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Nordic Battlegroup i beredskap

Bandvagn 309.

Force Commander, brigadgeneral
Stefan Andersson.

Jag råkade se i Officerstidningen att den
svenskledda Nordic Battlegroup (NBG) har
börjat sin beredskap varför vi kanske ska
rekapitulera vad det innebär. När 1 januari
2011 inföll började också allvaret för styrkan
som nu ska börja lösa sin huvuduppgift, att
stå i beredskap till EU:s förfogande.
Chef för styrkan, Force Commander, är
brigadgeneral Stefan Andersson. Fram till
den sista juni 2011 ska NBG inom tio dagar
kunna sättas in nästan vart som helst i världen om EU så beslutar.
Nordic Battlegroup består av cirka 2 200 befäl
och soldater från Sverige, Estland, Finland,
Irland och Norge. Två kroatiska helikoptrar är
också knutna till styrkan. Sverige har huvudansvaret och bidrar också med omkring 1 600
soldater. ÖB har deklarerat att Nordic Battlegroup är en av Försvarsmaktens viktigaste
uppgifter under 2011. Styrkan är utbildad och
tränad, och nu gäller det för den att bibehålla
sina förmågor och kunskaper. NBG:s motto
är ”Beredda till allt”.
Grunden för EU:s gemensamma
utrikes- och säkerhetspolitik blev
Maastrichtfördraget, som trädde
i kraft 1993. Men krigen i Bosnien och Kosovo visade snabbt
och tydligt att EU inte hade förmåga att hantera kriser på sin egen
bakgård. Man måste utveckla en

egen förmåga till militär krishantering. Ur
den situationen växte EU:s gemensamma
säkerhets- och försvarspolitik fram. Den har
utvecklats som verktyg för att EU effektivare
ska kunna hantera kriser. Det gäller såväl stöd
till humanitära insatser och räddningsinsatser
som fredsbevarande operationer och insatser
med stridskrafter vid krishantering inklusive
fredsskapande åtgärder.
År 2004 blev starten för NBG. Tanken
var och är att snabbinsatsförband eller stridsgrupper ska sättas in i en operations ofta svåra
inledningsfas. De ska kunna lösa uppgifter på
hela konfliktskalan från stöd till humanitära
uppgifter till strid och detta under en begränsad tid. EU definierar en stridsgrupp som ”den
minsta styrka som effektivt, trovärdigt och
som ett allsidigt styrkepaket själv kan genomföra operationer eller kan verka i inledningsfasen av större operationer”. EU reglerar inte
i detalj hur en stridsgrupp ska vara beskaffad,
bara att den ska ha en kärna bestående av en
styrka av bataljons storlek avsedd för markstrid. Den ska dessutom ha understöds- och
underhållsresurser. Den ska vara multinationell och kan sättas upp av en ledande nation i
samarbete med andra eller vara en koalition
av medlemsstater. Men det räcker inte med
bara en stridsgrupp. Den ska också ledas och
förflyttas till ett insatsområde. Därför måste
den vara knuten till ett styrkehögkvarter och i
förväg identifierade operativa och
strategiska stödfunktioner, som till
exempel strategiska flygtransporter och annan logistik.
Sedan den 1 januari 2007 har EU
två stridsgrupper ständigt i beredskap, sex månader i taget. Första
halvåret 2008 hade Sverige, till-

sammans med Finland, Estland, Norge och
Irland, ansvaret för den ena av de två stridsgrupperna. Spanien, Frankrike, Tyskland och
Portugal svarade för den andra. Den gången
blev det inte någon battlegroup-insats. Nu
2011, är det Sveriges tur igen.

Styrkans organisation i stort
Insatsbataljon
 Bataljonsstab (Norrbottens regemente)
 Lednings- och understödskompani (Norrbottens regemente)
 Skyttekompani utrustade med bandvagn
309 (Skaraborgs regemente)
 Skyttekompani utrustade med Sisu
XA-180 (Skaraborgs regemente)
 Luftburen skvadron utrustade med personterrängbil 6 (Livregementets Husarer)
 Trosskompani (Skaraborgs regemente)
Logistikbataljon
 Logistikkompani (Trängregementet)
 Sjukvårdskompani (Trängregementet)
 Geografisk support
ISTAR - Underrättelseenhet
 Underrättelse målinmätning
 Spaningskompani

Lennart Gustafsson

Sisu XA-180, här i tjänst vid IFOR.
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Mats,

ny ordförande

Signalstenen är flyttad
Signalstenen på I4 som legat på
kaserngården framför kanslihuset sedan regementet invigdes
1922 har nu flyttats.
Den nya platsen är i grusrondellen framför stora porten på andra sidan kanslihuset.
Orsaken till flytten är att stenen efter regementets nedläggning hamnat mitt på en parkeringsplats och därför riskerar att skadas.
Hyresvärden har även sett stenen som ett
hinder på parkeringsplatsen, och betalade
därför hela kostnaden för flytten.
Flytten skedde på morgonen 28 oktober
2010 och bevittnades av Övlt Claes-Henric
Löfgren, Mj Göran Egefalk och Kn Peter
Altervall.
På den ena bilden ses Övlt Löfgren och signalstenen på sin gamla plats strax före flytten.
På de andra bilderna visas nedläggning av
stenen på den nya platsen och stenen nedlagd
och sidostenarna med granaterna på plats.
En nedgrävd mindre stenplatta markerar
signalstenens ursprungliga plats.

r!
Mina herra

I Östgöta Correspondenten kunde ni 14 mars läsa om vår officerskollega
Tomas Sevén som har ett mycket annorlunda uppdrag i främmande land. Han
kommer vid garnisonslunchen 24 mars att berätta om detta (i en kortversion).
Han började som spaningsplutonchef och arbetar nu som säkerhetsrådgivare i
Irak omgiven av livvakt och åker pansarbil. Du som vill vara med anmäler till
resp representant (eller till Eric von Boisman om du inte vet ...).

Vid Livgrenadjärföreningens årsmöte
på Livgrenadjärmässen 27 februari 2011
valdes Mats Löfgren till ny ordförande.
Mats är förmodligen välkänd för de flesta.
Före detta major vid I4 och en av dem som
arbetade med de tjeckiska pansarskyttefordonen. Mycket engagerad i olika sammanhang som syftar till att bevara Livgrenadjärregementets stolta traditioner.
Efter regementets nedläggning blev
Mats egenföretagare i restaurangbranschen
– något som fortfarande är hans yrkesverksamhet. 2004 – 2010 har han varit bataljonchef inom Östgöta Hemvärn och skapat en
av landets mönsterbataljoner, en sammanslagning av tre hemvärnsbataljoner av det
tidigare slaget. I den nya bataljonen, numera
döpt till 30. Livgrenadjärbataljonen, är Mats
ställföreträdande chef.
Nya i styrelsen är även Bertil Karlsson
och Lennart Andersson samt revisorerna
Lars Höjing och Stig Algstrand.

Vårens aktiviteter:
2011-05-30    
Nr 2 av ÖstgötaGrenadjären ges ut.
2011-05-31
Nostalgivandring på gamla övningsfältet, cykel. Samling Garnisonsmuseet kl 1800. Matsäckspaus
i halvtid.

GLÖM INTE

att Livgrenadjärföreningens
årsavgift (200 kronor) ska
betalas till PG 13 37 31-0
senast 31 mars.

En påminnelse om vårens
aktiviteter!
Kallelse till årsmötet 2011
Årsmötet äger rum lördag 9 april på Garnisonsmuseet i Linköping.
12.00
Samling och lunch. (Öl, vatten, smörgåstårta, kaffe, kaka).
13.00
Årsmöte
		
- parentation
		
- sedvanliga förhandlingar
14.30
Information från Stiftelsen Officerskåren m.m.
15.00
Årsmötet avslutas
Kostnad: föreningen står för förtäringen.
Anmälan: senast måndag 4 april till sekreteraren, Johan Lagerquist, Skålpundgatan 25,
587 39 Linköping, telefon: 013-15 84 68, E-post: johan.lagerquist@telia.com.

Vårmiddag och Svea Artilleri Memorial 2011
Vi (medlemmar i Sveaartilleriförening) spelar en enkel tävling (hcp), fredag 2011-05-27,
på Linköpings GK. Även maka/sambo motsv. kan delta men i egen klass. Efter tävlingen
inbjuds till vårmiddag med prisutdelning tillsammans med icke golfande medlemmar
på Malmenmässen. Anmälan till såväl middag som golf görs till 2010 års segrare, Bertil
Gagner-Geeber, E-post bertil.geeber@comhem.se.
Frågor kan ställas till Magnus Engdahl via E-post; magnus.kristina@telia.com, eller
telefon 0705-34 13 52. I början på maj sänds kompletterande bestämmelser ut till de
som anmält sig.

Garnisonsluncher
Luncherna fortsätter som vanligt på Livgrenadjärmässen sista torsdagen i mars och april.
Det är samling kl.13.00 och lunchen börjar kl 14.00. Kostnad c:a 80 kr. Anmälan före
fredag veckan innan till Sven-Inge Johansson, 013 -15 32 76, E-post sven-inge.johansson@telia.com. Se även särskild annons.

A 1-lunch
Lunch på restaurang Brigaden genomförs fredagen den 6 maj, tiden är kl 12.30. Ingen
föranmälan krävs. Pris 70 kr, det finns två ”dagens rätt”att välja på. Information kommer
att ges av styrelsen efter måltiden.

E-post
Medlemmar med e-postadresser ombedes vänligen att sända dessa till sekreteraren, Johan
Lagerquist, johan.lagerquist@telia.com. Syftet är att minska kostnaderna för postala utskick.

Övrigt
Information om kommande händelser m m finns på vår hemsida www.sveaartilleri.se .
Här finns också länkar till andra kamratföreningar.
Kom gärna med bidrag att fylla hemsidan med,
det finns säkert mycket att berätta.
Bidrag skickas till webmaster@sveaartilleri.se.
Om du har något du vill informera om,
eller har lust att skriva någon artikel i vår
tidskrift, skicka ditt alster till redaktören,
E-post lengus44@telia.com.
Skriv på enklaste sätt i Word-format, bilder
som separata filer, inte inklistrade i
dokumentet!

Artilleriregementet
har fått
en ny chef
Överste Anders Callert, 45, har tillträtt sin befattning. Han kommer närmast från Högkvarteret, men Artilleriregementet är ingen ny arbetsplats för
honom. Han var med och organiserade
flyttningen av regementet från Kristinehamn till Boden och var ställföreträdande regementschef fram till 2008.
Ursprungligen var han officer vid A 4.
Anders Callert efterträder överste Torbjörn Larsson som varit chef för Artilleriregementet sedan 2006 och som nu
fått en ny tjänst som brigadchef och
ställföreträdande regementschef för
Norrbottens regemente, I 19.
Själv lärde jag känna Anders som en
ung dynamisk och skicklig officer när
vi tjänstgjorde vid Arméns Taktiska
Kommando för tio år (!) sedan.

Lennart Gustafsson

Försvarsmaktens nya
rekryteringskampanj
Som ju alla vet kan inte Försvarsmakten längre personalförsörja genom pliktlagen. Nu
är man en helt vanlig konkurrensutsatt arbetsgivare.
Situationen är helt ny, men från att ha blivit
en smula ”tagna på sängen” efter ett snabbt
politiskt beslut utan större framförhållning,
är det nya systemet i bra rull. Nya medarbetare med god erfarenhet från näringslivet har blandats med unga rekryteringsofficerare och mixen har börjat ge utdelning.

Grunden heter GMU

Tidningen för
Livgrenadjärföreningen,
Sveaartilleriföreningen
och Östergötlands försvar.

i tre delar: 20-25 åriga samhällsengagerade
som söker djupare mening, 18-21-åringar
som söker utmaningar och 25-35-åringar
som vill till Hemvärnet.
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Varmare framtoning

Ansvarig utgivare:

Under ett par år har utséende och tonalitet
i Försvarsmaktens kampanjer varit hårt,
svart-vitt och lite rått. Nu svänger man
över mot mjukare form och färg. Den nya
kampanjen kommer att bygga på varm
orange, beige och ljusblå färgsättning och
man bygger den massiva kampanjen på
en mängd nya mediaval. För den som har
branschkunskaper är det lätt att konstatera
att FM nu har börjat hitta de rätta greppen.

Mats Löfgren.
Huvudredaktör:

Göran Lindqvist
Parkvägen 18, 590 18 Mantorp
Telefon: 0708-436 346
E-post: gli@massmedia.se
Nästa nummer:

Oavsett vilket mål man har, ska alla som
Utkommer i maj 2011.
väljer yrket soldat/sjöman, specialist, offi- ”Vår verklighet”
Detta är ett uttryck som löper igenom hela
cer eller soldat i Hemvärnet genomföra
Vid användande av artiklar och/
kampanjen som bygger på alla tänkbara
en likformig tremånaders grundläggande
eller bilder ur tidningen ska källan
kommunikationskanaler: sociala medier,
militär utbildning; GMU.
anges.
Just nu är rekryteringskampanjen för ”apps” för smartphones, sms-påverkan, web,
årets tredje GMU igång. Målet är att rekry- banners, prints, radio/TV/bio, utomhusretera 1050 män och kvinnor till denna utbild- klam och DR.
Kampanjen, som rullar 14 mars – 10
ning. Återstår sedan en fjärde rekryteringsapril, vänder sig till en målgrupp som omfatomgång under 2011.
tar nästan 300 000 individer där förväntat
Årgång 72 • Nummer 1
Mer samhällsengagerat
nettoantal är knappt 128 000.
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
Den massiva kampanj som nu är igång bygger
Målet är att de 1050 utbildningsplatserna
Redaktion:
på många nya grepp. Ett är att vrida bilden för GMU 3 fylls och givetvis att ett stort
Eric von Boisman, Göran Westerberg,
av Försvarsmakten i en mer samhällsenga- intresse ”spiller över” på framtida GMUPeter Altervall och Göran Lindqvist.
gerad riktning. Målgruppen är grabbar och
perioder.
tjejer i åldern 18-25 år som sedan delas upp
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Göran Lindqvist
ÖVERSIKT AV ENHETER FÖR KAMPANJEN

Medlemsavgift:

200 kronor per år. Två nummer av Östgötagrenadjären ingår. Betalas till postgirokonto 13 37 31-0 senast siste mars.

Årgång 47 • Nummer 1
Redaktion:

Lennart Gustafsson och Anders Berg.
Medlemsavgift:

Medlemsavgift 100 kr per år.
Tidningsavgift 200 kr per år.
Familjemedlem 25 kr.
Ständig medlemsavgift 1 500 kr.
Betalas till postgirokonto 516 96-3
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