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Totalförsvar – en skyldighet för alla 

samhällsmedborgare! 

 

 

Detta 42-blad ägnas nästan helt åt totalförsvaret. Allt text-

material är hämtat från konferensen och myndigheter! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

42-bladet och Frivilliga Radioorganisa- 

tionen (FRO) på Gotland hälsar 

stridsgrupp 18 Gotland välkomna till ön! 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

Från ordföranden 
 

Sommar — sol. Man får väl stå ut med det ett tag till sockenbastun öppnar igen. Under första halvåret 

2017 har FRO Gotland varit aktivt! Säkerhetssambandet för Rally Gotland genomfördes. Ungdoms-

verksamheten är på väg upp. Onsdagsträffarna har hållits regelbundet. Det har kommit nya medlem-

mar. Under SSA:s årsmöte på Fårö kursgård tog vi några viktiga steg för att fastställa förhållandena 

kring Isa-buren. Länsstyrelsen har återuppväckt frågan kring beredskapssamband och vi finns där för 

att svara. Flera medlemmar rör sig i utbildningstrappan, både militärt och civilt. Ny sambandsmateriel 

har införskaffats. FRO Gotland har gjort sin röst hörd på ordförandekonferens. Vi har varit på studie-

besök. Och mer därtill. 

Nu fortsätter vi resten av verksamhetsåret på minst samma nivå. Och kom ihåg att höra av dig om du 

tycker att något kan göras bättre, mer eller annorlunda! 

Philip Eriksson 

 

Ordförandekonferens 2017 
På 2017 års ordförandekonferens fanns FRO Gotland representerat av undertecknad. Vi samlades 

helgen 21–23 april (samtidigt som Rally Gotland) på Tylebäck Kursgård i Halmstad. Dessa konfe-

renser har störst fokus på samtal och diskussion, bl.a. så att centralstyrelsen får en bättre bild av 

förbunden. En stor punkt var framtidsutredningen som är på gång för att ta fram konkreta förslag till 

kommande riksstämma. En stor del handlar om hur organisationen ska se ut, om systemet med för-

bund och avdelningar ska förändras. Arbetet med utredningen kommer förhoppningsvis märkas av 

framöver. Enskild medlem kan göra sin röst hörd i trådarna på FRO:s diskussionsforum. 

Några intressanta besked kom också från centralstyrelsen. Tidningen FROnytt avvecklas nu, så som 

riksstämman tidigare beslutat. Årets sista nummer av FROnytt blir också det sista. 

Utöver det så hade vi besök från den lokala länsstyrelsen och Försvarsmaken som berättade om verk-

samheten i Halland. Intressant om luftvärnet! 

Philip Eriksson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR FRO GOTLAND 
 

 

JULI 

  Centrala kurser på Fårö Kursgård mm 

 

AUGUSTI  

19  Försvarsinformation Fårö Kursgård 

?  Medlemsträff (preliminärt) 

 

SEPTEMBER 

Onsdagar kl 18-21 Verksamhet i FRO-lokalen 

?  Fårömarschen (arr Försvarsutbildarna) 

 

OKTOBER 

Onsdagar kl 18-21 Verksamhet i FRO-lokalen 

?  Sambandsservice norra Gotland 

?   Medlemsträff/studiebesök 

 

NOVEMBER  

Onsdagar kl 18-21 Verksamhet i FRO-lokalen 

11  SL-test höstomgång (arr FRO centralt, regler www.fro.se)) 

 

DECEMBER 

5, 12  Verksamhet i FRO-lokalen 

3  Jultallrik 

- - - - - - - - 

Månadstester HF, VHF m fl moder (arr SSA, regler för de olika testerna www.ssa.se) 

T-nät-tester  

 

OBS! Denna plan uppdateras efterhand med nya aktiviteter och datum. 

Kom gärna med andra förslag till FRO:s verksamhet. Kontakta någon i styrelsen.  

 

 

 

Historiken kring civilt för-

svar 
Under många år har det endast bedrivits ett 

begränsat arbete att planera och förbereda ci-

vilt försvar. Detta har sin grund i den hotbild 

och den inriktning för försvaret som följde 

efter det kalla krigets slut. 

I praktiken upphörde berörda myndigheters 

och andra aktörers planering för höjd bered-

skap eftersom det inte längre fanns något be-

hov. De resurser som specifikt hade skapats 

för det civila försvaret under andra världskri-

get och det kalla kriget fram till åren kring 

1990 har blivit inaktuella och kunnat tas ur 

drift. Vissa resurser, t.ex. livsmedelslagren, 

har avvecklats. Endast avseende skyddsrum-

men, drift och vidmakthållande av vissa re-

servfunktioner inom etermedia, elförsörj-

ningen och upprätthållande av elektroniska 

kommunikationer har det även fortsättnings-

vis genom-förts åtgärder för att upprätthålla 

viss specifik förmåga. 

Förändringen av arbetet med det civila för-

svaret pågick samtidigt som beredskaps-ar-

betet fokuserades på hanteringen av krissitu-

ationer I fredstid. Denna omorientering från 

civilt försvar till krisberedskap har sin grund 

i 1990-talets breddning av den säkerhetspoli-

tiska hotbilden. 

Från andra världskriget till slutet av 1990-ta-

let genomfördes beredskapsplanering inför 



 

krig och krigsfara inom totalförsvaret. Det ci-

vila försvaret bestod av olika delar som det 

ekonomiska försvaret, det psykologiska för-

svaret samt civilförsvaret. Det fanns myndig-

heter med tydligt samordningsansvar som 

Överstyrelsen för ekonomiskt försvar, Styrel-

sen för psykologiskt försvar senare också 

Överstyrelsen för civil beredskap. Dessutom  

 

fanns på högre regional nivå Civilbefälha-

vare och regionalt länsstyrelserna som högsta 

civila totalförsvarsmyndighet. Idag är det 

bara länsstyrelserna som finns kvar på reg-

ional nivå. 

Begreppet civilförsvar används inte längre i 

Sverige. Idag benämns samma typ av verk-

samhet räddningstjänst under höjd beredskap 

och befolkningsskydd. Dock finns begreppet 

kvar i folkrättslig mening där civilförsvars-

personal (dvs de som under höjd beredskap 

tjänstgör i den kommunala räddningstjänsten 

eller fullgör uppgifter inom befolkningsskyd-

det) ska vara utmärkta med det internation-

ella tecknet för civilförsvar för att få folk-

rättsligt skydd.

 

 

Allmänheten ska förberedas om kriget kommer 
MSB har fått regeringens uppdrag att ta fram ett nationellt informationsmaterial med konkreta 

tips på vad varje privatperson kan göra för att förbereda sig inför kriser och höjd beredskap. 

 

MSB ska ta fram en bredare variant av Om kriget kommer som även omfattar kriser. Om kri-

get kommer har sänts till alla hushåll vid två tillfällen, senast 1961. Utgåvan på bilden är från 

1983 och avsedd för utbildning och information inom totalförsvaret. 

Uppdraget omfattar även att öka kunskapen om informationspåverkan som Sverige kan utsät-
tas för. 

Som skäl för uppdraget skriver regeringen att "vid en kris eller höjd beredskap förväntas män-

niskor i så stor utsträckning som möjligt ta ansvar för sin egen situation. För att kunna göra 

det på ett bra sätt är det nödvändigt att vara väl förberedd. 

Många människor saknar idag kunskap om vilket ansvar de har och hur de kan förbereda sig 

för olika kriser samt för höjd beredskap och då ytterst krig. Kunskapen om vad höjd bered-

skap innebär och hur människor ska agera i en sådan situation bedöms också vara låg." 

I en första tolkning ser MSB uppdraget som en utveckling och förstärkning av arbete som re-

dan pågår, men att det behöver utvecklas och med ett tydligare innehåll av höjd beredskap och 

påverkanskampanjer. 

http://www.tjugofyra7.se/


 

Uppdraget ska redovisas 1 mars 2018 och MSB bedömer att det kan integreras i det fortsatta 

arbetet med Krisberedskapsveckan som har premiär i maj i år. Ett utskick av information till 

alla hushåll bör kunna göras i anslutning till kampanjveckan i maj nästa år. 

– Vi ska genomföra uppdraget i samarbete med länsstyrelser, SKL, frivilligorganisationer och 

när det gäller delarna om höjd beredskap, Försvarsmyndigheten. Det är viktigt att vi kan hjäl-

pas åt för att få bästa möjliga spridning och effekt, säger Patrik Perbeck, enhetschef på MSB. 

GUNNO IVANSSON (Skribent på MSBs tidning TJUGOFYRA 7) 

 

 

 

Regeringen höjer ambit-

ionen i arbetet med att 

stärka totalförsvaret 
Regeringen beslutade den 11 maj 2017 om att 

uppdra åt Försvarsmakten och Myndigheten 

för samhällsskydd och beredskap (MSB) att 

ytterligare främja och utveckla en samman-

hängande planering för totalförsvaret. Beslu-

tet innebär att regeringen höjer ambitionerna 

när det kommer till myndigheternas arbete 

med krigsplacering och med planering och 

samverkan i totalförsvarsfrågor. 

Den 10 juni 2016 lämnade Försvarsmak-

tenoch MSB på uppdrag av regeringen ett 

förslag till grundsyn omfattande principer för 

samordning, prioriteringar och resursför-

stärkningar inför och under höjd beredskap 

och ytterst i krig. 

Beslutet den 11 maj innebär att regeringen 

höjer ambitionen i totalförsvarsarbetet och att 

regeringen går vidare med de inkomna för-

slagen från myndigheterna. Beslutet lyfter 

fram de frågor som är särskilt prioriterade 

och Försvarsmakten och MSB får fortsatt 

uppdrag att främja och utveckla en samman-

hängande planering för totalförsvaret. För-

svarsmakten och MSB ska bland annat stödja 

och verka för att samtliga berörda aktörer 

krigsplacerar den personal som krävs vid 

höjd beredskap inom civilt och militärt för-

svar. 

 

Genom till exempel utbildningar, övningar, 

metodstöd och andra förmågehöjande insat-

ser ska Försvarsmakten och MSB även stödja 

och verka för att bevakningsansvariga myn-

digheter samt prioriterade landsting och 

kommuner senast den 31 december 2018 har 

stärkt förmågan inom följande områden: 

 

planering för stöd till Försvarsmakten under 

höjd beredskap genom avseende försörjning 

av kritiska förnödenheter, egendom och 

tjänster genom exempelvis avtal, lager, för-

fogande och ransonering, 

Sverige bjuder in utländska 

observatörer till militäröv-

ning 
Regeringen beslutade den 15 juni 

2017 att uppdra till Försvarsmak-

ten att bjuda in ett antal länder 

till observation av övningen Au-

rora, i enlighet med Wiendoku-

mentet om förtroendeskapande- 

och säkerhetsskapande åtgärder. 

Övningen Aurora genomförs den 

11–29 september 2017.  
Wiendokumentet om förtroendeskapande- 

och säkerhetsskapande åtgärder har antagits 

av de 57 stater som är medlemmar i Organi-

sationen för säkerhet och samarbete i 

Europa (OSSE). Dess syfte är att öka trans-

parens, skapa förtroende och bidra till stabi-

litet och säkerhet. Wiendokumentet innehål-

ler regler avseende vissa militära aktiviteter, 

exempelvis regler för anmälan och i vissa 

fall observation av militära övningar. 

För svensk del regleras genomförande av 

Wiendokumentet i förordningen (1995:336) 

med anledning av vissa åtaganden inom Or-

ganisationen för säkerhet och samarbete i 

Europa (OSSE). Sverige har valt att bjuda in 

till observation av Aurora på frivillig basis 

vilket bidrar till öppenhet och förutsägbar-

het. 

Länder kring Östersjön inklusive Ryssland 

bjuds in tillsammans med andra länder med 

intresse i regionen. Observationsinbjudan 

ska lämnas till Danmark, Estland, Finland, 

Frankrike, Kanada, Lettland, Litauen, Ne-

derländerna, Norge, Polen, Ryssland, Stor-

britannien, Tyskland, USA och Vitryssland. 



 

aktörsgemensam samverkan som möter de 

höga krav på sekretess och robusthet som 

ställs vid höjd beredskap, samt 

planering för att verka från alternativ och/el-

ler skyddad ledningsplats. 

 

 Anna Johansson tar emot 

rapport om transportsek-

torns krisberedskap 
I dag den 19 maj överlämnar Trafikverket, 

Transportstyrelsen, Luftfartsverket och Sjö-

fartsverket en rapport som tar upp ansvar och 

roller för krisberedskap och planering inför 

och vid höjd beredskap i transportsektorn. 

- Det är med stort intresse som jag tar emot 

rapporten från transportmyndigheterna. Det 

är viktigt att ansvaret är tydligt vid planering 

av krisberedskap, det civila försvaret samt in-

för och vid höjd beredskap. Regeringen kom-

mer att ta tillvara på de förslag och informat-

ion som rapporten nu ger oss, säger infra-

strukturminister Anna Johansson. 

Trafikverket, Transportstyrelsen, Sjöfarts-

verket och Luftfartsverket har gemensamt 

inom ramen för samverkansområdet Trans-

porter (SOTP) på eget initiativ låtit genom-

föra och till infrastrukturminister Anna Jo-

hansson överlämna utredningen Tydligare 

ansvar och roller avseende tranportsektorns 

krisberedskap samt avseende arbetet inför 

och vid höjd beredskap. 

Rapporten visar på vissa brister i ansvarsför-

delningen mot bakgrund av att det för Trans-

portsektorn bland annat saknas en myndighet 

med ansvar för samlad övergripande plane-

ring för krisberedskap och det civila försva-

ret. Detta kan innebära osäkerheter för vissa 

av sektorns samhällsviktiga verksamheter. I 

rapporten föreslås därför att Trafikverket bör 

få ett samlat övergripande planeringsansvar. 

Samverkansområdet transporter där bl.a. 

Luftfartsverket, Trafikverket, Transportsty-

relsen och Sjöfartsverket ingår, regleras av 

förordning (2015:1052) om krisberedskap 

och bevakningsansvariga myndigheters åt-

gärder vid höjd beredskap. 

Regeringen har redan tagit initiativ för att 

förbättra krisberedskapen och det civila för-

svaret inom transportsektorn. 

Den 11 maj 2017 tog regeringen beslut om ett 

särskilt uppdrag till Luftfartsverket, Trafik-

verket, Transportstyrelsen och Sjöfartsverket 

ett uppdrag om krisberedskap och det civila 

försvaret. Uppdraget ska redovisas senast 
den 1 oktober till Regeringskansliet. 

Det ingår ett särskilt deluppdrag om krisbe-

redskap och det civila försvaret i det uppdrag 

regeringen den 23 mars 2017 beslutade att ge 

till Trafikverket avseende att ta fram förslag 

till nationell trafikslagsövergripande plan för 

utveckling av transportsystemet och tra-

fikslagsövergripande länsplaner för regional 

transportinfrastruktur. Detta uppdrag ska re-

dovisas senast den 31 augusti 2017. 

 

Regeringen beslutar att 

göra veterandagen den 29 

maj till allmän flaggdag 

 

 

 

 

 

Regeringen beslutade den 24 maj att 

veterandagen den 29 maj görs till all-

män flaggdag. 

Ett högtidlighållande av veterandagen som 

allmän flaggdag innebär att de svenska vete-

ranerna återkommande uppmärksammas och 

synliggörs för den bredare allmänheten. 

Det är ägnat att öka kunskapen hos befolk-

ningen om veteranernas viktiga insatser och 

tjäna som en påminnelse om att militära och 

civila veteraner och deras insatser för fred 

och säkerhet är av särskild betydelse för Sve-

rige som nation. 

De allmänna flaggdagarna regleras i förord-

ningen om allmänna flaggdagar. Beslutet att 

göra veterandagen den 29 maj till flaggdag 

innebär en förändring av denna förordning. 

Dagen ska benämnas veterandagen. 

 



 

Peter Hultqvist träffade 

USA:s försvarsminister Ja-

mes Mattis 
Den 18 maj träffade försvarsminister Peter 

Hultqvist USA:s försvarsminister James 

Mattis. Vid mötet diskuterade försvarsmi-

nistrarna det fördjupade samarbete mellan 

länderna. 

USA:s försvarsminister James Mattis står bredvid 

Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist.Foto: Army 

Sgt. Amber I. Smith / USA:s försvarsdepartement 
 

- Mötet gav en klar och tydlig signal om att 

den svensk-amerikanska avsiktsförklaringen 

som signerades för ett år sedan ligger fast, sä-

ger Peter Hultqvist. 

Syftet med en svensk-amerikanska avsikts-

förklaringen är att teckna en gemensam bild 

av och ange riktningen för samarbete inom 

försvarsområdet. Ett exempel på hur det nära 

samarbetet fortsätter är USA medverkan i 

höstens svenska övningen Aurora 2017. 

 

Mötet mellan försvarsministrarna ägde rum 

på USA:s försvarsdepartement Pentagon, 

som ligger i Washington DC. 
 

EU:s försvarsministrar dis-

kuterade EU:s gemensam-

ma säkerhets- och försvars-

politik 

När EU:s försvarsministrar träffades i Brys-

sel den 18 maj diskuterades flera frågor inom 

ramen för EU:s gemensamma säkerhets- och 

försvarspolitik. Därutöver diskuterade för-

svarsministrarna bland annat samarbetet mel-

lan Nato och EU. 

Inom ramen för EU:s gemensamma säker-

hets- och försvarspolitik (GSFP) diskutera-

des bland annat möjligheten att upprätta ett 

permanent strukturerat samarbete (PESCO), 

formerna för en koordinerad försvarsöversyn 

(CARD), utvecklingen av EU:s snabbinsats-

förmåga, med särskilt fokus på EU Battle 

Groups, och upprättandet av en europeisk 

försvarsfond (EDF). Målet med diskussionen 

var att förbereda det Europeiska rådet i juni, 

då EU:s stats- och regeringschefer förväntas 

fatta beslut om strategisk inriktning för EU:s 

gemensamma säkerhets- och försvarspolitik. 

 

Under mötet representerades regeringen av 

ambassadör Lars Danielsson. Vid mötet un-

derströks regeringens uppfattning att samar-

betet inom EU:s gemensamma säkerhets- och 

försvarspolitik är under rådande omvärlds-

läge viktigare än någonsin, men att allt sam-

arbete ska bygga på mellanstatlighet och bi-

dra till att stärka unionens sammanhållning. 

 

Samarbetet mellan EU och Nato 

Den andra dagordningspunkten vid mötet 

handlade om samarbetet mellan EU och 

Nato. Vid toppmötet i Warszawa 2016 under-

tecknade EU och Nato en samarbetsdeklarat-

ion. Vid mötet återrapporterade den Europe-

iska utrikestjänsten (EEAS) hur det går med 

genomförandet av deklarationen. 

 

Regeringen välkomnar arbetet och ställer sig 

positivt till praktiskt samarbete. Detta för att 

exempelvis motverka hybridhot och kunna 

genomföra gemensamma övningar. Det är 

dock viktigt att organisationerna komplette-

rar varandra och att de inte överträder 

varandras mandat och beslutsrätt. 

 

Övriga frågor 

Under lunchen diskuterade EU:s försvarsmi-

nistrar tillsammans med EU:s inrikesmi-

nistrar kampen mot terrorism. Därtill hade 

försvarsministrarna ett styrelsemöte inom 
den Europeiska försvarsbyrån, EDA. 

 

Inrikesminister Anders 

Ygeman tog emot tilläggs-

uppdrag om säker kommu-

nikationslösning för blåljus-

aktörer 

Den 8 mars överlämnades utred-

ningen Kommunikation för vår ge-

mensamma säkerhet – uppdrag om 



 

en utvecklad och säker kommunikat-

ionslösning för aktörer inom allmän 

ordning, säkerhet, hälsa och försvar 

(Ds 2017:7) till inrikesministern An-

ders Ygeman. Därefter beslutade in-

rikesministern om ett tilläggsuppdrag 

till utredaren. 

Inrikesministern har idag tagit emot Gunnar 

Holmgrens redovisning av tilläggsuppdraget 

som handlar om vilken eller vilka aktörer 

som föreslås ansvara för att bygga och för-

valta en utvecklad säker kommunikationslös-

ning samt hur befintlig statlig infrastruktur 

kan utgöra en del av kommunikationslös-

ningen. 

– Polisen, räddningstjänsten och försvaret 

måste kunna kommunicera säkert och effek-

tivt, både i vardag och vid kriser. Det nuva-

rande radiosystemet Rakel behöver kompet-

teras eller ersättas med ett modernare system, 

säger inrikesminister Anders Ygeman. 

Utredaren föreslår att: 

• Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap (MSB) får ansvar för att 

samordna samhällsaktörernas behov, 

bl.a. avseende kommunikationslös-

ningens funktionalitet och säkerhet. 

MSB får också ansvar för att utöva 

tillsyn över att lösningen möter upp-

ställda krav.  

• Teracom tilldelas ett samhällsupp-

drag att etablera, driva och förvalta 

kommunikationslösningen. I detta in-

går etablering av nödvändig infra-

struktur för kärnnät och radionät, 

operatörskap samt avtal om roa-

mingsamverkan med allmänna opera-

törer.  

• Trafikverket får ansvar för att bistå 

med grundläggande transmission ge-

nom nationellt stamnät med utgångs-

punkt i myndighetens egna resurser, 

vid behov kompletterade med kapa-

citet från bl.a. Affärsverket svenska 

kraftnät.  

Ärendet kommer nu att beredas vidare inom 

Regeringskansliet. 

På uppdrag av regeringen förbereder MSB 

sedan tidigare hur en framtida kommunikat-

ionslösning för aktörer inom allmän ordning, 

säkerhet, hälsa och försvar ska kunna utveck-

las. 

Tillträde till svenskt territo-

rium av andra länders mili-

tära flygplan, fartyg och for-

don 

Vid vissa tillfällen behöver andra länders mi-

litära fartyg, flygplan och fordon passera 

svenskt territorium. Det kan handla om ör-

logsbesök eller genomförandet av gemen-

samma militära övningar, men i de flesta fall 

handlar det om tillfälliga passager. Varje pas-

sage eller besök godkänns i ett så kallat till-

trädesärende. Årligen hanteras cirka 100 såd-

ana ärenden av Försvarsdepartementet. 

Tillträdesförordningen (1992:118) reglerar 

under vilka förhållanden utländska militära 

fordon, statsluftfartyg och statsfartyg kan få 

tillträde till svenskt territorium. Beslut om 

tillträde till svenskt territorium för statsluft-

fartyg, statsfartyg och militära fordon fattas 

av regeringen eller av Försvarsmakten. 

Delat ansvar mellan regeringen och För-

svarsmakten 

Den nuvarande ansvarsfördelningen innebär 

att regeringen fattar beslut i så kallade 6 § -

ärenden (örlogsfartyg, stridsflygplan, signal-

spanings- och skolflygplan, attackhelikoptrar 

samt stridsfordon), liksom beslut om öv-

ningsverksamhet. 

 

Försvarsmakten beslutar i så kallade 5 § -

ärenden (forskningsfartyg, transportflygplan 

och fordon förutom stridsfordon) och har 

även bemyndigats av regeringen att fatta be-

slut om örlogsfartyg från länder som är med-

lemmar i EU eller Nato som genomför rutin-

besök. 

75 miljoner kronor till kom-

muner, landsting och läns-

styrelsers arbete med civilt 

försvar 



 

Mot bakgrund av den säkerhetspolitiska ut-

vecklingen i närområdet samt händelser som 

visat på samhällets sårbarhet, har regeringen 

tillsammans med Moderaterna, Centerpartiet 

och Kristdemokraterna kommit överens om 

ytterligare satsningar för att stärka arbetet 

med civilt försvar. Uppgörelsen har skett 

inom ramen för Försvarsbeslutet 2015. 

Med anledning av förslag i vårändringsbud-

geten har regeringen i dag beslutat om 60 

miljoner kronor i ökade medel till kommuner 

och landsting för att stärka deras arbete med 

civilt försvar. 

Även länsstyrelserna får ökade resurser om 

15 miljoner kronor för att stärka sina förut-

sättningar att bedriva en ändamålsenlig total-

försvarsplanering, bland annat när det gäller 

stöd till kommuner och samverkan med be-

rörda aktörer. 

I våras beslutade regeringen att ge Mynd-

heten för samhällsskydd och beredskap 

(MSB) i uppdrag att föreslå hur arbetet med-

krisberedskap och den återupptagna plane-

ringen för det civila försvaret bör utvecklas 

inom kommuner och landsting. 

Regeringen tar nu ytterligare steg för en am-

bitionshöjning i arbetet med det civila för-

svaret. Med dessa åtgärder förbättras förut-

sättningarna att fortsätta arbetet med den 

återupptagna totalförsvarsplaneringen. 

– Kommuner och landsting har en viktig roll 

inom civilt försvar och det återupptagna ar-

betet med totalförsvarsplanering. Länsstyrel-

serna är högsta civila totalförsvarsmyndig-

het och ger bland annat stöd till kommuner 

och andra berörda aktörer. De medel som nu 

skjuts till kan stärka det betydelsefulla pla-

neringsarbete som har påbörjats runtom i 

landet, säger Anders Ygeman. 

 

 

 
 

 

 

 

Valet 2018 i fokus för MSB 
Det svenska riksdagsvalet 2018 kommer att 

ligga i fokus för MSBs arbete med påver-

kanskampanjer. 

Bakgrunden är inte minst försöken att på-

verka det amerikanska presidentvalet. Inle-

dande möten har redan hållits med Valmyn-

digheten. 

 

 
Amerikanska myndigheter misstänker Ryss-

land för hackerattacker som försökte påverka 

det amerikanska presidentvalet. MSB ska 

försöka se till att det svenska riksdagsvalet 

2018 inte utsätts för påverkan från främ-

mande makt. Foto: Ola Torkelsson/TT 

2017 är det val i Holland, Frankrike, Tysk-

land och Norge. 

– Genom att sprida manipulerad, osann eller 

vilseledande information kan man påverka 

den grundläggande demokratiska processen i 

en demokrati, hur medborgarna röstar. Det är 

extremt allvarligt. Vi kommer att fram till va-

let 2018 arbeta med de här frågorna, dra erfa-

renhet från vad andra länder råkar ut för och 

komma fram till hur vi själva ska agera, 

säger Fredrik Konnander, MSB. 

 

I valtider handlar det mesta om påverkan, 

men Fredrik Konnander understryker att det 

inte är den fria opinionsbildningen myndig-

heten kommer att hålla ögonen på. 

– Definitionen av en påverkanskampanj är 

när en främmande makt försöker påverka be-

slutsfattande och opinionsbildning. Vi kom-

mer inte att dissekera svenska valets utveckl-

ing utan hur främmande makt försöker på-

verka opinion och beslutsfattande, där vi har 

ett mandat. 

MSB bedriver ett omfattande informations 

och utbildningsarbete i påverkanskampanjer 

och påverkansoperationer. Myndigheten har 

till uppgift att genom kunskapsspridning och 

stöd till samverkan bidra till övriga bevak-

ningsansvariga myndigheter och berörda ak-

törers beredskap inom området. 

 

– Det innebär att vi måste stödja de aktörer 

som har en roll. Påverkanskampanjer riktar 

sig inte bara till nationell nivå utan kan lika 

http://www.tjugofyra7.se/


 

gärna gå mot regional eller lokal nivå och då 

vill det till att även de har en förståelse för 

den utmaning som det innebär. 

 

Under 2016 har alla länsstyrelser och un-

gefär hälften av de övriga bevakningsansva-

riga myndigheterna besökts och resten tas 

under våren. I januari anordnade MSB den 

första nationella konferensen om psykolo-

giskt försvar. Den riktade sig i första hand till 

så kallade bevakningsansvariga myndigheter 

och var första steget i en kunskapshöjning. 

Under våren ska det tas fram metoder och 

principer för att gemensamt kunna möta för-

sök till påverkan. 

– Under 2018 planerar vi att genomföra 

workshoppar med samtliga bevakningsan-

svariga myndigheter för att gå betydligt dju-

pare och fokusera på deras problemområden. 

Målet är att ge dem verktygen och skapa en 

bas för att de själva ska kunna hantera den här 

typen av problem. 

 

MSB kan stödja men alla måste ha kun-

skap att själva kunna hantera påverkanskam-

panjer. Alla kan drabbas. I högsta grad även 

en länsstyrelse som har ett geografiskt områ-

desansvar och inträder i regeringens ställning 

om regeringen inte kan nås under höjd bered-

skap. 

– En aktör som vill göra något mot oss stirrar 

sig inte blind på våra hierarkier utan tittar på 

var effekter kan nås. Effekter baserar sig på 

vilka sårbarheter en aktör kan identifiera. Har 

de identifierat en sårbarhet på regional nivå 

då är det där de sätter in sin stöt. Därför vik-

tigt att alla aktörer har en förståelse för vad 

det här är och har en grundläggande förmåga 

att motverka. Det är precis lika aktuellt på 

nationell, regional och lokal nivå. 

 

– Ett modernt psykologiskt försvar är en 
fråga för hela samhället, för organisationer, 

företag och den enskilde individen, säger 

Fredrik Konnander. 

 

 

 

 

 

Försvarsmakten och MSB 

har lämnat in en redovis-

ning om behov av stöd inför-

och vid ett höjt beredskaps-

läge 

Regeringen beslutade den 10 december 2015 

att återuppta en sammanhängande planering 

för totalförsvaret och gav Försvarsmakten 

och Myndigheten för samhällsskydd och be-

redskap, MSB, i uppdrag att redovisa För-

svarsmaktens behov av stöd från bevaknings-

ansvariga myndigheter inför och vid höjd be-

redskap samt myndigheternas möjligheter att 

tillhandahålla sådant stöd. Idag har Försvars-

makten och MSB överlämnat sin redovis-

ning. 

Idag överlämnade och presenterade För-

svarsmakten och MSB sin gemensamma ana-

lys av myndigheternas redovisning för hur 

behovet ser ut av stöd från bevakningsansva-

riga myndigheter inför och vid höjd bered-

skap samt myndigheternas möjligheter att 

tillhandahålla sådant stöd inom ramen för det 

civila försvaret. 

Regeringen avser nu att analysera myndig-

heternas redovisning och kommer att an-

vända den som ett av flera viktiga underlag 

för närmare inriktning och styrning av total-

försvaret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Veterandagen 29 maj 2017 

 

 
Under ceremonin hedrades svenska veteraner från internationella insatser. 

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet 
 

 
Sveriges veteraner hyllades i närvaro av H M Kung Carl XVI Gustaf, försvarsminister Peter Hultqvist och 

överbefälhavare Micael Bydén i en ceremonin vid veteranmonument framför Sjöhistoriska museet i Stock-

holm. 

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet 



 

 

Försvarsministern talade på veterandagen 

Sveriges veteraner från utlandsuppdrag hyllades på den årliga veterandagen den 29 maj. Un-

der närvaro av H M Kung Carl XVI Gustaf deltog försvarsminister Peter Hultqvist och över-

befälhavare Micael Bydén i ceremonin vid Sveriges nationella veteranmonument Restare, 

framför Sjöhistoriska museet på norra Djurgården i Stockholm. 

 

 

Försvarsminister Peter Hultqvist talade vid den årliga veterandagen den 29 maj. 

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet+ 

 

Under ceremonin hedrades svenska veteraner från internationella insatser. I år var det ett sär-

skilt fokus på deltagarna i FN-insatsen UNEF (United Nations Emergency Force) vid Suezka-

nalen och i Gaza som det i år var 50 år sedan den avslutades. När FN-insatsen inleddes 1956 

var det också Sveriges första väpnade insats för FN. 

Försvarsminister Peter Hultqvist tackade i sitt tal de svenska veteraner som gjort och gör in-

satser i fredens tjänst under internationella uppdrag. 

Veterandagens program inkluderade även parad, musik, flyguppvisning, fallskärmshopp och 

överflygning med JAS 39 Gripen. 

Regeringen beslutade den 24 maj att veterandagen den 29 maj görs till allmän flaggdag. Be-

slutet innebär att de svenska veteranerna återkommande uppmärksammas och synliggörs för 

den bredare allmänheten. Beslutet träder i kraft den 14 juli 2017, så därmed kommer veteran-

dagen den 29 maj 2018 att vara en allmän flaggdag. 

 
Försvarsministerns anförande vid veterandagen den 29 

maj 2017 

Anförande av försvarsminister Peter Hultqvist vid veterandagen, 29 maj 2017. 



 

Det talade ordet gäller. 

Ers majestät, veteraner och anhöriga, mina damer och herrar ! 

Grundläggande respekt för människovärdet. Respekt för alla människor rätt att leva sina liv i 

frihet och göra sina egna val. Respekten för barns rätt att växa upp i fred och kunna utvecklas 

och leva sina liv med värdighet. Respekt för nationers rätt att utvecklas från sina egna förutsätt-

ningar, utan att styras av andra intressen. Respekt för nationernas suveränitet som är djupt för-

ankrad i FN:s stadga. 

Det är det som internationella insatser handlar om. Sverige följer folkrättens och dess principer 

när beslut tas om att sända kvinnor och män till internationella insatser i syfte bidra till fred och 

säkerhet. Vi som beslutsfattare måste alltid stå upp för de beslut vi fattat och utgöra ett stöd för 

de kvinnor och män som ytterst fullföljer regeringens och riksdagens vilja. Jag vill vara mycket 

tydlig på den punkten! 

I år är det 50 år sedan FN:s fredsbevarande insats i Sinai och Gaza avslutades. Det var den 

första fredsbevarande insats av sitt slag som FN beslutat om och den första väpnade insats Sve-

rige deltagit i. 

5 400 svenskar deltog i insatsen, av dessa var det 13 soldater som dog. 

Flera av de som deltog i insatsen finns på plats här idag. Till er vill jag rikta ett särskilt tack. 

 

Jag vill även särskilt uppmärksamma de soldater och officerare som deltog i Mali 01. Deras 

fasta uppträdande i Timbuktu bidrog till att stoppa vad som hade kunnat utvecklas till en full-

ständig katastrof. För detta har de nu blivit tilldelade en särskild utmärkelse från FN. 

Insatsen visar på den kvalitet och den kompetens som finns bland svenska soldater och office-

rare och på det som gör att Sverige och Försvarsmakten är högt aktade och efterfrågade inter-

nationellt. Ni har regeringens respekt och enorma tacksamhet. 

Sammanlagt har 90.000 svenskar deltagit i internationella insatser. Detta handlar om personer 

som ställt upp i fredens tjänst och varit beredda att utsätta sig själva för stora risker och påfrest-

ningar. De har prövats i med- och i motgång. De har ställt upp när det verkligen gällt. De har 

valt att göra en hedervärd insats för att försvara freden, säkerheten och de normer och värden 

vi vill att världen ska präglas av. Det är dessa kvinnor och män som är de veteraner denna dag 

handlar om och jag vill till alla dessa framföra regeringens tack! 

Det var med särskild glädje jag deltog i regeringens sammanträde den 24 maj 2017. Då fattade 

regeringen beslut om att göra veterandagen till allmän flaggdag. Beslutet träder ikraft den 14 

juli i år. Det innebär att nästa år när vi samlas för att fira veterandagen så är den en allmän 

flaggdag i syfte att hedra både militära och civila veteraner för deras insatser. Frågan har sedan 

en frågestund i riksdagen i december förra året behandlats i regeringskansliet. I riksdagen har 

en bred enighet i ärendet manifesterats. Jag är glad för att så många står bakom och medverkat 

i processen bakom beslutet om att göra veterandagen till en flaggdag. 

Det är viktigt att det officiella Sverige står bakom de internationella insatserna. Jag är glad för 

att vi kommit till den punkten. Tyvärr finns en historik där detta inte alltid varit självklart. För 

några veckor sedan deltog jag på Kongoveteranernas årsmöte. Den svenska insatsen i Kongo 

var en av de svåraste som försvarsmakten deltagit i under modern tid. Jag vet att många som 

kom hem från Kongo möttes av misstänksamhet och hade behoven av stöd som inte möttes upp 

av varken Försvarsmakten eller samhället som helhet. Så får det inte fungera. 

Jag upprepar: Det är viktigt att de folkvalda politikerna i riksdagen och regeringen tydligt står 

bakom besluten om att sända män och kvinnor till internationella insatser. Efter egna besök i 

Afghanistan, norra Irak, Mali, möte med Invidzonen och deltagande i ett antal medaljeringar 

efter avslutad insats så vet jag hur betydelsefullt det med den politiska markeringen. Det handlar 

om att visa den erkänsla om dessa kvinnor och män förtjänar. 



 

Jag minns samtalen med soldater i insats med värme och glädje. Att diskutera underrättelsear-

bete i Afghanistan, operativ förmåga och patrullverksamhet i Mali och utbildning i norra Irak 

ger ett perspektiv man bara kan inhämta på plats. Då blir uppdraget konkret på ett helt annat 

sätt än i riksdagens beslutslokaler. Att höra och delta i diskussionerna om olika avvägningar 

och erfarenheter ger insikter om utmaningar och problem i vardagen. I sin tur ger det bättre 

underlag till kommande beslut och faktiskt stöd till pågående verksamhet. 

Sverige ska fortsätta att göra skillnad i internationella operationer. Jag vet att vårt deltagande 

är efterfrågat. Kvaliteten på våra soldater och vår materiel är mycket god. Det finns en trygghet 

med de svenska förbanden. De fungerar och är uppskattade av dem vi samarbetar med. Vi ska 

vara stolta över det de svenska förbanden gör. Våra kvinnor och män i insats gör skillnad! 

Jag kan konstatera att mycket hänt inom veteranpolitiken. Det finns lagstiftning på plats som 

reglerar veteraners rättigheter efter hemkomst. Veterandagen är inrättad och har en statscere-

moniell ställning. Och den 1 juli i år inrättar Försvarsmakten ett särskilt veterancentrum inom 

myndigheten, för att ytterligare inskärpa stödet till veteraner. 

Men vi kan inte ta detta som intäkt för att vi nu är färdiga. Det finns alltid utrymme för om-

prövning och utveckling. Jag kommer att fortsätta driva på för att våra veteraner ska få det stöd 

och den uppskattning de förtjänar. 

Lika viktiga som soldater och officerare är för att våra internationella insatser ska lyckas, är ni 

anhöriga som funnits kvar här hemma. Begreppet hemmafronten har haft olika betydelse vid 

olika tider. Men gemensamt är att den har en enorm betydelse för den militära framgången. 

Alla ni som stått kvar på flygplatser och tågstationer när era anhöriga lämnat för insats. Ni som 

gått till jobbet och till skolan med en gnagande oro i magen, för att Ni inte vetat vad som händer 

just nu. Ni som läst i tidningarna om oroligheter och direkt undrat om er mamma eller pappa, 

er dotter eller son, er partner eller nära vän befunnit sig i närheten. Ni som sedan stått på samma 

flygplatser och tågstationer när soldaterna och officerarna kommit hem och kunnat dra en lätt-

nadens suck för att det nu är över. 

Men också ni som inte fått möjlighet att möta sina anhöriga. Ni som tvingats ta emot det värsta 

av besked om en anhörig som skadats eller i värsta fall dött under insatsen. 

Till alla er vill jag framföra ett tack. Ni är otroligt viktiga. Glöm aldrig det. 

Military Weekend 
FRO Gotland medverkade i årets Military Weekend med information och prova på radiosam-

band. Det var 12 ungdomar, tjejer och killar som hade valt att prova på lite militärliv under 

helgen 16 -18 juni. De fick bland annat bo i tält, sitta eldpost, exercera och skjuta. Frivilligor-

ganisationerna ställde upp med olika övningar inom respektive organisation. För FRO var det 

samband som gällde. Vi hade satt upp 2 stationer i Frivillighuset. Vid station ett fick de prova 

på att sända och ta emot textmeddelande med Ra 180 PC-Dart samt Dart 380 systemet under 

ledning av Lars-Eric Thor och Morgan Johansson. Vid station två berättade Bertil Olsson om 

FRO- Gotlands olika verksamheter och FRO centralt. FRO informationsfilm visades så att de 

fick en inblick hur sambandet kunde fungera i Hemvärnets staber. De fick också se på en Ra 

763:a som används av kompanierna för kontakt med bataljonsstaben. Normalt brukar vi ha 

kontakt med en motstation lite längre bort men denna gång fungerade det bara i ena riktningen 

(”felsökning pågår”). Deltagarna fick också skriftlig information med kontaktperson och de 

inbjöds att komma till våra onsdagsträffar i höst om de vill veta mera om FRO. 



 

 

Lars-Eric Thor till vänster och Morgan Johansson undervisar två av de kvinnliga deltagarna i användningen 

av Ra 180 systemet. 
 

Text och foto Bertil Olsson 

Min nya radio! 
Baojie BJ-218 Mini Dual Band 

25W Mobile Radio UHF VHF 

Transceiver. Kallas också “Baby 

Baoije”. 

105 x 106 x 30 mm (millimeter!). Di-
rektimport från China. Innehåller 

”allt”. Pris inkl frakt 600 

SEK.VHF/UHF, marin kanal 16. 25-

10 – 50 watt ut. 

UHF 400-480 MHz, VHF 136-174 

MHz. 

256 kanaler som kan skannas konti-

nuerligt. 

Garanti? Ingen aning. Går den sönder 

avlivas den med en hammare samt 

beställes en ny. Kostar mindre än att 

returnera den för rep eller ev utbyte! 

Morgan L, Eric W och jag har nu 

varsin. Eric och jag skall beställa 

varsin till som skall sitta i våra bilar. 

Återstår handel av mobilantenner (har 

bara en felstämd FRO-antenn till låns 

just nu. Måste även ha ett par lurar 

anpassade för bebisen. Högtalaren är bra men en aning skrällig när man har hörapparater.  

Denna maskin kan rekommenderas som en nybörjarstation till överkomligt pris medan man 

sparar till en dyr kv-station.   /Christer 



 

Gotland - totalförsvar i ett 

förändrat läge 

 

Rubriken ovan var också temat för en ganska 

stor konferens som länsstyrelsen inbjudit till 

den 23 maj. 

Det är ju Länsstyrelsen (LST) som ansvarar 

för samordning och inriktning av tillgängliga 

civila resurser för att stötta försvarsåtgär-

derna. 

Jag tyckte nog att historiens vingslag fläktade 

lite i Spegelsalen på gamla Stadt vid Don-

nersplats. Vi var ett antal, dock i minoritet 

bland det hundratal deltagare, som lite upp-

levt krigsåren och sett/kommit ihåg fragment 

av vad som hände omkring oss i det dagliga 

livet. 

Cecillia Schelin Seidegård 

 

Cecilia Schelin Seidegård inledde morgo-

nen med att berätta om LST uppdrag vad av-

ser totalförsvarsplanering.  

Inom LST har man numer fyra personer som 

jobbar med totalförsvarsplaneringen (tidigare 

bara en). De behövs för planeringen är syn-
nerligen komplex; omfattar i stort sett hela 

samhällsapparaten inkl frivilligorganisation-

er och även privata aktörer/företa/entrepre-

nörer. 

Det bärande budskapet tycker jag var att kun-

skapen om och folkförankringen för total- 

och civilförsvar i stort sett helt saknas. Den 

måste återuppväckas. Och detta är LST upp-

drag - må de lyckas. 

 

Hela förmiddagen leddes av en grymt kom-

petent moderator (vad är det för fel med en 

mötesledare?); Annika Nordgren Christen-

sen, expert i frågor om militärt försvar och 

totalförsvar och med 20 års erfarenhet inom 

försvars och säkerhetspolitiken. 

Hon ställde mycket kluriga frågor till aktö-

rerna som tvingade dem att tänka efter innan 

de svarade. 

 
Annika Nordgren Christensen 

 

En stor del av all totalförsvars- och civilför-

svarsplanering åvilar Myndigheten för sam-

hällsskydd och beredskap (MSB). MSB har 

en sammanhållande och stödjande roll i 

främst planeringen av civila försvaret. 

(Läs om historiken bakom civilförsvaret på 

annan plats i 42-bladet.) 

 
Svante Werger kommunikationsdirektör på MSB (kal-

lades förr informatör) 

 

”Nationell hantering av totalförsvar” var ru-

briken på nästa avsnitt. Här var det ånyo ett 

proffs som förmedlade kunskaper om vad 

MSB gör inom totalförsvaret.. Stundtals var 

det en ganska krånglig redovisning av ditten 

och datten men några korn föll även framför 

det enkla folket. 



 

 

En stor del av sitt anförande ägnade Svante 

Werger åt det civila försvaret, hur vi vanliga 

civilister skall klara oss med mat och värme 

o s v. Med andra ord handlade det om över-

levnad.  

Den gamla  skriften ”Om kriget kommer” 

(utgiven1952!) är under nyproduktion och 

skall delas ut till alla hushåll igen. 

Kanske kan man tycka att rubriken är lite väl 

dramatisk. Det handlar inte enbart om krig, 

det kan ju hända så mycket annat också; lång-

variga strömavbrott, extremväder, naturkata-

strofer, stora bränder mm mm mm.  

De flesta aktörerna inom totalförsvaret är 

INTE stridande enheter utan verksamheter 

som behövs för att förbereda Sverige för krig. 

i dessa verksamheter deltar både militärt för-

svar och civilt försvar. I krig är totalförsvar 

all samhällsverksamhet som då skall bedrivas 

för att hålla samhället igång efter bästa för-

måga. Och det är ett stort arbete! 

Werger kom också in på livsmedelsförsörj-

ningen på Gotland. Vi har egenproducerade 

livsmedel för ganska lång tid i händelse av en 

avspärrning. Förvisso kommer hittransporte-

rade  livsmedel och andra förnödenheter att 

ta slut inom några veckor men återigen: mat 

kommer vi ha så vi klarar oss ”ganska länge”. 

Vet Du förresten att i dagsläget finns ingen 

personal krigsplacerad ombord i våra färjor!  

Hur skall vi då klara transporter av god mm 

till och från Gotland? Alla besättningar 

kanske är inkallade!!! 

Att sy ihop ett totalförsvar är ett mastodont-

jobb. Alla enheter måste övas var för sig, till-

sammans i större enheter – men att öva i en 

nationell enhet torde inte vara möjligt. 

Sedan en tid tillbaka pågår kontroll av 

skyddsrum. Bara på Gotland finns drygt 300 

stycken och det kan antas att de flesta av dem 

f n inte uppfyller kravet på att vara tillgäng-
liga som just skyddsrum. De har blivit lager-

utrymmen och allt möjligt annat. Dessutom 

har man i många fall ändrat/blockerat/tagit 

bort luckor och dörrar som skall vara gastäta 

mm mm mm. Man räknar med att gotlands-

inspektionen kommer att ta mellan 2 och 3 år 

plus återställande av förändringar i skydds-

rummen. 

 

Jan Thörnqvist är viceamiral och insatschef 

vid Försvarsmakten (FM). Han pratade FMs 

budget som till stor del går åt för beredskaps-

höjande åtgärder, exvis uppbyggnaden av 

strigrp 18 på Tofta. 

 

Några intressanta saker: vet Du att det finns 

2000 poliser krigsplacerade  inom FM? 

Dessa är utöver militärpolisplutonerna. 

Naturligtvis berörde Thörnqvist NATO och 

Rysslands kärleksförhållande. Övar NATO 

närheten av Ryssland så över Ryssland så 

nära NATO som möjligt. Detta kallas under-

rättelseinhämtning och är en helt naturlig del 

i umgänget dem emellan. 

FMs belåtenhet med ökande försvarsanslag 

lyser med all tydlighet igenom! 

Uppdraget till FM och MSB avseende total-

försvarsplanering kan formuleras så här: 

”Det enskilt viktigaste under försvarsinrikt-

ningsperioden 2016 t.o.m. 2020 är att öka den 

operativa förmågan i krigsförbandenoch att 

säkerställa den samlade förmågan i totalför-

svaret.” 

Slutklämmen var ”Det är på riktigt nu!”. Lå-

ter kanske lite dramatiskt men vi skall nog ha 

klart för oss att det ÄR dramatiskt och ganska 

hotfullt för oss. 

 

 
Sist ut av dagens talare var Carolina Vendil 

Pallin. Hon pratade om Rysslands ökade mi-



 

litära förmåga samt om landets säkerhetspo-

litiska mål och strategier på den europeiska 

och globala arenan.  

Carolina kunde prata för bönder på bönders 

vis och för lärde på latin, ingen tvekan om 

den saken. Hon är forskningsledare på FOI 

där hon har lett det så kallade Rysslandspro-

grammet. 

Några detaljer som gick in i våra huvuden: 

Ryssland är bäst i Europa på desinformation! 

Ryssarna har förtroende för Putin och kyrkan 

(!) men definitivt inte för politikerna i duman. 

(Känns bekant…) 

Deltagare från FRO: Bertil Olsson, Philip Eriks-

son, undertecknad samt Anders Stenberg GRK. 

 

 

FRO på studiebesök i Rute-

berget 
 

Lördagen den 17 juni gjorde FRO ett intres-

sant studiebesök i Ruteberget där Ka3 har 

haft en ledningsstab för en Ka-bataljon. Det 

kommer alltid många intresserade när det 

gäller anläggningar för försvaret och speciellt 

när vi går under jord. 

Bergrummet byggdes 1943 under andra 

världskriget som förråd för ammunition. 

Ruteförrådet har 3 salar som är 38 m långa 

och 5 m breda och hade bland annat bomber 

för flygvapnet och olika typer av granater för 

artilleri och granatkastare. !949 byggdes yt-

terligare några bergrum. Efter 1970 förvara-

des inte ammunitionen i bergförråd utan i fri-

liggande betongförråd. 1973 flyttade GK stab 

in i Ruteberget och var kvar där till Ka3 av-

vecklades 2000. Denna stab blev nedlagd och 

bergrummet plomberat 2006. Åke Hultqvist 

Fårösund som köpte marken fick då berget på 

köpet och fick inte öppna berget enligt köpe-

brevet. Han hade dock hört att man fick lov 

att öppna bergrum på andra ställen i landet. 
Efter förhandlingar med Fortverket fick han 

senare lov att gräva fram ingången till 

bergrummet. Vad som skall hända med 

bergrummen får vi se i framtiden. Efter vand-

ringen i berget tog vi en efterlängtad fika i det 

gröna.  

Text och foto Bertil Olsson 

 

Jan –Eric Edlund som har jobbat på Ka3 berättar 

fakta om berganläggningen. Ägaren och ciceronen 

Åke Hultqvist står till höger i kortbyxor. 

Alla FRO:are med anhöriga framför nedgången till 

berget 

En del av gångarna var vattenfyllda konstaterar vår 

revisor Alvar Stenqvist. 

 

De flesta deltagarna var försedda med pannlampor 

eftersom all el är borttagen i berget. 

 

 



 

Det hade bildats droppstenar (stalaktiter) på några 

ställen som var ganska långa ca 20 cm. 

 

Fler pannlampor lyste upp mörkret… 

 

 

Ute i ljuset igen och dags för kaffekorgen ef-

ter detta gruppfoto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gotlands självförsörjning 

vid en kris är god, säger 

Christer Stoltz 
 

Som en del av krisberedskapsveckan 2017 

hade Region Gotland ett föredrag i Region-

arkivets lokaler på Broväg. Det var samord-

naren Christer Stoltz som på knappa 90 mi-

nuter drog många beredskapsaspekter och 

arbetet inom regionen kring dem. Just-in-

time, som alternativ till lagerhållning, åter-

kom ofta och i flera områden. Avsaknaden 

av reservhamn (till Visby) och arbetet med 

att skapa en togs upp. Både Stoltz och publi-

ken tog upp frågan med It-system, internet 

och mobiltelefoni. Som en positiv avslut-

ning tog han upp förmågan självförsörjning 

av mat på Gotland. Efter en nyss genomförd 

myndighetsöverskridande genomgång kom 

de fram till att Gotland skulle klara sig rela-

tivt bra i fall alla transporter skulle brytas. 

 

Philip Eriksson 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sista sidan 
 
 
 

Detta är mitt sista jobb som redaktör för 42-bladet! 

Det har blivit 106 utgåvor, i snitt fem utgåvor per år! 

Nu är det styrelsens sak att avgöra om 42.bladet skall leva 

vidare! 

 

 

TACK FÖR ALLA DE HÄR ÅREN! 

 
Christer Wennström 

 
 

 

 

 

 

       
 


