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som finns i staben gör inte tjänstgö-
ringen enkel. Att vi dessutom står 
upp tillsammans ökar både vår och 
andras säkerhet. Ensam är inte stark!

Vi har nu när detta skrivs genom-
fört föreningens deltagande i natio-
naldagsfirandet. Det samlade inte 
mer än 10 personer varför det finns 
anledning att överväga föreningens 
framtida deltagande.

Det som kvarstår innan sommaruppe-
hållet är gardistutbytet. Nytt för i år 
är att två länder åker till ett tredje vil-
ket innebär att Sverige och Danmark 
besöker norska gardet den 14-18 juni.

Efter sommaruppehållet startar vi 
med fotbollsmatchen i Köpenhamn 
den 13 augusti. Vi åker buss till Kö-
penhamn den 12 augusti och tillbaka 
igen den 14 augusti. Programmet för 
dagarna är inte klart när detta skrivs, 
men så snart vi har informationen 
kommer inbjudan utsändas.

Datum för regementets dag är nu 
fastställt till den 10 seoptember.

Till dess önskar jag alla en skön som-
mar och på återseende i höst!

Med tradition mot framtiden!
POSSUNT NEC POSSE 

VIDENTUR

Leif Ölmeborg
Ordförande

Ärade Livgardister!

Äntligen är vi igång igen efter pande-
mins inställda verksamheter och änt-
ligen har vi kunnaat genomföra det 
senarelagda dansk-norska besöket. 
Mer om det längra fram i tidningen.

Årsmötet är genomfört och där 
valdes tre nya styrelsemedlemmar 
istället för Urban, Jan och Pernilla 
som önskat lämna styrelsearbetet. 
De nya presenterar sig längre fram i 
tidningen. 

Vi ser med oro på hur den europeiska 
säkerhetsordningen har förändrats. 
Det ukrainska folket försvarar sig 
med den äran och med stöd från 
västvärlden. Många tycker kanske att 
västvärlden borde ingripa, men alla 
strävar efter att konflikten inte ska 
eskalera. Vi kommer lite senare att 
få lyssna till Joakim Paasikivi som 
berättar om kriget i Ukraina vid ett 
lunchföredrag på Militärsällskapet 
och en annan livgardist som nu är 
chef för 2. brigaden, överste Michael 
Carlén som berättar om hur det är 
att vara brigadchef idag i skuggan av 
kriget i Ukraina.

Situationen har lett fram till en 
finsk-svensk NATO-ansökan som 
på många sätt kommer att påverka 
vårt försvar. Inte minst kommer det 
att krävas ett antal svenska officerare 
som ska tjänstgöra i olika NATO-sta-
ber och utökade internationella sam-
övningar. Jag har tjänstgjort i KFOR 
HQ och välkomnar ett medlemskap. 
Att som icke NATO-officer vara ute-
stängd från delar av den information 
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      Chefen för Livgardet

Foto: Svante Rinalder/Försvarsmakten

Livgardister
Första halvåret 2022 går mot sitt slut och med det 
ännu ett utbildningsår av värnpliktiga. Året inled-
des med ett försämrat omvärldsläge, dels genom att 
smittspridningen av Covid 19 återigen ökade, dels 
genom att Ryssland flyttade fram markstridskrafter 
kring Ukrainas gräns. Pandemin vände snabbt åt rätt 
håll, men tyvärr inte de ryska markstridskrafterna. 
Den 24 februari påbörjade Ryssland sitt angrepp på 
en självständig Europeisk stat vilket saknar mot-
stycke sedan andra världskriget.  När jag skriver det-
ta den 29 maj, verkar offensiven fokusera på Donbas 
regionen med förnyad kraft och hur detta slutar vet 
ingen. Att det är en ruptur i den Europeiska säker-
hetsstrukturen är tydligt och omvärldsläget påverkar 
svensk och finsk säkerhetspolitik. Nog för att NATO 
medlemsskap har diskuterats, men aldrig trodde jag 
att jag skulle få uppleva den dagen. Ett historiskt 
beslut och när vi väl blir medlemmar kommer det 
givetvis påverka hur våra krigsförband är organisera-
de och att en del av en officers karriär kommer inne-
bära längre tjänstgöring i NATO stab, sannolikt flera 
gånger. Mer om detta vid årets slut.

För Livgardets personal och verksamhet har vårens 
omvärldsutveckling givit en tydlig men ytterst all-
varlig fond till varför vi finns till och varför det är 
viktigt att vi är rätt utbildade, utrustade och samträ-
nade för att kunna möta potentiell rysk aggression 
mot Sverige.  Krigsplacering av materiel och mobi-
liseringsplanering har hamnat väldigt högt på agen-
dan. Att åtgärda brister och säkerställa att krigsför-
banden kan inrymma beredskapstider följs upp på ett 
bättre sätt. I detta bidrar Logistikenhetens personal 
på ett fantastiskt sätt.

Grundutbildningen har trots pandemi beredskapshöj-
ningar kunnat genomföras i stort enligt plan. Tidiga 
prioriteringar har medfört att årets värnpliktskull 
kan krigsplaceras med gott resultat. De värnpliktiga 
har upplevt att deras utbildning är väldigt bra och att 
deras befäl överlag håller mycket hög kvalitet och ett 
bra ledarskap. Det kan inte nog understrykas vikten 
av KB kategorins återinförande, och jag är väldigt 
imponerad över deras förmåga. Tack alla ni som 
kämpar för att de värnpliktiga ska få en bra upplevel-
se och att vi levererar högkvalitativa enheter till våra 
krigsförband!

Krigsförbanden har utöver grundutbildning löst en 
mängd skarpa uppgifter som jag inte beskriver i de-

talj. 

12.motoriserade skyttebataljon har bl.a. förstärkt 
operativa beredskapsstyrkans (I 19) insats på Got-
land med indirekt eld förmåga. 

Livbataljon har bl.a. förstärkt skyddet av FM Hög-
kvarter och riksledning under ett par veckors tid, 
genomfört högvakter och säkerställt skyddet av det 
finländska statsbesöket med eskortsstyrka, Gre-
nadjärkompani och Drabantvakt.

11.militärpolisbataljon har bl.a. upprätthållit allmän 
ordning och säkerhet under NATO övningen Cold 
Response och förstärkt personsäkerheten kring vik-
tig FM personal, utöver en mängd utredningar och 
militärpolisinsatser. 

13.säkerhetsbataljon har genomfört säkerhetsopera-
tioner och i skrivandes stund, även krigsförbands-
övning. Den sistnämnda i en reviderad form då pla-
nering för kommande insatser kräver stora resurser. 

Även Militärbasen har genomfört insatser i mycket 
större omfattning på grund av omvärldsutveckling-
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Halvåret som gått
Den 17 mars besökte vi kavallerikasern där ställfö-
reträdande chefen för Livbataljonen, major Stefan 
Appehl visade faciliteterna som finns där. I stallarna 
står 60-65 aktiva hästar i fina, rymliga boxar och ett 
tiotal är under inridning. På kavallerikasern är för-
utom Livbat även Arméns musikkår och Livgardets 
Dragonmusikkår grupperade liksom polisens rytteri.

en. Ökad rondering av objekt, förhöjt säkerhetsskydd 
vid transporter m.m. har lösts på ett mycket bra sätt 
av bevakningsorganisationen tillsammans med Re-
gementsstaben och Logistikenheten. Vikten av kon-
tinuerligt tjänstgörande soldater i våra krigsförband 
har visat sig vara extra viktigt i oroliga tider och jag 
är väldigt nöjd med deras insatser!

Avslutningsvis några ord om tillväxten. Arméchefen 
med del av Arméstaben genomförde förbandsupp-
följning vecka 10. En mycket god dialog kring infra-
strukturbehov, möjligheter och begränsningar men 
framförallt vad vi vill och kan har resulterat i att vi 
redan fått gehör för att få bygga större tält för ma-
terielförvaring vilket i sin tur medger ett effektivare 
nyttjande av befintliga lokaler. Före sommaren kom-
mer det också genomföras en fördjupad infrastruk-
turberedning med Arméstaben och Högkvarterets 
infrastrukturavdelning för att se vilka möjligheter till 
snabbspår som finns. Materielleveranser sker konti-
nuerligt vilket tvingar fram behov av anläggningar. 

Arbetet med att ta emot 71.motoriserade skytteba-
taljon från P7 går under hösten in i genomförande-

planering för att under 2023 överföras till LG. Det 
tillsammans med en reducerad brigadstab hoppas jag 
gör att vi kan få ännu mer kraft och fokus i att ska-
pa en operativ förmåga för försvaret av Stockholm, 
förhoppningsvis snabbare än nu gällande plan. Ingen 
trodde att det skulle bli krig i Europa eller att Sveri-
ge skulle ansöka om medlemsskap i NATO för min-
dre än ett år sedan, men nu är det så. Om vi låser oss 
i vad som är planerat riskerar vi att vårt mindset gör 
att vi kommer i efterhand så därför är det angeläget 
att vi alla bidrar med goda idéer om hur vi tar oss an 
framtidens utmaningar. Resan är påbörjad, det visar 
alla engagerade medarbetare vid Livgardet.  

Jag ber att få önska alla läsare en riktig skön som-
marledighet, när den väl infaller.

Livgardeshälsningar

Stefan Nacksten

9 april åkte vi buss från Cityterminalen till flygmu-
seet i Västerås där vår styrelseledamot Erik Alphonse 
är verksam. Museet inryms i en hangar från F1-tiden 
ute vid Hässlö flygplats, eller Stockholm-Västerås 
flygplats som den idag heter. Här finns möjlighet att 
följa med i något av de äldre flygplan som fortfaran-
de flyger och det finns sinulatorer där man kan testa 
sin flygförmåga. Du kan läsa mer på www.flygmuse-
um.com.

Högvaktskammaren
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Den 21 april träffades vi på kavallerimässen för 
Livgardeslunch och föredrag av tullkriminalens chef 
Per Westberg som berättade om de utökade mandat 
som tullen fått. Tullverket har 2300 anställda och har 
under föregående år beslagtagit 68 000 liter alkohol, 
12 700 000 cigaretter, 330 kg amfetamin, 33 000 kg 
cannabis/cannabisharts, 260 kg kokain och bidragit 
med 3,3 miljarder ”samhällsnytta”. Ett okänt stort 
mörkertal bedöms finnas.

Årsmötet genomfördes samma dag, även det på 
kavallerikasern, med efterföljande trerätters middag 
på kavallerimässen. Mässen har fått en ny restaura-
tör och det är samma som driver restaurang Grodan 
på Grev Turegatan vilket borgar för god mat. Vid 
årsmötet valdes Lars Wikström som vice ordförande 
med målbild att ta över ordförandeklubban vid års-
mötet nästa år. Jonas Fröberg valdes in med målbild 
att ta över som vice ordförande vid årsmötet nästa år. 
Vidare ersatte Tommy Forsberg Erik Alphonse som 
kassör. Erik stannar kvar i styrelsen och övertar Jan 
Pallinders roll som medlems-/infoansvarig. Joakim 
Genetay valdes in och kommer att fungera som vice 
sekreterare.

20 maj genomfördes nordiskt presidentmöte i 
Stockholm. Mötet kallas så då ordförande i det dans-
ka och norska gardistförbundet benämns presidenter. 
Dessa möten genomförs. vart tredje år och nästa gång 
besöker vi Norge. Vid mötet diskuteras för organisa-
tionerna gemensamma frågor förutom att vi oriente-
rar varandra om läget vid respektive förband. Tidi-
gare omfattade mötet två dagars program med två 
representanter och medföljande från respektive land. 
I Köpenhamn 2018 beslutades att endast omfatta en 
dag med en-två representanter. Årets möte skulle 
genomförts förra året då regementet fyllde 500 år, 
men fick skjutas till i år på grund av pandemin. Nästa 
möte sker därför 2024 i Norge.

21-22 maj träffade vi våra danska och norska vän-
ner i Stockholm. Programmet inleddes med ett besök 
i Riddarhuset där Henrik von Vegesack berättade om 
Riddarhuset av idag och dess tidigare betydelse för 
riket. 
Efter en timme med Henriks initierade och intres-
santa rundvandring styrdes kosan mot Medeltidsmu-
seet. Ett museum som tillkom då det planerades för 
ett parkeringsgarage för riksdagens behov och det 
upptäcktes vid utgrävningarna att det fanns gott om 
lämningar från tidigare. Båda besöken blev mycket 

Cockpit i DC 3 Årsmötesdeltagare på kavallerimässen
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Henrik von Vegesacks genomgång i Riddarhuset    Del av medeltidsmuseet under Helgeandsholmen

uppskattade bland deltagarna.

Från Medeltidsmuseet begav vi oss till inre borggår-
den för högvaktsavlösning med pågång av Livkom-
paniet. I vanlig ordning stöttade chefen för Kom-
mendantstaben övlt Richard Beck-Friis Häll med 
avdelade åskådarplatser för deltagarna.

Promenaden genom Gamla Stan till Stortorgskälla-
ren gav god aptit för lunchen som bestod av köttbul-
lar med potatismos, gräddsås  och lingonsylt.

Därefter äntrade vi bussen för transport till kavalle-
rikasen och visning av de faciliteter som finns där. 
Vare sig Danmark eller Norge har beriden vakt som 
vi har och många förvånades över de moderna stal-
len trots att det från utsidan ser väldigt gammalt ut.

Efter en stunds återhämtning och ombyte äntrades 
bussen igen vid hotell Scandic Grand Central för 
ytterligare ett besök på kavallerikasernen och kaval-
lerimässen för jubileumsmiddagen. Menyn bestod 
av löjrom på smörstekt brioche med rödlök, gräddfil, 
gräslök och citron till förrätt. Varmrätten bestod av 
oxfilé tournedous med cognacsås, pommes Anna, 
brytbörnor, bakad tomat och syrlig vårsallad. Till ef-
terrätt serverades vi vit chokladpannacotta med var-
ma hallon, spanska mandlar och rostad vit choklad. 
Detta sköljdes ned med vin, öl eller mineralvatten 
efter eget önskemål. 

I samband med middagen överlämnades gåvor i form 
av en tavla till regementet föreställande en vaktsol-
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Dagen därpå, efter lite sovmorgon, gick bussen till 
kajplatsen för Waxholm III som föreningen chartrat 
för en tretimmars rundtur i skärgården under inta-
gande av lunch. Turen rundade i fint väder Oscar 
Fredriksborg.
Lunchen Toast Skagen på rågbröd, Majskyckling 
med Dragongräddsås och gelé avslutades med 
punschparfait med sultanrussin.

Efter en fantastisk båttur med god mat och dryck 
styrde vi stegen mot Armémuseum för rundvandring 
i museet på egen hand och dagen avslutades med att 
våra norska kamrater lade ner en blomma på furiren 
Styrvolds grav vid Engelska kyrkan. Furien Styrvold 
var en av de norska soldater som avled under sin 
tjänstgöring för bevakning av kungliga slottet och 
den ende vars gravsten kan återfinnas.

dat från det norska kompani som vaktade kungliga 
slottet på 1800-talet en vaktkur med en dansk 
vaktsoldat i trä och mycket annat. Kvällen avslutades 
med kaffe och punsch serverat i det vikingaskepp vi 
fått av våra norska kamrater.

Major Stefan Appehl mottar av Hans-Erik Grimsrud som är ordförande 
i OAGF en tavla föreställande en norsk vaktsoldat från tiden i Sverige 
på 1800-talet. I förgrunden sitter presidenten i Norges gardistförbund
Ander Bredesen flankerad av Hans-Eriks hustru Elisabeth.

Formand i Köpenhamns gardistförening Jørn Knudsen och Birte Prien

Tre ordförande Sverige-Norge-Danmark med bevakning
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Den 6 juni deltog föreningen i nationaldagsfirandet som består i ett ”festtåg” som marscherar från Kungs-
trädgården till Solliden på Skansen.

Föreningen går traditionsenligt i täten på hela festtåget tillsammans med Svea Livgardes fältpiparkår som 
spelar längs marschvägen. Även i år var vädret på vår sida och gatorna kantades av nationaldagslediga 
stockholmare och turister. Efter scenframträdandet som sändes i SVT promenerade vi tvärs över gatan från 
Skansens huvudentré till Lilla Hasselbacken där föreningen bjöd på något att äta och dricka till de som del-
tog.

Det krävs både styrka och kondition från de som bär fanor och standar längs marschvägen och därefter ingår 
i den fanborg som hälsar kungafamiljen när de anländer. Här finns utrymme för våra yngre medlemmar att 
göra en insats sedan Gustav Welins pluton som tidigare svarat för fanvakten nu med råge passerat 80-års-
strecket

Den 11 juni genomfördes föreningsmästerskapet i skytte på Stålboda skjutbanor. Segrade gjorde Lars Herö. 
Tvåa blev Magnus Nordahl och trea Leif Lindholm. Dagens bästa serie stod Bosse Nyman för, dessvärre på 
inskjutningsserien som inte räknades in i tävlingen. Segraren och trean liksom Bosse gjorde sin värnplikt för 
49 år sedan och ger ett bra betyg åt de som då utbildade, bl.a. Dan-Olof Hammar och Börje Axlund. Även 
Magnus är långvägare med GS 2 på regementet under Roger Skansers befäl.

Segraren med vandringspriset till vänster och bilden ovan Lars Herö, 
Leif Lindholm och Bosse Nyman från GS 1 och 2 973-74
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Livbataljon är tillbaka på 
Stockholms gator och torg.
Det blev över 900 dagars 
uppehåll för den beridna 
högvakten under pandemin, men 
när hästar, soldater, officerare och 
musiker äntligen fick sprida glans 
och glädje på stan igen var det 
förhoppningsvis efterlängtat av 
de flesta, även bland trafikanterna 
i innerstan. För nu är parad- 
och ceremonisäsongen här och 
Livbataljon har saknat sin publik.
Under pandemin har en stor del 

av verksamheten vid Livbataljon legat på vänt, inga 
större ceremoniella event har genomförts. Slotten 
har vaktats och det har övats så mycket det har varit 
möjligt, men huvuduppgiften parad och ceremoni 
har uteblivit i mångt och mycket. Nu när parad- och 
ceremonisäsongen är igång igen känns det nästan 
som att det inte alls har varit ett längre uppehåll, allt 

flyter på som det brukar. Men det 
är en del nya soldater på plats, 
officerare på nya befattningar, en 
ny bataljonschef och en ny chef 
vid kavalleriavdelningen för att 
nämna några, och ett gäng nya 
hästar, bland annat pukhästen 
Ross, som verkar trivas fint.

Som vanligt är säsongen fylld 
av hedersvakter, audienser, 
något statsbesök och en massa 
vaktparader, både till fots och till 
häst. Det senaste statsbesöket, 
med Finlands president, låg helt 
rätt i tiden och kändes extra 

Livbataljonen

Livbataljons värnpliktiga uppställda nedanför Stockholms slott efter genomfört statsbesök 
från Finland den 17 maj. Fotograf Malin Borning, Försvarsmakten

Grenadjärerna marscherar på Norrbro utanför Stockholms slott under statsbesöket. Fotograf 
Jenny Ringström, Försvarsmakten

Nyanser av fux uppradade vid hovstallet i väntan på kungaparet och de finska 
gästerna för vidare färd upp mot Stockholms slott. Fotograf Felicia Murkes

speciellt att genomföra. Två andra stora event 
där Livbataljon deltar är Veterandagen och 
Nationaldagen. Tillbaka är också gardistutbyten 
och aktuella sådana är med de norska och 
brittiska motsvarigheterna, där det sker ett 
viktigt kunskapsutbyte för att lära av varandra. 
På kasern har det varit fler värnpliktiga än 
vanligt och två plutoner är snart redo för muck, 
en infanteridel och en kavalleridel. Förutom 
att rekryterna har vaktat slott, deltagit vid 
statsbesöket och under parader, har de fått 
träffa överbefälhavaren.

Under sommaren går både hästar och personal 
på en kortare semester. Men sedan är det full 
fart igen med fortsatt parad fram till och med 
riksmötets öppnande, som i år sker en vecka 
senare än vanligt på grund av valet, och där 
kommer Livbataljon att vara på plats för att 
skapa tyngd åt dagen.

Text: Malin Borning, Livbataljon.
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Årets övning har varit en av de största Våreld på 
många år där cirka 4000 deltagare från 14 olika 
förband övat tillsammans för att bidra till arméns 
fortsatta utveckling. Efter två veckor i södra delarna 
av landet har anställda soldater, officerare och 
värnpliktiga återvänt till Livgardet för att återhämta 
och genomföra vård på materiel.

 Major Magnus Gerhardsson, chef för 
utbildningsstödenheten och övningsledare för 
Livgardets deltagande i Våreld: 
– Det har varit en intensiv övning och 12:e 
motoriserade skyttebataljonen har fått öva många 
olika moment. Det har ställts höga krav på 
bataljonsstab och ledningspluton men även på 
kompaniet vilka har löst uppgifterna på ett mycket 
bra sätt. 

Han är nöjd med resultatet även om det uppstått 
friktioner här och var vilket är oundvikligt i en 
övning av den här digniteten. 
– Vissa enheter var något underbemannade, någon 
annan saknade en viss kompetens och var inte helt 
samövade och allt detta påverkade såklart. Men 
det viktigaste är att man tar det med sig och ser 
vad vi själva kan göra, hur vi gemensamt kan hitta 
lösningar framåt, menar Magnus Gerhardsson.

  I det första skedet, särskild ledningssystemövning 
(STÖ ) deltog elever som läser officersprogrammet 
(OP) och till taktisk officer  (TAK A) vilka fick öva på 
att truppföra. Övningsledare Magnus Gerhardsson ser 
elevernas medverkan som en naturlig del i övningen.
–   Det är guld värt att de är med, de är våra blivande 
kollegor. De får truppföra och agera praktiskt i 
sammanhang med stora volymer människor vilket är 
enormt viktigt att öva på och inget som går att läsa sig 
till, säger Magnus Gerhardsson.

Våreld

Efter en vecka i Skåne flyttades hela övningen upp 
till Remmene och Skövde. Magnus Gerhardsson 
räknar det som ett av de bästa övningsmomenten för 
bataljonen och befälskadern. 
– Den brigadstridsgrupp som vi gjorde när vi 
framryckte till Remmene från Skåne var riktigt bra. 
Vi blev tillförda ett artillerikompani från Bodens 
artilleriregemente A 8, fick logistikdelar från Göta 
trängregemente T 2 och utifrån det befäl som ingick 
i bataljonsstaben för att planera detta. En sådan 
stridsgrupp är det vi bygger för framtiden, särskilt 
kopplat till våra uppgifter i fred där det kommer 
att vara sammansatta stridsgrupper som ska lösa 
uppgifterna, säger Magnus Gerhardsson.  
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I Skövde övergick övningen i brigadskede vilket 
innebär att brigadchefen med sin stab leder 
övningens alla olika delar som en helhet. Magnus 
Gerhardsson betonar vikten av att öva tillsammans 
med andra, inom brigadens ram, för att i framtiden 
kunna ingå i division.
 – Våra brigadstabsmedlemmar måste jacka in i 
de brigadstaber som finns årligen för att skaffa sig 
erfarenhet och kompetens så att vi kan stå på egna 
ben inom en snar framtid. Ingen bygger en brigad 
själv utan det måste vi göra tillsammans under såna 
här övningsformer och samöva alla funktioner. 

Magnus Gerhardsson upplever att övningen skapat 
en laganda inom Armén vilket han menar är nyckeln 
tillframgång.  Han nämner särskilt att Södra skånska 
regementet P 7 och Göta ingenjörsregemente Ing 2 
bidragit med blågul personal (instruktörer) som varit 
prestigelösa och hjälpsamma vilket är precis som det 
ska vara. 
– Det ger ringar på vattnet och ett utbyte på alla 
nivåer. Alla befäl och soldater inser att det är ett 
stort lag det här, ett samarbete som gör att man kan 
utvecklas och alla försöker hjälpa varandra, säger 
Magnus Gerhardsson.
 
Magnus Gerhardsson berättar att han redan nästa 
vecka åker på ”rek” inför försvarsmaktsövning 
(FMÖ) 2023. De lärdomar som Våreld gett följer 
givetvis med i det arbetet. 

Text och bilder från Anna Palm G9
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 Nya i styrelsen

Hej Livgardist

Tack, för förtroendet att få 
börja verka i kamratföreningens 
styrelse.

Vem är jag då, kanske några 
av er undrar! Jag är Livgardist, 
föreningsmänniska och 
mångsysslare. 

Om jag börjar med Livgardist 
så var inte planen när värnplikten 
påbörjades vid Kungl Svea 
Livgarde den 1 juni 1977, att 
idag under 45 år aktivt verka 
vid Livgardet. Efter värnplikt 
blev det reservofficersutbildning 
direkt följt av officersutbildning 
RK 188 vid Karlberg 1979-1980. 
Därefter plutonchefs år med bla 
Leif Ölmeborg som stf plutch det 
första året, truppslagsskola följt av 
fortsatt trupptjänst. Tjänstgöring 
som bla handledare yngre 
befäl, stf C Liv komp och C 14. 
beredskapsskvadron som några 
exempel. En höjdpunkt i denna 
period var även att genomföra 
en krigsförbandsövning som 
bataljonchef vid 3. brigskbat IB 
1. Efter genomförd MHS AK 

och MHS HK har jag främst 
verkat inom förbands ledning 
och stödjande delar. Där under 
sex år som brigadstabschef 
vid IB 1 och nästan 10 år som 
Livgardets regementsstabschef 
och då både utvecklat och 
avvecklat Livgardets olika 
förband och enheter. Idag är 
min huvudsakliga uppgift, i 
befattningen stf garnisonschef, att 
som projektledare lösa ut C LG 
ansvar för etableringen av nya 
Dalregementet samt utvecklingen 
av LG infrastruktur.

När det gäller föreningsmänniska 
har jag varit och är fortsatt 
aktiv inom ett flertal föreningar 
vid Livgardet. Som exempel 
Officerskåren, Jaktvårdsklubben, 
Fiskevårdklubben och Livgardets 
idrottsklubb. Jag har under 
många och verkar fortsatt inom 
”infanteriets” tre stiftelser. 
Utanför Livgardet är det idag 
främst Rotary där jag 17 juni 
kliver in i rollen som ”President” 
(ordförande) för Upplands-Bro 
Rotaryklubb därutöver är det 
Kungsängens båtklubb som tar tid 
och engagemang.  

I detta med mångsysslare finns 
det en naturlig koppling mellan 
olika föreningar och mina 
intressen. Idrott har under hela 
mitt liv varit en viktig del och 
nog bidragande till yrkesvalet. 
Att jobba där det ställs krav 
på att du tränar och det finns 
stora möjligheter till att tävla 
har sporrat mig hela karriären. 
Jag tänker då främst på militär 
femkamp, löpning, orientering 
och skytte.  Vårens fälttävlan en 
härlig mix av utmaningar och 
en av årets höjdpunkter, eller!  
Utöver detta tar jag gärna en 
cykeltur på landsväg eller terräng, 
paddlar kajak i skärgården eller 

en golfrunda en tidig morgon 
och på vintern skidor både utför 
eller i skidspåret eller att på 
långfärdsskridskor glida fram på 
spegelblank is. Jag anser mig vara 
händig och gillar att jobba med 
praktiska saker som att snickra, 
vårda och underhålla oavsett om 
det är hus, tomt, skog eller bil 
och båt. Att vara ute i naturen, 
plocka svamp, jaga, fiska eller 
bara vandra/paddla omkring är en 
viktig del och måste få sin plats så 
att kropp och själ hinner ladda för 
kommande utmaningar.

Jag är gift med Birgitta som är 
sjuksköterska och vi bor sedan 
2005 i centrala Kungsängen. 
Vi har bägge sedan tidigare 
två vuxna barn och nu är 
förhoppningsvis, vilken dag som 
helst, antalet barnbarn snart uppe 
i fyra + fyra. På vår lediga tid 
tillsammans vill vi gärna resa och 
uppleva nya platser oavsett om det 
är i Sverige, utomlands eller i vårt 
direkta närområde.
 
Att vi bägge gillar att hålla på inne 
och ute gör att en stund framför 
tv med en bra film uppskattas och 
gärna får inramas med god mat 
och dryck, då gärna egen odlat 
som är nuvarande utmaning.

Efter drygt 45 år vid Livgardet 
planerar jag nu för pension 
våren 2023. Vad jag hittar på då 
tänker jag inte fundera på nu. 
Jag är övertygad om att det finns 
kommande utmaningar. Skulle 
kanske vilja ta upp musiken och 
då växla från trumpet till gitarr, vi 
får se!

Trevlig sommar 
Lars 

Lars Wikström
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”Nygammal” styrelse-
medlem gör återinträde

Sedan några veckor är jag 
”tillbaka” i kamratföreningens 
styrelse. Senast jag 
var aktivt inblandad i 
kamratföreningsverksamhet var 
när Leif Ölmeborg blev ordförande 
2015 i Sveagardesföreningen 
och processen med att slå 
samman de då tre existerande 
kamratföreningarna påbörjades. 
Samtidigt med detta var 
jag stabschef vid Mellersta 
militärregionen (då en del av 
Livgardets organisation). I och 
med att jag lämnade regementet 
och den befattningen 2018 
och den nya kamratföreningen 
formades, valde jag också att lämna 
styrelsearbetet i kamratföreningen. 
Sedan 2020 är jag pensionerad från 
Försvarsmakten och kan därmed 
avdela tid och engagemang för vår 
kamratförening.

Livgardist och infanterist har 
jag varit sedan inryckning till 
militär grundutbildning på Svea 
livgarde 1976. Efter genomförd 

Jonas Fröberg

reservofficersutbildning och 
några civila år återvände jag 
efter genomförd Krigsskola, till 
aktiv tjänst 1981. De följande 16 
åren omfattade trupptjänst under 
grund- och repetitionsutbildning 
i befattningar som plutonchef, 
kompanichef, bataljonchef och 
sektionschef i brigadstaben 
på IB 38 och IB 1. Under 
dessa år genomfördes också 
den nivåhöjande utbildningen 
vid Militärhögskolan (dagens 
Försvarshögskola). Därefter 
vidtog tjänstgöringar vid 
Högkvarterets Operationsledning, 
Försvarshögskolan, 
Försvarsdepartementet, åter 
till Livgardets regementsstab, 
Swedint, Högkvarteret MUST, 
Försvarsattaché (Tel Aviv), 
Högkvarteret Insatsstaben, 
J3, Mellersta militärregionen 
som stabschef och slutligen 
Högkvarteret Insatsstaben J7, 
där jag avslutade en 40-årig 
yrkeskarriär. 

Insprängt under dessa år är 
också tre utlandstjänstgöringar 
(missioner); Libanon (UNTSO) 
91–92, Bosnien (UNPROFOR/
IFOR) 95–96, Afghanistan (ISAF) 
07–08. 

Under 36 av dessa år har 
jag tillhört regementets eller 
brigadens personalkår.

Privat är jag gift med Annika 
och vi har tre vuxna utflugna 
barn och ett par barnbarn. Vi är 
boende i Årsta men stor del av 
tiden tillbringar vi numera på vårt 
fritidsställe på Gotland.

En gång livgardist – alltid 
livgardist!

Tommy Forsberg

Jag ser som ny ledamot 
fram emot styrelsearbetet 
i vår anrika förening. Min  
Livgardesbana inleddes 1978-
79 i GU som KB-elev med 
12 månader i Kungsängen 
och 3 månader kadettskola 
på I14 i Gävle. Att tidigt få ta 
ansvar som skytteplutonchef 
kom att bli en grundläggande 
ledarskapsutbildning som har 
format mig som ledare även i 
de civila sammanhang där jag 
fortsatt verkar. Minnesvärda 
influenser från den tiden var 
bl.a. kaptenerna Jörgen Elfving, 
Leif  Nederman och Jan 
Lagerwall.
Efter ett antal år av 
neddragningar av försvaret och 
för min egen del utlandsboende 
gick jag 2004 med i Hemvärnet 
där jag huvudsakligen har varit 
stabsbefäl inom Personal, Stri 
och Samverkan, även här med 
Livgardet som hemvist.
Civilt är jag produktionschef 
i ett verkstadsföretag. Min 
käraste heter Elisabeth, 
vi har två barn och fyra 
barnbarn som ofta besöker 
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Det glädjer mig mycket att ha 
blivit vald till styrelseledamot i 
föreningen. 
Jag gjorde min värnplikt, med 
inryckning 1993 på KBS med 
Anders Ahlner som chef, därefter 
på 5e kompaniet med den 
legendariska chefsduon Hansson/
Björklund. 
Sedan gick jag Pansartruppernas 
officershögskola och utbildade 
min CV90-pluton med Englund 
som fredsplutonchef. Jag blev 
sedan UH Bef i batstaben VJ med 
Eldeblad och sedan Andenius som 
chefer.
 
Nu arbetar jag som 
försäljningschef på 
säkerhetsteknikföretaget CoSafe 
som har drygt 20% av Sveriges 
kommuner som kunder så väl som 
många företag och myndigheter. 
Jag är gift med Shanna som 
kommer från London och vi bor 
i Ekhagen vid Naturhistoriska 

oss i Kungsängen. Jag känner 
numera varje stock och sten 
på övningsfältet där jag nästan 
dagligen motionerar mig själv och 
hunden. I föreningssammanhang 
är jag även kassör i vår lokala 
båtklubb och ordförande i 
samfällighetsföreningen. 

Riksmuseet med vår mops Pablo.

Jag har tidigare varit arbetat 
främst med kommunikation, både 
inom näringslivet och offentlig 
sektor. Jag är även revisor i 
Allmänna Försvarsföreningen 
sedan 3 år och satt innan i dess 
styrelse i ca 7 år. 

Joakim Genetay

Presidenten i 
Norges Gardist-
förbund skriver i 

ett mail
Vi er så heldige at vi har fått 
nærmest ubegrenset tilgang til 
Nils Egeliens historiske samlinger 
av papirer, effekter og mye, mye 
mer. Dette forvaltes av Gardens 
Kulturhistoriske FORUM hvor 
NGF er med. Fra bladet «Garden 
1932» fant vi et intervju med furer 
Mathias Sæther som vi tidligere 
har omtalt. Han tjenestegjorde 
i HMKG både ved 25 og 50 års 
jubileet, både i Stockholm og i 
Oslo. Som kjent feiret han også 
deler av sin 100-års dag på gamle 
Huseby leir. 

Fra sin tid i Stockholm skriver 
Sæther om flere morsomme 
historier. Med litt ekstra 

undersøkelser kan vi gjengi denne 
fortellingen:

«I nærheten av kasernen bodde 
en pantelåner Janson, som drev 
forretning. Så fikk vi en chef som 
ikke likte denne trafikken med 
gardistene. Han sendte bud til 
Janson om han vilde komme op 
på kontoret til ham. Janson kom i 
sin fineste puss, hengte av sig hatt 
og frakk og gikk inn til chefen. 
Da han var ferdig og skulde ta på 
sig, var frakken borte. Ingen visste 
hvor den var blitt av. Mannen 
gikk hjem, og i butikken fant han 
sin frakk pantsatt for 10 kroner. 
Likeså gikk det Janson ½ års tid 
efter med hans hatt. Pantelåner 
Janson så man aldri mere i 
kasernen. Men forretningen hans 
gikk som før.»  

Johan Alfred Janson var en 
bondesønn som kom til Stockholm 
i som skomakerlærling. Han 
startet i 1866 som skomaker, 
men startet også en bigeskjeft på 
«bakrommet» og fikk tilnavnet  
Pante-Janne og holdt til i 
Storgatan 8, ikke langt fra Norra 
kasern i nr 23. Pante-Janne la 
grunnlag virksomheten som nå 
heter Pantbanken Sverige med 
21 filialer med hovedkontor i 
Storgatan 8.

  Jeg har kommet over en kurositet; norske gardens 25 års jubileum-
  beretning gjengitt  i Morgenbladet 8.november 1881, avskrift gjort av
  HMKG i 1914!
  Vi holder nå på å digitalisere en rekke dokumenter etter Nils Egelien,
  en spennende ”reise.”
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Öv Gustaf Dufberg, C Swedint

Swedint, eller Swedish Armed Forces Internatio-
nal Centre, är en enhet under chefen för Livgardet 
sedan 2004. NCGM (Nordic Centre for Gender in 
Military Operations), som i år firar 10 år, är sam-
grupperat med Swedint.

Våra traditioner och vårt historiska arv är dock  
äldre än så. I Swedints byggnad finns foton av 
chefer för Arméstabens FN-avdelning (1966-1992) 
liksom foton av chefer för den tidigare versionen 
av Swedint och Försvarsmaktens Internationella 
Kommando (1993-2003). Under åren 1984-1992 
var Försvarsmaktens FN-skola förlagd till Almnäs 
efter att den förberedande förbandsutbildningen 
inför FN-insatts tidigare skett  vid olika arméför-
band. FN-skolan bytte namn till Swedint 1993. 
Under huvuddelen av tiden från 1950-talet har 
utbildning och träning för FN-insatser stått i fokus 
och utlandstjänst var i princip synonymt med FN-
tjänst.

Genom Nordefco- (Nordic Defence Co-operation) 
samarbetet är ansvaret för internationell utbildning 
och träning fördelat mellan de nordiska länderna. 
Sveriges ansvar är i huvudsak stabsutbildning 
på operativ och högre taktisk nivå. Finland 
ansvarar för militärobservatörer och civil-
militär samverkan, Norge för logistik och 
underrättelsetjänst medan Danmark bidrar med 
militärpolis- och psyopsutbildning. Varje land 
svarar för sin insatsspecifika förbandsutbildning 
och i Sverige är det Internationella 
utbildningsenheten här vid Livgardet som uppbär 
det ansvaret.

I och med att Dayton Peace Accord 
undertecknades i Paris den 14 december 1995 
avslutades det nästan fyra år långa kriget i 
Bosnien-Hercegovina. FN-styrkan, UNPROFOR, 
ersattes av en FN-mandaterad Natostyrka 
kallad IFOR (Implementation Force). Sveriges 
styrkebidrag till UNPROFOR överfördes till 
att lyda under Natobefäl. De vita strids- och 
hjulfordonen målades gröna, de ljusblå baskrarna 
byttes i all hast till bruna dito med tre kronor 
istället för FN-märket och FN-flaggorna på alla 
fordon byttes till svenska. Ett mindre antal soldater 
valde att avbryta tjänstgöringen men huvuddelen 
stannade kvar under nytt befäl.

Insatsen, även om den var Nato-ledd, var fortfarande 
fredsstödjande till sin karaktär om än med ett annat 
mandat än under FN-tiden. Det samma gällde efter 
namnbytet till SFOR (Stabilisation Force) liksom den 
efterföljande insatsen i Kosovo (KFOR). Insatsen i 
Afghanistan, också den ledd av Nato, innebar efterhand 
att våra soldater deltog i direkt upprorsbekämpning 
(Counter insurgency) tillsammans med andra 
koalitionsstyrkor och afghanska armén.

Natos ursprungliga syfte är gemensamt försvar av 
medlemsländerna (Collective Defence) snarare än  
fredsstödjande operationer. Sedan några år bedriver 
Swedint Nato-utbildning på operativ och högre taktisk 
nivå av stabsofficerare. Kurserna har bidragit till 
ökad interoperabilitet med Finland och Nato-länder 
samt med Nato som organisation och passar bra in i 
försvarsbeslutets intention om utökat samarbete med 
Finland, Norge, Danmark, Storbritannien, USA och 
Nato.

Med ett förestående Nato-medlemskap kommer 
dessa kurser bli ännu mer relevanta för ett stort 
antal svenska officerare. Jag vill därför lyfta fram 
tre kurser samt den roll som NCGM redan har som 
Nato Department Head. JSC (Joint Synchronisation 
Course) och NLTPC (NATO Land Tactical Planning 
Course) är resultat av ett hängivet och målmedvetet 
arbete vid Nato/EU-avdelningen vid Swedint under 
ledning av överstelöjtnant Pål Straete från Norge. I 
detta har Pål nyttjat både sin omfattande erfarenhet av 
operationsplanering och sitt stora kontaktnät. Kurserna 
är unika och intresset från Nato är stort.

 Nedan beskriver de två kurscheferna major Peter 
Almström och Anthony Taylor de båda kursernas mål, 

Swedint och NCGM, mer än FN-utbildning

Swedint har förutom sin FN-utbildning en lång tradition 
av kursutveckling och samarbeten med flertalet 
Natocenter.
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COPD genomförs en allomfattande operativ planering. 

Målgruppen är OF3-OF5 som förväntas bidra till Na-
to:s operativa planeringsprocess tjänstgörande vid ett 
försvarsgrensgemensamt högkvarter. Kursen är myck-
et intensiv och krävande för deltagarna och förutsätter 
grundläggande planeringskunskap och mycket goda 
kunskaper i engelska. Utifrån ett kommande godkänt 
svenskt medlemskap i Nato kommer COPD att utgöra 
en fundamental bas för planering på såväl strategisk 
som operativ nivå. //örlkn Harry Jaantola COPC.

NATO Land Tactical Planning Course utbildar stabsof-
ficerare i APP-28 som är Natos reglemente för plane-
ring av marktaktiska operationer sedan 2019. Kursen 
omfattar två veckor och har 36 elevplatser där strävan 
är att blanda elever från Nato med finska och svenska 
officerare. Instruktörerna på kursen kommer från HQ 
Allied Rapid Reaction Corps i Gloucester, Storbritan-
nien, och arbetar dagligen med marktaktisk planering. 

På kursen används ett anfallscenario i högsta konflikt-
nivå mot en likvärdig motståndare i Europa hämtat 
från en av deras övningar. Hittills har kursen genom-
förts en gång 2021, är planerad att genomföras i slutet 
av november 2022 samt vid två tillfällen under 2023.  
Kursen bedöms vara särskilt värdefull för officerare 
tjänstgörande i såväl nationella som multinationella 
brigad-, divisions- eller kårstaber och är för närvaran-
de den enda i sitt slag i världen.

Comprehensive Operations Planning Course (COPC) 
är certifierad som NATO Approved och utbildar stab-
sofficerare i Natos operationsplanering utifrån COPD 
(Allied Command Operations Comprehensive Opera-
tions Planning Directive). Kursen omfattar två veckor 
och har 48 elevplatser med deltagare från Nato samt 
finska och svenska officerare. Kursen genomförs med 
stöd av 20-25 instruktörer från NSO och sakkunskap 
ur Natos kommando- och styrkestruktur under ledning 
av en pensionerad 3-4 stjärnig flaggofficer från Nato. 

Scenariot baseras på en konflikt med flera inblandade 
aktörer (nationer) och med utgångspunkt från COPD 
genomförs en allomfattande operativ planering. Mål-
gruppen är OF3-OF5 som förväntas bidra till Natos 
operativa planeringsprocess tjänstgörande vid ett 
försvarsgrensgemensamt högkvarter. Kursen är myck-
et intensiv och krävande för deltagarna och förutsätter 
grundläggande planeringskunskap och mycket goda 
kunskaper i engelska. Utifrån ett kommande svenskt 
medlemskap i Nato kommer COPD att utgöra en 
fundamental bas för planering på såväl strategisk som 

Den NATO Joint Synchronisation Course (JSC) 
som Swedint tillhandahåller idag skapades med 
utgångspunkt från tre Joint Synchronisation 
workshops som hölls under 2018 och 2019. Däref-
ter, och delvis på grund av COVID-19-pandemin, 
har kursen utvecklats till att innehålla både lek-
tionssals- och internetbaserade aktiviteter, såväl 
för målgrupperna ”Practitioners” (OF3-5) och 
”Senior” (OF5-7).

För ”Practitioners” inleds kursen med en själv-
studieperiod på 4-6 veckor i syfte att etablera en 
gemensam förståelse för begreppet Joint Synchro-
nisation. Detta följs av 5 dagars nätbaserat lärande 
(NATO Unclassified) samt 5 dagar av kurs på 
Swedint (NATO Restricted). Deltagare i ”Seni-
or”-kursen börjar även den med en självstudie-
period på 4-6 veckor, följt av tre halvdagar nät-
baserade (NATO Unclassified) diskussioner som 
fokuserar på Campaign Synchronisation. 

Båda kurserna har såväl deltagare som stöd från 
olika Natohögkvarter, såsom tidigare NATO 
DSACEUR, General Sir James Everard (GBR) 
KCB CBE, och andra seniora mentorer från Nato. 
Tidigare i år hölls Swedints fjärde JSC, en femte 
är planerad för senare under året, och en tredje Se-
nior JSC nu i mitten av juni.Comprehensive Ope-
rations Planning Course (COPC) är certifierade 
som NATO Approved och utbildar stabsofficerare 
i Nato:s operationsplanering utifrån COPD (Allied 
Command Operations Comprehensive Operations 
Planning Directive). 

Kursen omfattar två veckor och har 48 elevplatser 
med deltagare från Nato samt finska och svenska 
officerare. Kursen genomförs med stöd av 20-25 
instruktörer från NSO och sakkompetens ur Nato:s 
kommando- och styrkestruktur under ledning av 
en pensionerad 3-4 stjärnig flaggofficer från Nato. 
Scenariet baseras på en konflikt med flera inblan-
dade aktörer (nationer) och med utgångspunkt från 

innehåll, målgrupp, scenario etc.

Notera även att Swedint 2009 i samarbete med 
NATO School Oberammergau (NSO) utvecklade 
COPC (Comprehensive Operations Planning 
Course) vilken under senare år genomförs i ett 
bilateralt samarbete med FINCENT. Swedints 
representant vid NSO:s utveckling av kursen var 
Harry Jaantola.
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operativ nivå.NATO Land Tactical Planning Course 
utbildar stabsofficerare i APP-28 som är NATO:s nya 
reglemente för planering av marktaktiska operationer 
sedan 2019. Kursen omfattar två veckor och har 36 
elevplatser där strävan är att blanda elever från NATO 
samt finska och svenska officerare. Instruktörerna på 
kursen kommer från HQ Allied Rapid Reaction Corps 
i Gloucester, Storbritannien och arbetar dagligen med 
marktaktisk planering. På kursen används ett anfallsce-
nario i högsta konfliktnivå mot en likvärdig motståndare 
i Europa hämtat från en av deras övningar. Hittills 
har kursen genomförts en gång 2021, är planerad att 
genomföras i slutet av november 2022 samt vid två 
tillfällen under 2023.  Kursen bedöms särskilt värdefull 
för officerare tjänstgörande i brigad- eller divisionsstab 
och är för närvarande den enda i sitt slag.

//mj Peter AlmströmNATO Land Tactical Planning 
Course utbildar stabsofficerare i NATO:s nya doktrin 
för planering av marktaktiska operationer APP-28, 
vilken infördes 2019. Kursen omfattar två veckor och 
har 36 elevplatser där strävan är att blanda elever från 
NATO samt finska och svenska officerare. Instruktörer-
na på kursen kommer från HQ Allied Rapid Reaction 
Corps i Gloucester, Storbritannien och arbetar dagligen 
med marktaktisk planering. På kursen används ett an-
fallscenario i högsta konfliktnivå mot en likvärdig mot-
ståndare i Europa hämtat från en av deras övningar. Hit-
tills har kursen genomförts en gång 2021, är planerad 
att genomföras i slutet av november 2022 samt vid två 
tillfällen under 2023.  Kursen bedöms särskilt värdefull 
för officerare tjänstgörande i brigad- eller divisionsstab 
och är för närvarande den enda i sitt slag.

NCGM som NATO Department Head
Nordic Centre for Gender in Military Operations 
(NCGM) som är samlokaliserat med Swedint är ett 
kompetenscenter inom disciplinen gender i militära 
operationer. 

NCGM etablerades 2012 inom ramen för NordefcoOR-
DEFCO och har en styrgrupp med representanter från 
Sverige, Norge, Finland, Danmark, Nederländerna och 
Kanada som leder centret. Svenska försvarsmakten 
tillhandahåller så kallat värdlandsstöd. 
Funktionsledning av NCGM erhålls från Nato och 
NCGM styrgrupp. Personalen på centret, militära och 
civila, kommer från de nordiska länderna samt Neder-
länderna och Kanada.

I februari 2013 gavs NCGM ansvaret som ”NATO 
Department Head for the Gender in Military Operations 
Discipline”. I den rollen ansvarar NCGM för att om-

sätta Nato:s operativa krav till styrande dokument 
(policys och doktriner) samt utbildnings- och 
övningsaktiviteter inom ramen för ”NATO Gender 
in Military Operations Discipline”. 
NCGM stödjer olika Nato-högkvarter, Natoländer 
och andra partners med experter för utbildning 
och övningar samt genomför egna Natocertifiera-
de kurser och seminarier. Kurser och seminarier 
genomförs online, på plats på Livgardet eller som 
mobila utbildnings- och träningsteam vilka skick-
as till någon annan plats där verksamheten genom-
förs. 
Generellt har NCGM stort inflytande på Nato:s 
syn på, och implementering av, genderperspektiv i 
alla aspekter av Nato:s aktiviteter. 
Sammanfattningsvis kan nämnas att NCGM har 
samma ansvar och genomför samma aktiviteter 
som ett ”NATO Centre of Excellence” men på 
grund av att det är placerat i ett så kallat part-
nerland så får centret formellt inte använda den 
benämningen.

NCGM genomför årligen ett stort antal utbildning-
ar och andra aktiviteter, bland annat följande:
 Key Leader Seminar med målsättningen att för-
medla kunskap om hur genderperspektiv i mili-
tära operationer kan bidra till att uppnå politiska, 
militärstrategiska och operativa målsättningar. 
 Commanding Officer Seminar on Gender med 
målsättningen att ge stabschefer och avdelnings-
chefer kunskap om hur integrera genderperspektiv 
i militära operationer på operativ och taktisk nivå. 
 Gender Training of Trainers Course vilken syftar 
till att kompetensutveckla instruktörer för att kun-
na utbilda befattningshavare som nämns nedan.
 Gender Advisor Course som syftar till att kom-
petensutveckla kursdeltagarna till att arbeta som 
genderrådgivare i såväl fredstida högkvarter som i 
konfliktsituationer.

 Gender Focal Point Course som syftar till att kom-
petensutveckla kursdeltagarna till att arbeta som 
gender focal points och därmed förstärka gender-
rådgivarfunktionen på alla nivåer i en organisa-
tion.

 Expertmöten fokuserade på kvinnor, fred och 
säkerhetsagendan.
 //övlt Peter Östman



Sida 18        LIVGARDISTEN

Ut från en pandemi och in i en ny verklighet, 
med ett fullskaligt krig i ett europeiskt land. 
11.Militärpolisbataljonen har, precis som 
alla andra, riktat blicken mot öst och börjat 
analysera hur de ryska förbanden arbetar och 
beter sig. 

I skrivande stund genomförs arbetet med 
värderingar, planeringar och mycket annat vid 
bataljonsstaben. Samtidigt fortsätter bataljonens 
avdelningar med sitt operativa arbete vid flera 
olika övningar och insatser.

– Med mer än 11000 krigsbrottsutredningar i 
Ukraina som just nu pågår kan vi med säkerhet 
säga att militärpolisens roll i ett eventuellt krig 
blir mer och mer tydlig, säger Övlt Erik Kjellgren, 
bataljonschef, 11.Militärpolisbataljon. 

Verkan i flera riktningar
Med flera större övningar under våren har 
Militärpolisbataljonen verkat i alla tangentens 
riktningar, Våreld, LFÖ, Cold Response, 
Veterandagen och mer därtill. Samtidigt som 
bataljonen genomfört övningar har också 
skarpa insatser genomförts, militärpolisiära 

och personskyddsrelaterade, nationellt och 
internationellt. 

Personskyddsuppgiften i Mali med 
Generallöjtnant Dennis Gyllensporre avslutades 
under hösten förra året. En uppgift som varit 
utvecklande men också satt ett högt tryck och haft 
påverkan på Personskyddsavdelningen.

Efter första halvåret 2022 har omkring 50 olika 
insatser genomförts, stora som små, nationellt och 
internationellt. 
    

11. Militärpolisbataljonen - än mer aktuell

Ny organisation – nya utmaningar
I den nya organisationen som snart ska börja 
implementeras, AO25, kommer bataljonen växa i 
storlek. Med en ny understödsskvadron som kommer 
öka rörligheten och verkan för bataljonen. Vi, precis som 
många andra, tillväxt.

2022 är ett år som är långt ifrån slut. Med en inskickad 
Nato-ansökan, troliga upptrappningar från Ryssland 
och ett stundande riksdagsval, kan vi anta att också 
Militärpolisbataljonens verksamhet kommer att behöva 
ökas. Allt ifrån att gripa obehöriga vid skyddsobjek 
till att utreda särskilda händelser inom och mot 
Försvarsmakten (utveckla). Bataljonen fortsätter att 
förbereda sig för att kunna stålsätta sig för en stormig 
framtid. 

– Tillsammans arbetar vi nu mot en ny framtid, med 
nya utmaningar. Vi ser fram emot att utveckla vår 
verksamhet och vårat samarbete inom Försvarsmakten 
och i synnerhet inom Livgardet, säger Övlt Kjellgren.  

– Jag vill avsluta med att särskilt vända mig till 
bataljonens personal. De är ett fantastiskt jobb vilket gör 
mig stolt att få vara deras bataljonschef, avslutar Övlt 
Kjellgren. 
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I en terrängbil med texten STA Portabel sitter 
fanjunkare Joel Gustafsson och tänker igenom 
hur den sista basstationen ska bli redo att sända 
i morgondagens strider. Han har placerat fyra 
basstationer i terrängen, som är platsen för 12:e 
motoriserade skyttebataljonens kommande 
stridsövning. STA står för stridsträningsanläggning. 
Portabel är det nya som gör det möjligt för 
instruktörer att spetsa till utvärderingen av övningar 
ända ner på gruppnivå.

– Det är jag som kan se var alla är, förklarar Joel och 
visar små rutor som rör sig på laptopen i bilen. 
Just nu är det bara 414:e hemvärnsunderrättelse-
kompaniet vi kan se på skärmen. De befinner sig 
på Remmene övningsfält där de ska spana och 
störa 12:e motoriserade skyttebataljonen imorgon. 
Strider ska utkämpas och Joels viktigaste uppgift 
är att jobba med simulerad indirekt eld. Bodens 
artilleriregemente, A8, deltar på övningen i 
Remmene med Archerpjäs.

– Om inte jag får nätverket att funka är det 
meningslöst att A8 kommer ner från Boden. Så det 
måste fungera, säger Joel. När de skjuter trycker 
jag på en knapp för att skicka iväg en granat i 

Portabelt system genombrott för stridsträning

innebär att Joel kontinuerligt samverkar med SAAB, 
som är systemutvecklare. 

Joel inledde sin militära karriär som värnpliktig 
skyttesoldat på Livgardet 2008. Därefter genomförde 
han specialistofficersutbildning med inriktning mot 
markstrid. Det ledde till en tid som instruktör på 
Livbataljonen där han framför allt jobbade med 
vapenutbildning för rekryter och anställda soldater. 
Sedan tre år tillbaka är han simulatorofficer på 
Livgardets utbildningsstödenhet. 

– Jag är ganska ny i simulatorspåret och STA 
Portabel är ett nytt system, säger Joel. När jag fick 
frågan kände jag att nämen jag tar det, jag prövar att 
ta på mig ansvaret! Då får jag vara med och påverka 

datavärlden. Information går sedan ut till alla 
som har västar med mottagare i området att de är 
utslagna. Utan det här systemet går inte det. Det är 
kritiskt för att vi ska kunna strida med indirekt eld på 
övningar, förklarar Joel.

Under övning Våreld 22 är Joel ansvarig för STA 
Portabel för 12:e motoriserade skyttebataljonen. 
Till vardags är han till del ansvarig för att driva 
utvecklingen av STA Portabel i Försvarsmakten. Det 
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Så hur gick det?
– Det gick bra, helt enligt mina förhoppningar. 
Systemet fungerade, berättar Joel dagen efter 
momentet. Det var ständig sysselsättning; jag tog 
emot order om indirekt eld, skötte täckningen på 
nätet, kontrollerade alla spelare, markerade träff 
på indirekt eld och körde bilen. Det var mycket att 
hålla i huvudet, men det innebar att vi kunde skjuta 
indirekt eld och kompaniet kunde få med sig ett 
utkast för vidare utvärdering. Det känns bra, så jag 
är nöjd. 

Fakta STA – stridsträningsanläggning
STA är en mobil anläggning som kan träna förband 
över hela landet. Systemet samlar under övningen 
in data avseende positioner, träffresultat och 
verkan genom sensorer i västar på fordon och i 
byggnader. Det insamlade underlaget sammanställs 
och presenteras för det övade förbandet vid 
utvärderingar. Genom att använda simulatorteknik 
utvecklar man förmågan hos förband, staber och 
individer.

STA Portabel till egna övningar
STA Portabel har köpts in i mindre skala på 
Livgardet sedan 2018. Beslut om användning 
(BOA) fattades i slutet av 2021. Under 2022 
påbörjades utbildning för krigsförbanden. Efter det 
kan förbanden låna hela bilen och bedriva utbildning 
själva. Man kommer inte att kunna genomföra 
en övning av storleken Våreld där det krävs ett 
antal basstationer, men det är fullt tillräckligt för 
en mindre övning upp till 300 personer eller 3 
kilometer. UtbStödE finns som stöd.

Text och bilder Anna  Palm G9

utvecklingen och det är fantastiskt givande. Det är ett 
fantastiskt system, man kan se alla som övar strid, vi 
kan ha det på regementet och använda det på plutons- 
eller gruppnivå. Det innebär att en enskild korpral kan 
låna bilen och se vem som har skjutit vem och det är 
fantastiskt. 

Försvarsmakten har länge använt simulatorer och 
stridsträningsanläggningar för att följa och utvärdera 
strid. Men det kräver stor mängd utrustning och 
personal. Nu går utvecklingen snabbt framåt, det är 
mer precision i systemet och det är användarvänligt. 
Det möjliggör adekvata utvärderingar på låg nivå. 
Joel har fått en grundläggande utbildning i systemet 
av SAAB som är tillverkaren, men framför allt har 
han provat sig fram. Nu har han också förberett 
utbildningspaket för att kunna sprida kunskap om 
systemet i Försvarsmakten.

– Det här gör absolut Försvarsmakten bättre. Det är 
jättekul för mig personligen att ha fått den här rollen, 
det här är viktigt, säger Joel entusiastiskt. 
Bataljonsövningen är den största Joel använt STA 
Portabel på. Han är hoppfull och ser bara möjligheter, 
trots ansvaret som vilar på hans axlar. Han gör 
ensam jobbet som normalt görs av många fler. 
Förväntningarna är höga, inget får gå fel. Som igår 
när batteriet slutade fungera och han fick sätta upp ett 
elverk för reservkraft. Nätverkstäckningen på fältet är 
inte helt pålitligt heller.
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Den 13 augusti 1922 spelades en fot-
bollsmatch mellan det danska och 
svenska Livgardet. Den matchen slutade, 
enligt danska källor, oavgjort 3-3 vilket 
resulterade i lottdragning som danskarna 
vann.

Bertil Burén som var med vid tillfället 
konstaterade att det danska laget hade en 
ovanligt stor hejaklack. Det visade sig 
vara det danska gardets kamratförening, 
bildad 1885, som svarade för supporten.

Där föddes idén att bilda en svensk 
motsvarighet vilket blev starten på vår 
kamratförening 1926 med Bertil som 
dess förste ordförande.

1933 spelades en returmatch i Stockholm som det svenska 
laget vann.

Nu ska det avgöras! Du ställer väl upp för regementet?

                 Bertil Burén

I Köpenhamn lördag den 13 
augusti 2022, kommer det att 
avgöras vilket regemente som är 
bäst i fotboll när den avgörande 
matchen mellan Livgardet och 
Den Kongelige Livgarde genom-
förs på 100 årsdagen av den allra 
första matchen. Vi arbetar vidare 
med att kunna lämna mer in-
formation om detaljerna kring 
matchen med en förhoppning 
att även det svenska laget får 
en ansenlig hejaklack i Köpen-
hamn.

Boka redan nu in datumet i din 
almanacka så att du är förberedd om tillfälle ges 
att delta på plats och bära fram vårt regementslag 
till den avgörande segern.

Historieverk till salu
Dessa tre band finns i ett mindre antal och kommer att säljas till föreningens medlemmar. Är du intresserad 
så skicka ett mail till leif.olmeborg@telia.com
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Förra årets stipendium till en välförtjänt Livgardist utdelades till förvaltare Anders Wahlgren av major Stefan 
Appehl på kavallerikasern efter att firandet av regementets födelsedag blev inställt 2021 p.g.a. pandemin
.
Motiveringen lyder:Förvaltare Wahlgren har under sin tid på Livgardet, senast vid S4 på 12. motoriserade 
skyttebataljonen, företrätt sin tjänstegren och sitt förband på ett synnerligen uppskattat sätt.
Han har utöver att hantera sitt eget krigsförband även hanterat logistiken vid regementets gemensamma 
grundutbildning.
I sin tjänst har han levererat med kvalitet, precision och sett både krigsförbandets och grundutbildningens 
verksamhet och behov med ett Livgardesperspektiv.
Han är tydlig gentemot högre chefer, där han lyfter ärenden för avdömning och kommer med konstruktiva 
förslag med ett bibehållet gott samarbetsklimat.
Han är en tillgång och en sann föregångsman inom funktionen logistik

Förutom diplomet erhåller stipendiaten 5000 kr.

Tycker du att någon borde uppmärksammas på samma sätt kan du lämna ett förslag med motivering till 
någon i styrelsen.

Föreningens stipendium
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Priset för bäste kamrat
Vid utryckningen delar föreningen varje år ut ett pris för bäste kamrat vid varje GU-pluton. Priset består av 
en tennfigur i infanteriets eller kavalleriets uninorm m/ä beroende av vilket förband pristagaren tillhör. Där-
utöver får pristagaren ett diplom med kamraternas motivering nedskriven. Bäste kamrat utses av respektive 
pluton gemensamt och torde vara ett av de finaste utmärkelser man kan få efter genomförd värnpliktstjänst-
göring. Vid 12. motoriserade skyttebataljonens utryckning var prisutdelare Anders Ahlner och Erik Alphonse 
från styrelsen. pristagarna finns på bilden nedan. Stort GRATTIS!

Pristagare från vänster Gabriel Åke Mathias Häggkvist 1. skplut, Simon Andersson 2. skplut, Olov Lilja stab- och trossplut, Jesper Aronsson 
reparationstroppen, Jonathan Bark granatkastarplut. 

BAT Namn Enhet Plut
Livbataljonen Bianco Trohagen 3. GU 

komp 3.plut

Livbataljonen Elliot Hjulberg 3. GU 
komp 4.plut

12. Motskbat Jonathan Bark 122.komp Granatkastarpluton

12. Motskbat Olov Lilja 122.komp Stab- och 
trosspluton 

12. Motskbat Jesper Aronsson 122.komp Reparationstroppen

12. Motskbat Gabriel Åke Mathias 
Häggkvist 122.komp 1.skyttepluton 

12. Motskbat Simon Andersson 122.komp 2.skyttepluton

13.Säkerhetsbataljonen Fredrik Molander 130.
Skvadron 1.Säkpluton

13.Säkerhetsbataljonen Emil Jonsson 130.
Skvadron 2.Säkpluton

13.Säkerhetsbataljonen Anton Öström 130.
Skvadron 3.MP-pluton

13.Säkerhetsbataljonen Josefin Kjellström 130.
Skvadron 4.St/tr pluton
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Vill du gå med i Livgardets kamratförening?

Gå in på www.livgardetskamratforening.se
Medlemsavgiften är 150 kr/år och 75 kr/år för familjemedlem 

skriven på samma adress som medlemmen


