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Tänkvärt! 
 

Om man tänker efter en 

stund kan det hända att 

man kommer fram till ett 

mycket viktigt beslut. 
 

Nalle Puh 

 

 

 

    VECKANS ROS!  

  

 

Vill du göra någon glad, visa lite extra 

uppskattning?  

Ge”Veckans Ros” till en kollega, vän eller 

kanske till din chef!  
 

Mejla din text till: 

anneli.helmersson@mil.se 

 

 

KRIGSFÖRBANDSKURS 
 

Måndagen den 27 januari stod 31 personer utanför grindarna till Helikopterflottiljen på Malmen.  
För vissa var det bara 4 år sedan de senast var soldater, för andra var det upp mot 14 år sedan. 
 

Helikopterflottiljens pliktinkallade personal har 
under två veckor genomgått en krigsförbands-
kurs (KFK) med en rad olika repetitions-
utbildningar.  Anledningen till att de är inkallade 
till en KFK är för att de ska medverka i Försvars-
maktsövningen Aurora 20.  
Under de två veckor som utbildningen pågick har 
personalen övat i Kvarn och inne på Malmen. 
Där stod kockar bredvid flygbassäker-
hetssoldater, stridspar med underhållssoldater 
övade bredvid stabsassistenter.  
Den första veckan bestod av att friska upp 
soldatkunskaper som sjukvårdsutbildning, 
förläggningstjänst samt strid. Som grädden på 
moset fick pliktpersonalen dessutom prova på att 
flyga med helikopter 16 runt Kvarn. 
 
  
 
 

- Grunderna sitter mer eller mindre i ryggmärgen. 
Det är lite skillnad i detaljer sen jag gjorde 
värnplikt 2010/2011. Materielen har ändrats en 
del också, säger Jesper Cato som är inkallad 
kock. 
Jesper jobbar även civilt som kock och ser fram 
emot Aurora 20. Kockarna har under den andra 
veckan lagat mat för att öva och har då serverat 
mat till delar av Helikopterflottiljens personal.  
Björn Olli som jobbar i en livsmedelsbutik hade 
lite skräckblandad förtjusning inför utbildningen. 
– Man är ju lite ringrostig. Det var ju trots allt 14 
år sedan jag var inne sist, men det är kul att vara 
tillbaka i köket. Vi styrde alla mot ett gemensamt 
mål och vi har verkligen funnit varandra i 
gruppen. Jag ser fram emot Aurora och vi 
kommer gå från att ha serverat 100 personer mat 
åt gången till att hålla över 500 personer mätta 
under övningen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pliktpersonalen fick flyga med i helikopter 16. 

 

Underhållssoldaterna fäller hytten på en Scania 
P124 för slutlig vård. 
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Fänrik Daniel Alsander som har haft det huvudsakliga 
planeringsansvaret kan nu pusta ut. För stunden. 
– Jag är väldigt nöjd med resultatet, sen finns det 
alltid saker man kan skruva på för att förbättra. Nu 
har vi tid att göra det och gå igenom den feedback vi 
fått under månaderna fram till Aurora. 
Efter kursen fanns det personal som var intresserad 
av ett fortsatt engagemang på flottiljen som både 
tidvis (GSS/T) eller kontinuerligt (GGS/K) anställd. En 
av de som var intresserad är fritidspedagogen Lovisa 
Vallberg som är nöjd med krigsförbandskursen. Lovisa 
kommer jobba som stabsassistent under Aurora 20 
och ser fram emot det. 
 

 
– Utbildningen var mycket givande och lite avgörande 
för mitt fortsatta engagemang i Försvarsmakten. Jag 
fick en positiv uppfattning om flottiljen och jag är 
intresserad av att söka anställning här. Jag gillar att 
man blir en grupp, man hjälper och finns för 
varandra, på något sätt så är vi ganska lika. Jag är 
spänd och nyfiken på vad som kommer att hända. 
Efter två intensiva veckor i uniform stod de utanför 
logementen och inväntade den sista städvisitationen 
innan avslutande information och sedan hemfärd. 
Många var trötta men samtidigt glada för att få åka 
hem. Snart ses de igen och då är det dags för 
Försvarsmaktsövningen Aurora 20. 
 

Text och bild: Amanda Öberg. 
 
  

HALVVÄGS TILL FÖRVALTARE 
 
Mikael Magnusson, systemingenjör på tredje helikopterskvadron, ångrar inte att han efter arton 
år i Försvarsmakten satte sig på skolbänken igen för att under ett år gå Högre Specialist-
officersutbildningen, HSOU. Nu har drygt halva tiden gått. Under våren är det fokus på 
Flygvapnet fram till Aurora 20, examen och utnämningen till förvaltare. 
 

Nu är det femte kullen som går HSOU och 
kursen har utvecklats mycket under den korta 
tiden. När Mikael sökte såg han framför sig att 
det skulle vara någonting liknade den gamla 
kaptenskursen men det visade sig vara en 
utbildning på högre nivå än vad han trodde. 
  

- Det är en riktigt bra utbildning som känns både 
utmanande och rolig. Det är mycket stabs-
utbildning på taktisk, operativ och strategisk nivå. 
Mesta tiden handlar om att sitta på skolbänken. 
Den M90 han tog med i början för säkerhets skull 
hade han inte mycket användning för. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Under andra 
halvan av ut-
bildningen är 
det Ärna i 
Uppsala som 
är huvudorten 
för Mikael. 
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En vecka  under hösten var det fältövning, men 
det betydde inte tält i skogen utan rundresa i 
Europa. Olika slag i Frankrike, Belgien, Holland 
och Tyskland studerades gruppvis in för att 
sedan redovisas på plats. Mikael fick Verdun på 
sin lott, ett klassiskt skyttegravskrig från första 
världskriget. De flesta slagen var från 1900-talet 
men även den lilla belgiska byn Waterloo fick ett 
besök.   
 

Första halvan av HSOU är försvarsmakts-
gemensam och genomförs på Militärhögskolan i 
Halmstad. Där finns elever från nästan alla 
förband vilket gör att man kommer därifrån med 
ett fantastiskt nätverk. 
- Jag har lärt mig en massa jag inte kunde om 
armén och marinen tidigare. Enskilda förmågor 
hade jag koll på men inte hur de kan integreras 
och vilken styrka man kan få med 
synergieffekter. 
Under veckorna i Halmstad bodde Mikael 
Magnusson i en kadettbostad och efter nyår 
gäller samma sak, fast i Uppsala. Där finns tre 
olika områden med kadettbostäder och Mikael 
bor centralt. En möblerad lägenhet som i ett 
vanligt hyreshus. Att bo centralt i en stad som 
Uppsala låter lockande, men; 

- Jag tror vi har varit ute och ätit en gång, man är 
rätt trött på kvällarna. Det blir kanske fler gånger 
i vår när det börjar bli lite ljusare ute.    
Snart kommer Mikaels fru upp en helg, då blir 
det nog lite turistande. Annars åker han hem till 
Blekinge över helgerna eller när det står 
hemstudier på schemat men en vanlig vecka är 

det lektioner dagtid måndag till fredag. 
Studieresorna under våren går heller inte så 
långt. En veckas rundresa med studiebesök på 
Helikopterflottiljen Linköping, F7 Såtenäs och 
Luftvärnsregementet i Halmstad. En vecka på en 
flottiljstab, men inte på det egna förbandet, och 
en vecka på Flygstaben. 
Att det nu är Luftstridsskolan och Uppsala som 
gäller beror på att HSOU i halvtid delas upp 
försvarsgrensvis så under våren är det 
Flygvapnet som gäller. Där består utbildningen 
av fyra block. Först taktik, därefter mobilisering 
och krigsplanläggning, sedan ledning av 
förbandsproduktion, för att slutligen avslutas 
med utbildning i stabstjänst. 
Efter Aurora, avslutning och semester är Mikael 
Magnusson tillbaka i Kallinge. Under 
utbildningen har han haft kontakt med sin chef 
någon gång i månaden per mail, för att få 
information från hemmaplan och berätta hur det 
går på utbildningen. Att göra det per telefon 
visade sig inte vara så praktiskt. Rasterna är för 
korta. 
Briefing har under ett år följt Anna Huuva från 
första helikopterskvadron som går Högre 
Officersprogrammet, HOP, och Mikael 
Magnusson från tredje som går Högre 
Specialistofficersutbildningen. Den som funderar 
på att ta nästa steg i karriären och själv söka till 
HSOU 21 och HOP 21 ska skicka in sin ansökan så 
att den är instämplad senast fredagen 2020-03-
20. Läs mer i Flottiljorder 2020-031 (för HSOU) 
och 2020-032 (för HOP). 
 
Text: Lasse Jansson 
Bild: Kristoffer Olofsson 
 
 

  

 

Skolbänken är den vanligaste  
arbetsplatsen för eleverna från 
Helikopterflottiljen och deras 
kollegor under tiden på HSOU. 
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PERSONAL FRÅN HELIKOPTERFLOTTILJEN 

PÅ FN-INSATSEN MALI 11 I VÄSTAFRIKA 
 

Helikopterflottiljen har tre medarbetare på plats i Försvarsmaktens insats i Mali under 
perioden 2019-2020. Vi som tillhör insatsförbandet SWECON MALI 11 är Andreas Klint 
från 3.hkpskv i Ronneby, Anders Glingesten från flottiljstaben/A3 samt Robert Brandt 
från Logistikenheten på Malmen. 
 

 
SWECON/MALI 11 uppdrag är främst att 
montera ned det svenska bidraget Camp 
Nobel (CN) som för fem år sedan byggdes 
upp på ett område drygt fem km söder om 
den gamla handelsstaden Timbuktu. Camp 
Nobel är en del av ”Intergrated Super Camp” 
(ISC) där länderna Burkina Faso, Egypten, 
Elfenbenskusten, Ghana, Liberia, Nigeria, El 
Salvador och Sverige har sina förbands-
camper tillsammans med FN-stab sektor 
Väst. Camp Nobel är den största campen på 
området och har tidigare varit dimensionerad 
för att husera ca 300 personer med fordon 
och materiel. Det mesta av CN infrastruktur 
med förläggnings- och arbetstält, hygien-
anordningar, verkstad, förråd etc. ska 
monteras ned och flyttas eller säljas till FN.  
 
MALI 11´s stora utmaning är att logistik-
kompaniet ska bryta, packa och skicka i väg 
stora lastvolymer samtidigt som skytte-
kompaniet löser ordinarie uppgifter med 
campförsvar, patrullering i ansvarsområdet, 
skydd av Timbuktu flygplats samtidigt som 
staben leder förbandet och samverkar med 
FN sektorstab samt parter i området. Under 
samma period har dessutom förbandets 
personal ledigheter hemma i Sverige under 
tiden januari till april. 
 
 
 
 

Den materiel som ska vidare till GAO i sektor 
Öst för Sveriges fortsatta bidrag inom ramen 
för FN och MINUSMA ska packas i ett 50-tal 
containers och flygas tillsammans med ett 
antal TGB16 ”GALTEN” samt andra fordon 
och släp med olika luftbroar under våren.  
Alla fordon och viktig utrustning som ska 
hem till Sverige flygs hem med C-17. All 
övrig materiel som ska hem till Sverige 
lastas i ca 130 containers som kommer gå 
med olika marktransporter till närmsta 
utskeppningshamn för vidare sjötransport 
hem. Slutligen ska ett 90-tal containers med 
arbets- och förläggningstält NM240 skeppas 
tillbaks till Norge. 
Om allt går som det skall ska MALI 11 vara 
klar med sin uppgift under april/maj månad. 
Det som kan försvåra insatsen är en 
förändrad hotbild, FN:s ökända byråkrati, 
vädrets påverkan på flyget och all sand i 
Sahara som lätt grusar ett välsmort 
maskineri…  
Nu vet ni lite mer om förbandet MALI 11´s 
många uppgifter. Vilka befattningar och 
uppgifter löser vi från Helikopterflottiljen på 
plats i Mali? 
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Robert Brandt arbetar vanligtvis på LogE/LogB 
som Logistikhandläggare hemma på Malmen. 
Här i Mali arbetar Robert som transportofficer på 
National Support Element (NSE) som är ett 
nationellt stöd för all svensk personal i Mali. 
NSE supportar svenska polisen, EUTM, 
ambassaden, SIDA, MINUSMAS svenska force 
commander med stab samt ger stöd till övriga 
nationer i form av samverkan och samarbete 
med Finland, Norge, Danmark, Nederländerna, 
Tyskland, Spanien och Belgien. 
Utöver det så har SWECON MALI 11 sin logistik-
bas, baserad i huvudstaden Bamako. 
NSE är JSS FMLOG och ARMÉSTABENS för-
längda arm i Mali med avtal och vidmakthållande 
där stödet till Swecon motsvarar ca 50 % av NSE 
jobbet. 
Robert roterade till Mali som en förstyrka till den 
övrig NSE-personalen en vecka före övriga i 
oktober 2019. Som transportofficer planera, leder 
och eskortera man all svensk personal i Bamako 
mellan Svenska Camp Midgård och flygplatsen, 
för flygresor reguljärt till och från insatsområdet 
samt FN-flyg inrikes till och från Timbuktu, Gao 
och Mopti. Alla funktioner på NSE är involverade 
i dessa transporter på något sätt, så det spelar 
ingen roll vilken befattning man har, här hjälps 
man åt. 
Jämna veckor hanterar man Sveriges leveaflyg 
till och från Sverige samt mellan Bamako och 
Timbuktu. Som Movcon/transportofficer hanterar 
man gods/bagage/utspisning/transportdokument 
och passagerare som sitter i transit under dagen 
i väntan på flyg till eller ifrån Timbuktu. Roberts 
tidigare insatser är FS26 och MALI 06. 
 

En vanlig dag på NSE börjar kl 06:30 med 
frukost, dock kan man redan då kört första 
transporten till FN-flyget kl 04:00. Dagarna brukar 
innehålla i snitt 3 till 4 transporter tur o retur 
mellan campen och flygplatsen och vara 
uppdelade på tidig morgon, dagtid, kvällstid och 
natt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mellan körningarna är det planläggning för 
kommande körningar och rörelser av personal i 
Mali som sker genom våra datasystem och 
telefon. Man samlar in all info om vem som 
kommer, vilket flyg, när de åker igen samt om 
någon behöver boende och mat. Informationen 
om reserörelse kommer från Swetravel, Travel i 
Timbuktu, AST-resekoordinator samt enskild 
svensk personal i Mali eller från övriga nationers 
samordnare i form av mail, excelblad, 
elektroniska flygbokningar med mera. 
Mellan körningar och planeringar blir det oftast 
träning och återhämtning. Om det inte är 
kvällskörning så brukar man gå och lägga sig 
runt kl. 21:30. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Följ oss gärna på Försvarsmaktens Mali-blogg  
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Andreas Klint arbetar hemma på 3.hkpskv på 
som plutonchef för 3.flygmaterielpluton. I Mali 11 
förbandsstab har han befattningen som stf chef 
S4 avvecklingsplanering, Andreas har tre stora 
uppgifter: Logistikofficer, Trafiksäkerhetsofficer 
och Camp kommendant. Uppgiften som camp 
kommendant innebär ett stort arbete att få samt-
liga stabssektioner, förråds- och verkstadsdelar 
samt bostadstälten att fungera väl avseende 
energiförsörjning, säkerhet och brandskydd. 
Staben på Mali11 innehåller två S4-funktioner. 
Den ena med fokus på vidmakthållande och den 
andra på campens avveckling. Där avvecklings-
sektionen består av expertis inom ”Movement 
Control” (MOVCON), infrastruktur och logistik. 
Likt materielkompaniet går arbetsgången som 
spindeln i nätet. Där man i ena stunden planerar 
en luftbro, för att i nästa stund genomföra 
chefsbesök eller sitta på trafiksäkerhetsmöte till-
sammans med länder som inte använder sig av 
körkort.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anders Glingesten arbetar vanligtvis i 
flottiljstaben/A3 på Malmen som samverkans-
befäl, VB, Wiendokumentsinspektioner, folkrätt 
och mycket annat. I MALI 11 förbandsstab är 
Anders chef för S5, samverkanssektionen, som 
ansvarar för alla militära och civila kontakter med 
FN sektorstab Väst, det Franska insatsförbandet 
”Barkhane” samt Maliska armén ”FAMa”. S5 
består av sju personer, chef, stf C, en militärtolk, 
ett samverkansbefäl, ett undbefäl/S2 samt två 
militärpoliser. 
S5´s dygnsrytm innebär mycket arbete bland 
FN:s sektorstab och förband på ISC, men det är 
samtidigt en rolig och mycket givande tjänst 
eftersom ingen dag är den andra lik. 
Arbetsdagarna på S5 går snabbt trots att det är 
många samverkansmöten, främst externa möten 
på franska eller på världens mest spridda språk, 
”Bad English”. Mötena resulterar i bästa fall att 
man fått svar på frågor eller ställda uppgifter, 
vilket genererar rapporter och fortsatt samverkan 
med egen stab eller andra aktörer för åtgärder 
och lösandet av uppgifterna. Som ni förstår krävs 
det ett stort mått av tålamod och flexibilitet för att 
arbeta och lösa uppgifter i FN-systemet.  
En vanlig dag på S5 kan innebära att delta i olika 
möten med MINUSMA, Barkhane eller FAMa, ge 
tolkstöd till stab el. skyttekomp, att ingå i en 
patrull i området runt om Timbuktu, hämta/lämna 
besökare på flygplatsen eller riva tält - allt mellan 
himmel och jord! Efter mer än två månader i 
insatsområdet är vi sedan länge i full gång och 
har kommit in ordentligt i våra rutiner, vilket är 
skönt. Vi trivs verkligen på jobbet!  
 

 

 

 

Andreas, Robert och undertecknad hälsar så gott till 
alla vänner och arbetskamrater på Helikopterflottiljen. 
Vi ses hemma i Sverige någon gång i maj/juni! 
 

Med varma hälsningar, Anders 

Glingesten, Hkpflj A3 
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SKYDDSMASK PÅ.. 

 

I Försvarsmakten övar vi för att klara av att verka 
under tuffa förhållanden. Ett scenario är om man 
utsätts för CBRN-hot (kemiska, biologiska, 
radioaktiva och nukleära hot).  
 
 
 
 
Text och fotograf: Jennifer 
Silander/Försvarsmakten.  
 

Därför genomförde alla rekryter ett så kallat 
täthetsprov – där man med hjälp av tårgas 
kontrollerar att ens utrustning, regnställ och 
skyddsmask håller tätt. 
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