering, plan, PM samt 
riskbedömning.
 
Dagen och kursen avslutades med 
kursutvärdering och en sammanfatt-
ning av kursen där deltagarna fram-
förde sin uppskattning av kursens 
innehåll, upplägg och genomförande. 
Kursledningen hoppas nu på en lika 
välfylld och motiverad kurs år 2018. 
Tack lärare och elever för en givande 
och trevlig kurshelg.

Lars Pettersson/FVRF

2017
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Flygvapenfrivilligas Flygvapenfrivilligas vinterkurser 2019vinterkurser 2019

Syftet med
kursen är bla att eleven 

ska få prova på olika utbilnings- 
moment ur Försvarsmaktens grund-
läggande utbildning i vintertjänst.

Krav för att kunna söka och bli antagen 
till vinterkursen är, medlemskap i FVRF 
och att eleven har påbörjat sin fortsätt-
ningskurs. Vidare ska eleven vara klar 

med utbildning i ”Kallt väder” och 
”Vass egg” före kursstart.

Årets vinterutbildning för FVRF 
ungdomar genomfördes under 
veckorna 7 till 10 i Dagsådalen, 
Jämtland. Region Nords ung-
domar vinterutbildades vid 
F 21 i Luleå, se separat artikel i 
denna tidning.

2019
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Av 200 sökande, kom till slut 150 ungdomar, 
fördelat på de fyra veckorna. Samtliga  genom- 
förde sin vinterutbildning med godkänt resultat 
och är betydligt kunnigare i att uppträda i vin-
termiljö. Under sista veckan i Östersund anslöt 
10 elever från motsvarande ungdomsverksam-
het i Estland, detta utbyte har pågått under flera 
år och är mycket uppskattat.

Eleverna tog sig till kursplatsen med Flygvap-
nets transportflygplan Tp 84 Herkules, vilket 
var en mycket uppskattad nyhet för året. Varje 
utbildningsvecka började på lördagen med 
samling och uppstart och veckan avslutades 
på nästa lördag med vård och inlämning av 
övningsmateriell för att sedan påbörja flyg- 
resan hem efter lunch.

Flygvapenfrivilligas Flygvapenfrivilligas vinterkurser 2019vinterkurser 2019



FLYGVAPENFRIVILLIGA, EN DEL AV SVERIGES FÖRSVAR16

En sommarkväll på klipporna längs Vänerns kant då  
solen sänker sig i väster över Dalsland. 70 sommar- 
kurselever sitter där, trötta och slitna efter sin första 
dag i fält, utan en aning om vad som väntar dem  
följande vecka. Efter en dag där de har fått lära sig lite 
om förläggningstjänst, personlig materiel och grund- 
läggande marschrutiner har de fått i sig en bit grillmat i 
magen. Kurschefen håller ett uppmuntrande tal som  
höjer humöret på eleverna, sedan är det dags att återgå 
till förläggningen för att tillbringa den första natten i fält. 

Det har gått sex dagar in på kursen, my-
cket har hänt sedan dag ett. Eleverna har 
lärt sig att bädda sina sängar, vilka rutiner 
som gäller på logementet, hur de förvän-
tas ta hand om varandra och något kan-
ske av det mest ovana, eleverna har lärt 
sig hur man framrycker i ordnad form 
på flottiljområdet, man exercerar. Med 
sjukvårdstjänst, idrott, studiebesök och 
mycket mer har första veckan bara flugit 
iväg. Kursen går nu in i vecka två.

Under veckan besöktes kursen av avdeln-
ingsdirektör Stefan Hallén från Högk-
varterets Ledningsstabs frivilligsektion. 
Han genomförde uppskattade samtal med 
ungdomar och instruktörer.

Flygning med C-130 Hercules blev ett lyckat in-
slag, med ett leende på läpparna lämnade eleverna 
flygplanets lastutrymme denna dag. Så var det dags 
med strapatsövningen, väckning kl 04:30 med Ken-
ny Loggins - Danger Zone ur bergssprängaren. Den 
bryska väckningen följdes av en busstransport till 
Hunneberg och strapatsen var ett faktum. En dag 
späckad av att framrycka till ett okänt antal punkter 

i terrängen där gruppen skulle lösa uppgifter för att 
sedan sändas vidare. En del av uppgifterna var fysiskt 
ansträngande medan andra mer på det mentala planet, 
allt försvårades av ovissheten. Trötta och märkbart 
påverkade efter en dag med marsch kom eleverna 
fram till Löne mitt på Hunneberg, där de fick order 
om att resa förläggning. En natt i enmanstält, vilket 
var en kul upplevelse och därefter återtransport till  
F 7 Såtenäs morgonen där på.

Ingen packning är för tung, för denna grupp.

SOMMARKURS 
i region Väst

Så här 
glad kan 
man bli på 
kursen.

2019
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Efter 12 dagar var kursen slut, eleverna upplevde utbild-
ningen som givande och rolig. Det var med en bra känsla 
i magen när eleverna gjorde sig klara för avslutning och 
diplomceremoni. Stolta föräldrar var på plats tog del i elever-
nas kursavslutning. Sommarkursen 2019 avslutades med ett 
sedvanligt kommando: Höger och vänster om - marsch!

TEXT: OSKAR KLASSON / KURSCHEF
FOTO: ULRIKA LEIJON / KURSADJUTANT

Avslutningsceremoni med anhörigbesök.Alla ska med och över.

Här var det putsat och klart.

Så var tvättställen på plats.
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Ryssland befäster 
sin militära förmåga 

q DE SENASTE TIO åren har Ryssland stärkt 
sin militära förmåga genom omfattande 

rustningsprogram och storskalig övningsverk-
samhet. Man har även utvecklat sina icke-mili-
tära färdigheter med telekrigföring, cyberför-
mågor och påverkansoperationer. I rapporten 
Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv 
– 2019, framställs dagens Ryssland som en 
potent militärmakt med förmåga att både ini-
tiera ett lokalt krig och påverka 
länder i väst med desinforma-
tionskampanjer och manipula-
tion av it-baserade system.

– Ryssland har haft en stark 
kapacitetsökning sedan 2008 
och nu är man en effektiv och 
skicklig militärmakt, säger 
Gudrun Persson, Rysslandsex-
pert och en av forskarna bakom 
FOI-rapporten. Målet för Ryss-

land är att bli erkänt som en global stormakt. 
Ryssland bedöms nu lämna den intensiva 

expansionsfas landet befunnit sig i och övergå 
i en konsolideringsfas där man befäster och 
trimmar de resurser som tillförts militären. Det 
här väntas leda till ytterligare förstärkningar av 
de väpnade styrkorna genom ett bättre utnytt-
jande av tillgängliga medel och ökad effektivitet 
i produktionen av förband och system. En viss 

fortsatt expansion av materiel och 
vapen kan heller inte uteslutas. 

– När det gäller fjärrstyrda 
kort- och medeldistansräckvid-
diga missiler för fjärrstrid kan 
de komma att fördubblas i antal 
de närmaste tio åren. I dag har 
man cirka 1  300 robotar för fjärr-
stridsbekämpning, säger Gudrun 
Persson. 

HUR RYSSLAND PLANERAR att 
använda sina militära förmågor 
under 2020-talet är oklart, men 
Gudrun Persson menar att det är 
viktigt att vara medveten om de 
ryska förmågorna. Den ryska led-
ningen gör ingen hemlighet av att 
man uppfattar väst som ett reellt 
hot mot ryska intressen.

– Man vill splittra saman-
hållningen inom EU, så split i den 
transatlantiska länken och för-
svaga de västerländska samhälls-
systemen. I Ryssland anser man 
att det finns en konflikt med väst, 
som västländerna har startat, 
och den har man rätt att försvara 

sig mot, säger Gudrun Persson. 
Ryssland har även ett uttalat intresse av de 

stater som ingick i det forna Sovjetunionen, 
det Putin brukar kalla det postsovjetiska rum-
met. Gudrun Persson säger att den ryske pre-
sidenten talar om att han anser att ukrainare 
och ryssar är ett folk.

– Också övriga centralasiatiska länder ingår i 
Rysslands intressesfär och Putin är tydlig med 
att han anser att Ryssland har rätt till dessa. 
Vad det kommer att innebära i praktiken åter-
står att se, men Ryssland är ytterst flexibelt och 
vi kan inte förvänta oss några tydliga varnings-
tecken i god tid innan ett agerande. 

– Att överraska och använda alla tillgängliga 
medel är deras strategi och enda sättet att inte 
bli överraskad är att inse att vi kommer att bli 
överraskade. Att luta sig tillbaka för att det inte 
har hänt något på fem år är fel väg att gå. 

Gudrun Persson konstaterar att det finns lär-
domar att dra av Rysslands agerande de senaste 
tio till tolv åren. Bland annat att regimen inte 
räds att rita om Europas karta med våld. 

– Ryssland har visat att de är beredda att ta 
till våld och militära medel i strid mot interna-
tionella konventioner för att nå sina mål och 
man drar sig inte för offentliga lögner. Den 4 

Under 2020-talet kommer Ryssland att befästa de omfattande 
resurser som tillförts de väpnade styrkorna det gångna decen-
niet. Ryssland kommer även att fortsätta sina försök att splittra 
väst och aggression i det egna närområdet kan förekomma. Det 
här skriver Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, i en framtids-
spaning om Rysslands militära förmågor.  

» I Ryssland 
anser man att 
det finns en kon-
flikt med väst, 
som västländer-
na har startat, 
och den har man 
rätt att försvara 
sig mot. «

De väpnade styrkorna har ett starkt stöd hos den ryska allmän
heten. Samtidigt har förtroendet för Putin minskat kraftigt 
sedan toppnoteringarna under mitten av 2010talet.  

UTBLICK

/Aktuellt

Foto: T
T 

Att överraska och använda 
alla tillgängliga medel är 
deras strategi och enda 
sättet att inte bli överras
kad är att inse att vi kom
mer att bli överraskade, 
säger Gudrun Persson.
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Foto: R
ekryteringsm

yndigheten 

mars 2014 fick Putin frågan på en 
stor presskonferens om det fanns 
någon risk att Krim skulle inkorpo-
reras i Ryssland. Hans svar på den 
frågan var nej, det fanns det inte. 
Den 18 mars var detta ett faktum. 

Det är sådant här som vi har att förhålla oss till.  

UTÖVER DE VÄPNADE styrkorna talas det ofta 
om Rysslands förmåga inom området hybrid-
krigföring med icke-militära medel. Men från 
rysk sida handlar det inte om att fokusera på 
det ena eller det andra, utan 
att nyttja de medel som ger 
störst effekt i den aktuella 
situationen.  

– Ett exempel är konflikten 
i Donbas i Ukraina där artille-
ri används kombinerat med 
påverkanskampanjer och 
elektronisk krigföring, säger 
Gudrun Persson. 

Den ryska staten har haft 
ett starkt stöd bland befolk-
ningen för sina satsningar på 
försvaret, men nu verkar det 
som att opinionen är på väg 

att svänga. Putin tappar i popularitet och allt-
fler efterfrågar satsningar på välfärden. 

– Om man ska lita på opinionsundersök-
ningar har stödet för Putin minskat avsevärt 
sedan toppåren 14, 15 och 16 då invasionen i 
Ukraina ledde till en nationalistisk yra. Ryska 
familjer har haft reallönesänkningar fem år i 
rad och nu vill man att mer pengar ska läggas 
på vård, skola och omsorg. Samtidigt har de 
väpnade styrkorna ett mycket högt förtroende 
hos allmänheten.   

/LINDA SUNDGREN

Gudrun 
Persson

…  Helena Hoffman,  
ansvarig för den stora 
konferens inom ramen 
för NOAK, Nätverket 
för officerare och 
anställda kvinnor i 
Försvarsmakten, som 
ägde rum i december.  

○ Vilket tema hade årets 
konferens och varför? 

– Temat var ”ta det som 
en man, utmana normer och 
strukturer”, främst riktat 
som tankeställare för män. 
Fokus har varit ”den nya 
mannen – vem är han”, ”mili-
tär karriär ur ett gender-
perspektiv” och motstånd 
mot jämlikhet i en militär 
kontext. Vi har lyft frågor 
som utmanar normer och 
strukturer

○ Vilka områden är viktiga 
för kvinnor i Försvarsmak
ten just nu?  

– Som en minoritetsgrupp 
som utmanar maktstruktu-
ren i Försvarsmakten, är de 
strukturella och kulturella 
utmaningarna ständigt prio-
riterade. Utrustningsfrågan 
är återkommande, likaså frå-
gan om kvinnors utveckling 
och karriärmöjligheter.

○ Hur fortsätter arbetet? 
– I år fokuserar vi på ”kvin-

nor 40 år i Försvarsmakten”. 
Vi kommer lyfta FN:s resolu-
tion 1325, om kvinnor i fred 
och säkerhet, samt själva 
NOAK-konferensen som fyl-
ler 10 år. Vi kommer även att 
inkludera andra myndighe-
ter inom totalförsvaret i vårt 
arbete. 

/ANNICA ÖGREN

HALLÅ DÄR…

… Henrik Sundell, 
chef på Rekryterings-
myndighetens inskriv-
ningsenhet. På grund av 
covid-19 kommer myn-
digheten inte nå målet 
att mönstra 18 500 total-
försvarspliktiga i år.

→ Mönstrar ni just nu?
– Nej, i april hävde vi mönst-

ringen för 1 750 årskullsplikti-
ga. Smittskydd, och det mora-
liska i att en pliktad enligt 
lag är tvingad att komma, är 
grunden till det beslutet. När 
vi nu har öppnat prövningsen-
heterna igen ser inskrivnings-
läget till värnplikt bättre ut 
än antagningsläget för polis-
utbildningen. Vi har därför 
bara släppt på processerna för 
sökande till polisen och för 
dem som gjort en egen ansö-
kan om prövning av grundut-
bildning.

→ Påverkas årets inryckning?
– Ja, men vår uppfyllnads-

grad av Försvarsmaktens 
behov ligger på över 95 pro-
cent. Innan de sista har ryckt 
in i september har vi hunnit 
pröva ännu fler. Vi har också 
använt utbildningsreserven 
för att fylla platserna.

→ Hur påverkas möjligheten 
att fylla utbildningsbehovet 
framöver?

– Vi skulle ha börjat mönst-
ra nästa årskull vecka 20, men 
det ser ut att bli först vecka 31. 
Allt styrs av faktorer utanför 
vår kontroll och vi tittar på oli-
ka omfallsplaneringar. Under 
omständigheterna ser det 
ändå väldigt bra ut.

/MARIA WIDEHED

HALLÅ DÄR…

Foto: T
T 

FAKTA

Markstridskraftsförband 2011–2019
 2011 2013 2016 2019
 Arméer 10 10 11 12 
 Armékårer 0 0 2 4 
 Manöverbrigader 36 42 43 49 
 Artilleri- och  
 markrobotbrigader 21 20 23 32 
 Luftvärnsbrigader 9 7 11 17 
 Totalt 76 79 90 124 

Källa: "Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv – 2019"
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TÄVLING 
MED  
DRÖNARE

Region Öst uppdrag 
Drönare medverkade  
helgen den 12–13  
september vid modell- 
flygtävlingar i Örebro då 
det tävlades i ”dogfight”.

Under dagarna övades dels 
fotografering av pågående luft-
strider samt eftersök av flygplan 
som hade störtat. I några fall var 
drönarna till avgörande hjälp 
för att hitta störtade flygplan, 
vilket uppskattades mycket av 
arrangörerna. Spännande, 
roliga och för uppdraget mycket 
givande flygpass för drönar- 
piloterna Elias, Lukas 
och Stefan.

Samtidigt passade regionen på 
att göra reklam för och kanske 
lockades någon, genom  rekry-
tering, till Flygvapenfrivilliga.

JAN OTTERSTRÖM / FVRF ÖST
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Jägarförband är avsedda för strid i små enheter inom 
av motståndaren behärskat område mot prioriterade 
mål inom ramen för högre chefs operationsplan. För-
banden genomför striden med egna, eller med stöd av 
andra stridskrafters, resurser. Jägarförbanden inhämtar 
också information om motståndaren, terrängen eller 
andra förhållanden, både för eget samt högre chefs 
behov. Rätt använda bidrar jägarförbanden till att  
reducera motståndarens krigföringsförmåga.

Bakgrund
Jägarstridens historiska arv kommer ur det svenska 
lätta kavalleriet, som med god rörlighet användes för 
att spana och genomföra räder in på motståndarens 
område. Militärteoretiskt hämtar jägarstriden väg- 
ledning från gerilla- och manöverkrigföring. 

Gemensamt för gerillakrigföringen, ”det lilla kriget”, 
är små enheter som utspritt och under lång tid genom 
okonventionella metoder genomför strid, i regel utan 
fronter eller gränser i terrängen. Manöverkrigföringen, 
vilken syftar till att genom en indirekt metod, identifiera 
och angripa en motståndares svagheter, möjliggör för 
en underlägsen styrka att besegra en överlägsen.

Taktik
Jägarförbanden dimensioneras för att verka på djupet 
och tar sin utgångspunkt i en fysisk operationsmiljö 
som är restriktiv, med begränsad, obefintlig eller 
sönderslagen infrastruktur, och som inte behärskas av 
egna förband. 

Att använda något av de fyra stridssätten (anfalls-, 
försvars-, fördröjnings- och avvärjningsstrid) för att 
beskriva jägarförbandets metoder är mer missvisande 

Moderna 
jägarförband
Oavsett var på konfliktskalan vi är har jägarförband en 
tydlig roll att fylla inom ramen för den militära delen 
av totalförsvaret. De har hög tillgänglighet, är lätta att 
transportera och  kan agera självständigt även om 
läget eskalerar, skriver Johan Althén. 

Jägarsoldater förbereder 
sprängning av en 
vägtrumma.
Foto: Försvarsmakten.

Artikel hämtad från Vårt Försvar nr 2 / 2020 
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chef för att bland annat vid rapportering från jägar- 
förbanden kunna inrikta bekämpningsresurserna  
parallellt med att jägarförbanden förbereder en insats.

Fortsatt motstånd
Jägarförband är utbildade och utrustade för en  
utdragen okonventionell krigföring, vilket medför att 
de kan fortsätta att hävda samt bestrida motståndarens 
nyttjande av svenskt territorium, Det betyder att de kan 
åstadkomma effekt på den strategiska nivån, inför en 
eventuell förhandling eller alternativt vid stöd från 
tredje part. Ett flertal europeiska länder utvecklar nu 
koncept för att vid behov kunna fortsätta striden på 
territorium som tagits av motståndaren genom “fria 
kriget” och “fortsatt motstånd”. Som jägarchef är det 
fortsatta motståndet en naturlig del av operations-
planen.

Framtid
I dagens säkerhetspolitiska debatt används begrepp 
som gråzon, hybridkrigföring och icke-linjär krigföring 
flitigt. En av utmaningarna är att begreppen har olika 
eller helt saknar  fastställd definition. Dessutom råder 
det delade meningar i frågan om vi redan nu befinner 
oss i ett förkrigstillstånd. Oavsett var på konflikt- 
skalan vi är har jägarförband en tydlig roll att fylla 
inom ramen för den militära delen av totalförsvaret  
genom att ha hög tillgänglighet, vara lätta att  
transportera och kunna agera självständigt under 
lång tid.  

Försvarsmaktens Perspektivstudie beskriver att behovet 
av jägarförband ökar i framtiden. Studien framhäver 
behovet av att kunna bekämpa en motståndare med 
långräckviddiga vapensystem tidigt och inom hans  
operationsområde. Små enheter, som under svåra 
förhållanden kan leverera stor effekt, har framtiden 
för sig.

Johan Althén är major och genomför nu det högre 
officersprogrammet vid Försvarshögskolan.

än rätt. Därför används begreppet ”jägarstrid” som 
sammanfattar det okonventionella taktiska sätt när 
det gäller uppträdande, metoder och stridsteknik som 
jägarförbanden använder i syfte att bekämpa högvärdiga 
mål och störa definierade funktioner. Motståndaren ska 
ständigt känna närvaron av jägarförband. 

För att öka möjligheterna att avgöra en situation till 
egen fördel, då de med små enheter verkar långt 
från andra egna förband, eftersträvar jägarförbanden 
styrkeförhållanden där lokal överlägsenhet kan 
uppnås. Detta skapas främst genom en kombination 
av kraftsamling och överraskning på en liten yta under 
kort tid.

Jägarförband kan också verka samlade i tid, för att 
under en viss tidsperiod och oftast över stora ytor 
bekämpa specifikt utpekade mål i syfte att exempelvis 
underlätta  flygbekämpning på djupet.  

Sammantaget syftar jägarstriden till att skapa friktioner 
och tillfoga förluster inom det område där motståndar-
en uppträder. Målen kan vara motståndarens staber, 
artilleri-, fältarbets-, luftvärns- och logistikförband. 
Syftet med insatserna är att forma och reducera kritiska 
kapaciteter hos motståndarens krigföringsförmåga 
inför ett avgörande. Motståndaren tvingas därigenom 
till motåtgärder som tar kraft ur hans anfall, vilket 
påverkar hans handlingsfrihet, exempelvis genom 
att han måste använda sina reserver.  Även moralen 
påverkas genom att han hela tiden upplever ett hot t ex 
från jägarförbanden. Jägarförbanden bidrar därmed till 
att skapa dilemman för motståndaren att prioritera sina 
resurser.

För jägarförband är det av största vikt att inte bli 
upptäckt, varken visuellt eller i det elektromagnetiska 
spektrat. Det innebär att de måste anpassa sitt ”avtryck” 
på ett stridsfält som är svåröverblickbart. För att lyckas 
med detta ställs krav på noggrann planering, där högre 
chefs målbild blir tydlig för jägarchefen, vilken inte 
har regelbunden kontakt med denne. Moderna jägar-
förband ställer krav på en tydlig uppdragstaktik.

Jägarstriden ställer också stora krav på sekretess då 
information om jägarförbandets verksamhet kan vara 
giltig i upp till flera veckor.

Ledning 
Jägarförband är i regel direkt underställda Arméchefen 
och är en del av den operativa nivåns underrättelse- 
och bekämpningsprocess. Förbanden avdelar som  
regel lednings- eller samverkanspersonal hos högre 

Jägarförband är 
utbildade och 
utrustade för en 
utdragen okonven-
tionell krigföring.



FLYGVAPENFRIVILLIGA, EN DEL AV SVERIGES FÖRSVAR22

Vårt första fysiska möte genomfördes som ett  
planeringsmöte ungdomsverksamhet. Mötet genom-
fördes på Tylebäck kursgård i slutet av augusti (läs 
mer om detta på annan plats i denna tidning).

I vår region ser vi nu framåt mot att komma igång 
med vår verksamhet och hoppas på en världsseger 
mot Coronapandemin. 

Med frivillighälsningar från region Syd!

MIKAEL JÖNSSON
STYRELSEORDF FVRF 
SYD

Om vi börjar med vår och FVRF:s största 
och förmodligen viktigaste verksamhet, 
våra Sommarkurser, SK. När vi väl kommit 
igång med rekrytering så hade vi i Syd över 
200 intresserade flickor och pojkar i åldern 
15–20 år som sökt till våra 80 elevplatser. 
Men glädjen blev kort när Försvarsmakten 
meddelade att allt stöd till FFO var inställt 
fram tom den siste augusti. Vi fick meddela 
de sökande om att det inte blev någon SK och har nu 
erbjudit dem en Grundkurs, GK, i Ronneby och en kurs 
i Halmstad under hösten. Vi planerar också för en längre 
kurs, 3–4 dagar, i v 44 där vi samlar alla våra ungdomar 
för olika aktiviteter.

En annan prioriterad verksamhet är 
utbildning mot X-befattningar på 

F 17. Vi hade i vår grund-
planering en Intro-kurs och 
en Grundkurs inlagda under 
hösten. Men vi har blivit  
tvungna att endast rekrytera 

och genomföra kurs Intro på  
F 17 i november och Grund- 

kursen kommer att omplaneras  
    till våren 2021.

Vi har under denna nedstängda tid inte haft några fysiska 
möten men vi har bedrivit vårt styrelsearbete i regionen 
genom, mail-, SMS- och telefonkontakter samt några 
videomöten.

Flygvapenfrivilliga region Syd

När vi i region Syd genomförde vårt årsmöte, den 7 mars på gamla 
F 10, hade nog ingen av oss en tanke på att Sverige och därmed vår 
verksamhet skulle stängas ner i mer än ett halvt år.
Pandemin har drabbat hela världen och är väl dokumenterat, vi i 
Syd vill här och nu berätta om hur vi har påverkats och hur vi funnit 
möjligheter att gå vidare och framåt.

SOMMARKURS I
FLYGVAPNET

FLYGVAPENKUNSKAP  – KAMRATSKAP – FöRSVARSMAKTEN – FYSISK TRäNING – FLYGNING – LäGERLIV  – UTMANINGAR

www.fvrf.se

Sommarkurs FVRF_2020.indd   1Sommarkurs FVRF_2020.indd   1

2020-03-03   07:39:512020-03-03   07:39:51

Hej, 
Flygvapnet behöver dig

för uppgifter på F 17 
Basförband i Ronneby
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Flygvapenfrivilliga region Syd NY MEDARBETARE 
PÅ KANSLIET
Den 1 september börjar Anna Blomlöf 
arbeta hos oss på FVRF. Anna anställs 
som kanslihandläggare och kommer att 
arbeta med administration, ekonomi, 
reseräkningar och utbetalningar, kurs- 
administration, planering och assistent- 
uppgifter mm. För oss på FVRF är det ett 
mycket välkommet tillskott. 

Anna bor i Stockholms skärgård. Förutom att 
hon driver ett skärgårdsjordbruk med sin man, 
arbetar hon i dagsläget med bokföring och redo-
visning i eget redovisningsföretag och med ett eget 
företag inom entreprenad, transporter och verkstads- 
arbeten. Anna är även träningsinstruktör och driver ett gym där 
hon bl.a. leder cirkelträning. Tidigare har hon arbetat inom service-
branschen med kundservice på bl.a. Folksam. Anna kommer att  
presentera sig närmare i nästa nummer av vår medlemstidning.

Flygvapenfrivilliga var närvarade när Conny 
Andersson, C Frivilligavdelningen SSK, gick 
hem för att njuta av det som kallas pension.

Conny överraskades av kolleger och represen-
tanter från frivilligrörelsen vid en minde och väl 
Coronaanpassad tillställning i Malmö Frivillig 
Försvarscentrum, MFFC. 

Tack för ett fint samarbete under de gångna 
åren. Flygvapenfrivilliga önskar Conny en 
lysande framtid, samt hälsar hans efterträdare 
välkommen. 

RICKARD TÖRNSTRÅLE/FVRF

EN FRIVILLIGCHEF 
GÅR I PENSION
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FVRF har av MSB, 
Myndigheten för Sam-

hällsskydd och Beredskap, fått 
i uppdrag att under 2020 anskaffa och genomföra 
verksamhet med drönare. Syftet är att testa och finna 
möjligheter, och eventuella begränsningar, i att nyttja 
drönare i olika situationer som kan vara till stöd för 
olika myndigheter.  Till exempel eftersök, skapa 
lägesbilder, följa upp olika utvecklingar, som 
exempelvis skogsbränder, höga vattenflöden m.m.

Huruvida det kan vara en verksamhet till stöd för 
Försvarsmakten får framtiden utvisa.

Region Väst och Öst har fått i uppgift att genomföra 
olika verksamheter med drönare och skapa underlag 
för FVRF återkoppling till MSB.

Den typ av drönare som anskaffats är av modellen 
Mavic 2 Pro.

Inom region Öst leder Lukas Holmberg verksamheten. 
Han har under många år själv flugit avancerad 
drönare och vet vad det handlar om. 

Den verksamhet som genomförs under hösten är:
• Utbildning av två nya drönarpiloter, vackert ord, gällande de 

regelsystem som omgärdar flygning med drönare.

• Praktisk flygning med olika flygprofiler i olika miljöer,  över 
vatten, över skog, över bebyggelse så långt reglerna medger.

• Lämna underlag till FVRF rapport till MSB

 

Rote Mavic 2 Pro i ”högsta” någon stans i Östergötland 

 

 

 

Piloter ur ett drönarperspektiv – Stefan Bergendahl och Lukas Holmberg 

 

Från Lukas första återkoppling om drönarnas ankomst 
har jag klippt ut följande:
”Spänningen när två stora kartonger kom var olidlig. 
De två kartongerna öppnades snabbt med hjälp av 
Bergendahl sedan stod vi där glada och tittade på de 
två nya drönarna regionen har fått ut. Efter en snabb 
vända till ett vägguttag var vi ute och provflög dem. 
Vi var förvånade över hur bra drönarna hanterar 
vind, det blåste ca 4m/s och drönarna märkte det 
inte. Efter ett batteribyte provade vi hur bra kollisons- 
systemet på drönaren är. Vi provade att flyga mot ett 
fast objekt i låg hastighet och drönaren stannade 2,5 
meter bort och säger att det är något i vägen. ”Hur 
coolt är inte det?!” Längre än såhär har vi tyvärr 
inte hunnit komma i flygandet just nu”.
Parallellt med flygningar och utvärdering mot de  
syfte MSB angett, tittar gruppen även på om  
verksamhet med drönare är något som kan tillföras  
i ungdomsverksamheten, hur och när det kan ske 
och med vilka syften och mål. 

JAN OTTERSTRÖM                                                                                                                                  
STYRELSEORDF FVRF ÖST

De är många - allt från en billig leksak till ett dyrt 
arbetsredskap. Drönare har funnits i många år och 
används idag inom flera verksamheter. Och utveck- 
lingen går snabbt vidare.

Drönare,Drönare,  
både leksak & arbetsredskapbåde leksak & arbetsredskap

Rote Mavic 2 Pro i ”högsta” någon stans i Östergötland.

 
Piloter ur ett drönarperspektiv –
Stefan Bergendahl och 
Lukas Holmberg.
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Nipstadsmarschen i Nipstadsmarschen i 
coronatidercoronatider
Ja som sagt så går det ju inte att genomföra så 
mycket verksamhet i dessa tider. Men i Sollefteå 
så har Nipstadsmarschen genomförts helgen 
vecka 34 under tre dagar. Den sammanlagda 
sträckan är 51 km i varierande terräng, där den 
längsta sträckan var efter Ångermanälven där 
vi gick upp och ner i niporna och en del av 
dessa var så branta att det fanns rep att hålla 
sig i när man gick utför. Det var ca 25 deltagare 
varav två stycken och en hund från region mitt, 
Samuel Dooley hunden Milton och S-O 
Olofsson. Och, jag rekommenderar att ni som 
kan är med och går marschen nästa år och får 
då uppleva en underbar natur.

S-O OLOFSSON / FVRF MITT

Samling och genomgång före marsch.

Samuel och Milton startklara.

FVRF SydFVRF Syd Planeringsmöte   Planeringsmöte  
UngdomsutbildningUngdomsutbildning
Under två dagar i slutet av augusti genomförde Flygvapen-
frivilliga Syd ett planeringsmöte med instruktörer, 
funktionärer ur vår ungdomsverksamhet, samt med 
personal från Friv-sektionerna i Halmstad och Ronneby. 
Mötet leddes av styrelseordförande Syd, FVRF utb-chef 
och Utb-ledare Syd deltog också.

Mål och syfte med mötet var: Att introducera medarbetare 
i verksamheten samt informera om styrande dokument 
mm för genomförande av kurser och utbildning. Att anta 
kurschefer, instruktörer och funktionärer till berörda kurser. 
Att utveckla kursverksamheten med hänsyn till gällande 
kursplaner och andra styrande underlag. Samordna arbetet 
med sektionscheferna i Ronneby och Halmstad. Att efter 
mötet ha en genomförandeplan med tid, plats och inriktning 
avseende tiden från september 2020 till maj 2021.
På mötet deltog 20 personer, de lyckades genom ett aktivt 
och konstruktivt arbete nå de mål och syfte som låg som 
ett grundkrav för att kunna genomföra utbildning på de två 
kursplatserna, Ronneby och Halmstad.

Mötets upplägg och genomförande med: Teoripaket, 
föreläsningar, arbete i storgrupp och arbete i två 
smågrupper, Halmstad och Ronneby uppskattades av 
deltagarna och underlättade att nå målet med helgens 
planeringsmöte. Lördagskvällens gemensamma middag 
med trevlig samvaro uppskattades som ett viktigt första 
steg med att sammansvetsa befälslagen.  

Deltagarna upplevde planeringsmötet som givande och 
framförde vikten av att även i framtiden starta upp FVRF 
Syd utbildningsår med denna form av planeringsmöte.

LARS PETTERSSON
UTB-LED UNGDOM FVRF SYD

Jesper Moldvik leder arbetet 
med kurserna i Ronneby.

Mattias Sjösten leder arbetet 
med kurserna i Halmstad.
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Under första helgen i september på- 
började FVRF Syd sin höstverksamhet.

På grund av att LSS/FRIV Ronneby inte hunnit 
att säkerhetskontrollerna våra instruktörer fick vi 
inte vara på F 17, därför flyttades kurserna till 
kursgården Tylebäck. Såväl elever som våra 
instruktörer uppskattade att utbildningen kommit 
igång, trots saknaden av att inte kunnat genomföra 
en sommarkurs.

Omhändertagandet på kursgården, mat, boende 
samt lektionssalar var mycket bra. Troligtvis får vi 
även genomföra utbildningshelg nr 2 på kursgård. 
Helgens tre kurser, GK, LK och PK hade sina 
egna program, var väl utspridda under övnings-
momenten, helt enligt gällande bestämmelser från 
Folkhälsomyndigheten.

Vi ser redan fram emot nästa utbildningshelg säger 
glada och nöjda deltagare.

LARS PETTERSSON/FVRF SYD
FOTO: JESPER MOLDVIK

Äntligen,  
ungdomskurserna 
i Syd har startat

LK-elever bygger flygplansmodeller, samverkansövning.

GK-elever övar förläggningstjänst.

Här går det undan, med en mycket elegant löpstil.

Fysträning på stranden med PK-elev som ledare.
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Idag är första dagen efter ett långt 
utbildningsstopp, och det känns  
mycket bra att få starta upp 
verksamheten igen. Det finns 
mycket negativt att dryfta, men i 
det stora så har Flygvapenfrivilliga 
genomfört ett av de konstigaste åren 
i mannaminne när det gäller 
genomförande och omplanering. 
Den avgörande faktorn har givetvis 
varit covid-19 och med denna 
pandemins medföljande restriktioner 
och omständigheter, som varken 
Försvarsmakten eller övriga 
samhället kunnat råda över.

Flygvapenfrivilliga kommer under 
hösten att arbeta lite utanför 
ramarna, vid vissa kurser kommer 
att använda oss av utbildnings- 

platser som vi inte varit på sedan 
långt tillbaka i tiden.

Vi kommer att genomföra en IK 
kurs på Gotland (Fårö), på samma 
plats kommer även kurschefskursen 
att genomföras, två andra instruktörs- 
kurser kommer att genomföras på 
kursgårdar i södra Sverige. 
Instruktörs och övningsledar- 
kurser genomförs i på F 21 i Luleå, 
vi kommer, som det ser ut nu, att 
under sen höst genomföra GU-F  
på Väddö.

Vecka 45 kommer vi att genomföra 
kurschefsdagar på Tylebäck, i 
samband med denna verksamhet 
genomför vi även en IK upp- 
gradering. Regionerna har gjort ett 

stort arbete under sensommaren och 
drar nu igång grundkurser som skall 
ersätta de inställda sommarkurserna.

Inför 2021 ser planeringen bra ut, 
kurserna och kursplatser är redan 
fastställda och ute på vår hemsida, 
www.fvrf.se  och är sökbara för 
både elever, instruktörer och kurs-
chefer. Detta är tidigare än vanligt, 
så att ansökan och planering av 
tjänstgöring för Flygvapenfrivilliga 
kan ske med god framförhållning. 

Jag och övriga på utbildnings- 
avdelningen önskar er alla en bra 
höst, ta hand om er!

RICKARD TÖRNSTRÅLE                                                                                                                                    
TF C UTB FVRF

UtbildningschefenUtbildningschefen  
blickar framåtblickar framåt
Sitter just idag på Villingsbergs skjutfält och försöker 
sammanställa utbildningsåret 2020, så här långt. 
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För att undersöka hur flygvapnets frivillig- 
verksamhet ska kunna användas på bästa sätt har  
Luftstridsskolan, på uppdrag av flygvapenchefen, 
genomfört en utredning. Utredingen beskriver 
också hur försörjningen av frivilligbefattningar  
till flygvapnets krigsförband bör säkerställas. 

Utredningen resulterade i förslag på hur flygvapnets 
frivilligverksamhet bör förändras men inget beslut har 
ännu fattats.

●	 I en allt osäkrare omvärld bli kraven på ett 
 försvar som kan vara gripbart när det behövs     
  och därmed användbart i en på förhand inte   
 känd situation vitalt. I detta spelar flygvapnets 
 frivilligverksamhet en viktig roll. För att  
 undersöka hur vi på bästa sätt kan använda 
 flygvapnets frivilligverksamhet har vi genomfört  
 utredningen, säger flygvapenchefen general- 
 major Carl-Johan Edström.

Syftet med utredningen var att se över hur dagens  
organisation fungerar men även att underbygga och  
ge beslutsunderlag inför en eventuell omorganisation 
och/eller förändrad ledning/styrning av verksamheten.  
Ledningsansvaret för att centralt styra flygvapnets  
frivilligverksamhet ligger idag hos chefen för  
Luftstridsskolan.

Utredningen slår bland annat fast att syfte och mål 
med frivilligverksamheten och då särskilt ungdoms- 
verksamheten måste förtydligas. Tillförsel av frivillig-

befattningar med koppling till depåförband* ska  
analyseras och vid behov justeras. Antalet frivillig- 
befattning till flygvapnets krigsorganisation bör också 
analyseras och prioriteras med koppling till utbildning 
och fastställd materielplan.

●		 Flygvapnets behov av frivillig personal ska sättas  
 i centrum och kvalitet ska vara ledstjärnan i den  
 hårda konkurrensen om frivilligpersonal, 
 säger Carl-Johan Edström.

Utredningen föreslår även att flygvapnets frivillig- 
verksamhet organisatoriskt bör ligga under Flygstaben 
men att de upparbetade processerna tillvaratas och 
behålls. Vidare föreslås att frivilligsektionerna återförs 
till respektive flottilj och förband. Personalen som nu 
tjänstgör vid avdelningen och sektionerna samt 
ekonomiska medel, utrustning och infrastruktur som är 
knutna till avdelningen och sektionerna medföljer vid 
överföringen. 
 
Utredningen föreslår också att en utökad samordning 
med utbildningsgruppen i regionen bör tillvaratas vid 
förbanden och att möjligheten att använda frivillig- 
instruktörer i högre utsträckning bör ses över.

*Depåförband är krigsförband vars uppgift är att stödja Försvars-
maktens övriga krigsförband med mobilisering och utbildning men 
framförallt utgöra logistiknav för de stridande förbanden.

FLYGSTABEN

FLYGVAPENFRIVILLIGA, 
en viktig resurs för flygvapnet


