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NBG-soldater tydliga i enkät
501 soldater inom NBG har intervjuats

Kritiska synpunkter finns också på

i en attitydundersökning, som handlar

löner, försäkringar, tillgänglig tid för att

om soldaternas förväntningar och vad de

bekanta sig med materielen och informa-

upplevt hittills.

tionen om förseningar/brister.

Nästan samtliga, 96 procent, säger

De allra flesta upplever ändå att de kun-

att de ställer upp – oavsett var NBG kan

nat fatta sina beslut på rationella grunder

komma att sättas in, trots att de har möj-

och är medvetna om riskerna (95 procent).

lighet att hoppa av i det läget.

— Jag

konstaterar

att

soldaterna

Trots att få haft möjlighet till en större

har stort förtroende för sina chefer och

kontakt med chefen Karl Engelbrektson,

sina kamrater. De är klara över varför

uppger tre av fyra (73 procent) att de

de sökt till NBG, och har förtroende för

har stort förtroende för NBG:s ledning.

det stöd de får. Det är ett mycket bra

Närmaste chef, typ plutonsbefäl, får ännu

resultat, säger arméinspektören Berndt

högre betyg, 90 procent svarar ja på samma

Grundevik, som var övningsledare för

fråga.

Nordic Battlegroups slutövning Nordic

Friterad haj, ökenlunch, köttfärssås Romeo

Resolution.

Lima eller kanske en katangagryta?

Men den kritik som förts fram inte

Hårdkokt bok

för FN-soldat

minst i media, angående förseningar i

Grundevik fortsätter:

materielleveranser syns helt klart i under-

— Nu gäller det att rätta till de materi-

har kommit ut lagom till jul. Målgruppen

elbrister som återstår. Nordic Battlegroup

är inte minst de närmare 100 000 svenskar

kommer att vara insatsberett den första

som i militära sammanhang tjänstgjort

januari.

utomlands.

sökningen:
Åtta av tio (79 procent) anser inte att
förväntningarna på utrustning och materiel har infriats.
Drygt häften (53 procent) är inte nöjd
med utbildningen. De egna förväntning-

Undersökningen genomfördes av före-

Årets förmodat mest originella kokbok

Boken

om

Fredskockarna

heter

”I

taget K W Partners under mitten av okto-

grytorna för freden”, med underrubri-

ber på uppdrag av Försvarsmakten. n

ken ”Om maten och livet i utlandstjäns-

arna har inte infriats.

ten”. Författare är Per Lennartsson och
Annkatrin Behrens, som båda har njutit
av maten å tjänstens vägnar på svenska
camper:
”På utlandstjänst blir det ju ofta rutin.
Vi vaktar en kulle eller en väg, dag ut och
dag in. I det perspektivet är måltiderna
ofta dagens höjdpunkt – och händer det
något tufft och påfrestande blir maten
ännu viktigare för återhämtning, en livnödvändig paus”.
Det handlar om 216 sidor, fyllda med
recept från tiden och platsen det begav sig,
men också berättelsen om missionen - var,
när och varför.
Förordet är skrivet av 1:st Lt Stf PlutC,
3coy, 3 plut, 70M. Ja, just det: Jan BorisMöller, i Sinai, 1978.
I grytorna för freden

Under tio dagar till sjöss deltog bordningsstyrkan från Amf 1 (Berga) i Neptun Warrior – en Nato-övning,

Per Lennartsson & Annkatrin Behrens

där svenskarna var baserade på det danska fartyget HDMS Absalon. På bilden genomför svenskarna

Cirkapris 349 kr

ett moment som heter non-compliant, där fartygsbesättningen motsätter sig bordning. Soldaterna
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embarkerar här via s k fastrope från helikopter. Foto: Ola Fransson, FBB

Grenadine Bokförlag

Tack!
Vårt varma och djupt kända tack till alla Er som på olika sätt visat
Ert stora engagemang efter den tragiska helikopterolyckan i Ryd
där fyra av våra kollegor omkom. Ert stöd har varit ovärderligt
för alla oss som sörjer förlusten av våra kamrater.
Chefen för Helikopterflottiljen
JOHAN SVENSSON
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Du är yrkesverksam journalist, har bakgrundskunskaper om det militära livet och
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