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Tänkvärt! 
 

Vad är en vuxen? 

Ett barn uppblåst av 

ålder! 

 

Simon de Beauvoir 

 

    VECKANS ROS!  

 

 

 

Anneli Helmersson 

Jag vill skicka ”Dagens ros” till Dig som håller 

oss gamla medarbetare medvetna om vedermödor 

och ljuspunkter på den stolta Flottiljen!  

Med kram och vänlig hälsning/Lars ”BUR” 

Burman, f.d. CT  

 

UPPSTÄLLNING!  

NYA REKRYTER PÅ KVARN 
 

Den 16 september öppnades dörrarna för årets rekryter. Fördelningen tjejer/killar är  
bättre än någonsin och målet är att 80 % på något sätt engagerar sig i Försvarsmakten  

efter genomförd grundutbildning. 
 

Helikopterflottiljens rekryter har under måndagen 
den 16 september ryckt in på Kvarn.  
I år är det 48 rekryter som ska utbildas. 26 killar 
och 22 tjejer som kommer gå en nio månader 
lång grundutbildning (GU) tillsammans. De olika 
befattningarna som rekryterna ska utbildas till är 
fälthållningssoldat, räddningssoldat, fordons-
förare, drivmedelssoldat, mekaniker, kock och 
sjukvårdare. Samtliga befattningar finns på 
Helikopterflottiljens basenhet. 
Stämningen är öppen och välkomnande i 
dagrummet där några av rekryterna spelar kort i 
väntan på inskrivningen. De flesta var med på 
introduktionshelgen vilket har botat den värsta 
nervositeten. För rekryten Sandra Jacobsson är 
fordonsutbildningen det hon ser mest fram emot.  
– Jag är uppväxt på gård så stora fordon har 
alltid funnits i min närhet och det intresserar mig. 
Det ska bli spännande att få köra 
Försvarsmaktens fordon. 
 

För många är målet att få bära sin blå basker och 
få grundutbildningsmedaljen på bröstet. De är 
enade om att man efter utbildningen kommer ut 
som en starkare person och kommer tackla 
vardagsproblem på ett annat vis.  
David Djupsjö som är ställföreträdande pluton-
chef, ser året som en utmaning. 
– Att få utbilda rekryterna på Kvarn är också en 
tillgång, Kvarn är en bra plats att utbilda på, det 
finns varierande terräng och stora ytor att röra sig 
på. 
I år kommer GU-kompaniet lägga mycket energi 
på ett fortsatt engagemang i Försvarsmakten. 
Målet är att 80 % ska ha något engagemang i 
Försvarsmakten, som kontinuerligt eller tidvis 
anställda, eller varför inte hemvärnet. 
– Vi kommer även pusha på att söka sig vidare 
till officer eller annan befattning, oftast behöver 
de bara en liten knuff i ryggen för att våga, säger 
Djupsjö. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
En sådan, tre sådana, hur mycket har jag 
kvar sedan? 

Rena julafton när all utrustning delas ut, men det 
är svårt att bli begeistrad över ett par strumpor. 
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Anställda soldater och officerare kommer under 
rekryternas grundutbildning ha föreläsningar om 
hur det är att jobba i Försvarsmakten och vad de 
olika personerna gör i sin tjänst. Då ser man 
gärna att man har kvinnliga föreläsare för att 
inspirera rekryterna.  
Att det är en utmaning psykiskt och fysiskt råder 
det inga tvivel om, rekryterna är laddade och de 
är redo att hjälpa varandra in i mål. 
  
Text: Amanda Öberg 
Bild: Christian Graversen och Lasse Jansson 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Målen är i huvudsak en fortsättning från FMÖ 17 med den extra samordningen att den 
genomförs under Totalförsvarsåret 2020 där också en mängd civila myndigheter ingår.  

 

Hela FM ska öva och flera internationella förband 
kommer för att förstärka vårt försvar. De kommer 
naturligtvis från Finland, vår närmaste granne i 
Norden, men även USA skickar styrkor för att 
delta. Planeringen har pågått från slutet av 2018 
och ramarna är fastställda. Vi är nu framme vid 
momentplaneringsskedet där detaljer i materiel, 
bemanning och händelser ska samordnas. 
AURORA 20 kommer att påverka Helikopter-
flottiljens verksamhet redan i höst och sedan allt 
mer under vintern-våren, för att sedan kulminera i 
en lång övnings- och ledighetsperiod. I närtid 
sker rekognosering, bemanning och analyser av 
vår ambition för övningen. Vi måste kunna öva 
den långa tiden utan att förbandet ”tar slut”. 
 

 

 
Redan dag två satt uniformerna som de skulle när 
ställföreträdande flottiljchefen kom för att hälsa 
välkomna. 

 

 

Försvarsmakten planerar för fullt inför AURORA 20  
som genomförs 11 maj – 4 juni 2020.  
Temat för övningen är ”uthållighet” och därför inne- 
håller den en inledande period på 15 dygn i fält.  

I år kommer de sjöoperativa helikoptrarna att baseras 
närmare kusten än vad fallet var förra gången. 
Bild: Lasse Jansson 

Båda Hemvärnsbataljonerna har naturligtvis sina 
KFÖ’er under Aurora 20. 
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Några styrande fakta: 
  

 C Hkpflj planerar att leda sitt krigsförband.  

 Våra tre helikopterskvadroner ska öva på 

fältgrupperade helikopterbaser, som vi ska 

upprätta och drifta med vårt eget rörliga 

flygbaskompani.  

 Vid behov ska 3.helikopterskvadrons 

sjöoperativa övningsmål prioriteras.  

 Återigen övar vi med våra Finska kollegor 

med NH 90 från Utti Jaegerregiment.  

 Logistiken som ska övas kräver en 

ansträngning av LogE och även Depå 

Malmen (en ny organisationsdel inom 

Garnisonen) ska övas.  

 Vi försöker få till flygövningar på Malmens 

Flygbas, trots vårt begränsade miljötillstånd.  

 Vi får räkna med stora miljörestriktioner 

både på grund av övningstiden på året och 

att området är koncentrerat till Skåne – 

Blekinge. 

 
 
 

Nu behöver vi alla fundera på vilka förberedelser 
som vi måste vidta för att ha den uthållighet som 
krävs för 15 dygn i fält. Och även för den fortsatta 
verksamheten från ordinarie baser som ska pågå 
fram till 4 juni. Denna övning är faktiskt lika lång 
som en gammaldags ”KFÖ!” men genom att 
lyckas genomföra AURORA 20 kommer vi 
säkerligen att helt ta död på begreppet 
”Enveckasförsvaret!” 
 

”Audaces Fortuna Juvat!” 
(Lat. Lyckan står den djärve bi!) 

 
 
 
Peter Hagsköld,  
Planeringsansvarig AURORA 20  
för Helikopterflottiljen 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Alla som var med på AURORA 17 ser säkert fram mot nästa år, ännu större, ännu bättre. 
Bild: Jenny Ringström, Försvarsmakten. 
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För arton år sedan började Mikael Magnusson 
sin karriär i Förvarsmakten som värnpliktig 
flygmekaniker på F 17.  Fram till nu har det mest 
handlat om teknik men i höst satte han sig på 
skolbänken igen för att gå Högre Specialist-
officersutbildningen, HSOU, på Militärhögskolan 
Halmstad. 
Efter en tid som gripentekniker och därefter 
helikoptertekniker har Mikael de senaste åren 
varit Systemingenjör HKP15 på tredje 
helikopterskvadron. 
- Jag har suttit på den här positionen i två år så 
jag är fortfarande rätt ny, men jag planerar inte 
att sitta på samma position fram till pension. 
 

Hans nuvarande befattning är egentligen en 
förvaltar-rad så att gå HSOU är att komma upp i 
rätt nivå så att flottiljchefen också kan utnämna 
honom till förvaltare när utbildningen är klar. 
- Det är också ett sätt för mig att brädda min 
kompetens, skulle jag vilja göra något annat i 
framtiden så kan jag göra det. 
 

Mikael Magnusson har gått många mindre kurser 

genom åren men nu tycker han att det ska bli 

roligt att gå en lite längre utbildning efter att ha 

jobba i så många år. Privat passar det också bra 

just nu när dottern också ska flytta hemifrån 

under veckorna för att gå gymnasiet på annan 

ort. 

 

Högre Specialistofficersutbildningen är ettårig 
med examen före sommaren. Första halvåret 
läser eleverna från samtliga försvarsgrenar 
tillsammans i Halmstad, dit Mikael kommer att 
veckopendla och bo i en kadettby. Andra halvåret 
läser han tillsammans med kollegorna i 
flygvapnet och då flyttar utbildningen till 
Luftstridsskolan i Uppsala. Under året blir det 
också några veckor i Stockholm samt en vecka 
utomlands. 
- Jag vet inte exakt vad det är vi kommer att läsa 

men jag har fått information om olika block det 

kommer att handla om, ledarskap, krigsveten-

skap, management och totalförsvar/folkrätt. Det 

är stor skillnad mot vad jag jobbat med tidigare. 

Vad jag förstår blir det också en del repetition av 

vad jag lärt mig tidigare. De som jag pratat med 

som gått HSOU tidigare har i alla fall varit nöjda.  
 

För de som funderar på att söka till HSOU 2021-

22 öppnar antagningen i början på nästa år. 

Ansökan sker till Helikopterflottiljen och 

grundkraven är att man varit officer/ 

specialistofficer i minst tolv år och är fanjunkare 

senast innan kursstart.  

Under det kommande året kommer Briefing att 
följa Mikael Magnusson på HSOU och Anna 
Huuva som går Högre Officersprogrammet för att 
se vad de får vara med om under sina 
utbildningar. 
 
Text och bild: Lasse Jansson 
 

 

 

 

 

HÖGRE 

SPECIALIST-

OFFICER 
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