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FÖRSTA NUMRET UTE!
Detta är första numret av MILITÄRPOLISKAMRATEN som ges ut!
Tanken är att informera om intressanta händelser kopplat till
militärpolisen, 11. Militärpolisbataljonen, Militärpolisbataljonens
Kamratförening samt andra intressanta delar i eller utanför
Försvarsmakten.
Inledningsvis kommer vi i detta nummer täcka lite olika ämnen bland
annat verksamhetsåret som gått och projekt som pågår inom
kamratföreningen. Därefter artiklar kopplade till militärpolisen, med
början på 11. Militärpolisbataljonens chef.
Slutligen en artikel om utmärkelser och därefter en julhälsning från
SMKR.
Vad vill du ha med i nyhetsbrevet? Kom med förslag–mejla oss på
info@mpkf.se
VERKSAMHETSÅRET SOM KOM OCH GICK!
Under verksamhetsåret 2019-2020 fick vi en markant ökning av
verksamhet inom föreningen. Detta beror till stor del på att vi fick
igång försäljning av kläder och att en balkommitté utnämndes utifrån
våra medlemmar. Styrelsen och balkommittén har arbetat aktivt med
den första årliga militärpolisbalen.
Föreningen tog även ett kliv närmare att bli en mer “officiell” förening
då vi gick med i Sveriges Militära kamratföreningars Riksförbund
(SMKR).
Genom den ökade verksamheten även ekonomin i föreningen
förbättrats då försäljningen av kläder varit god. Även medlemsantalet
har vuxit och vi siktar på att bli långt fler!

Vi hoppas att läget med COVID-19 avtar och att vi
snart kan ses.
Ansvarig Utgivare:
Orry Finnermark

Tack för att du är medlem och ta hand om
dig!
– Ordförande Orry Finnermark

Foto: Petter Persson

Klivet in i det nya verksamhetsåret 20-21 inleddes med Årsmötet den
17 augusti som hölls i Soldathemmet vid Livgardet, där vi även sände
mötet online via Facebook. Detta var en framgångsfaktor med tanke
på årets utmaningar med COVID-19. Vi avser att även i fortsättningen
sända årsmötet online, där vi kommer titta på alternativa plattformar
att sända årsmötet då alla medlemmar inte har
Facebook.

3
AKTUELLT:
Under hösten har styrelsen gått igenom föreningens stadgar, verksamhet och
projekt m.m. med Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund samt
Försvarsmakten och därefter kommit till vissa beslut. Vi kommer redovisa de
viktigaste nedan.
1. Föreningens stadgar har förändrats för att föreningen ska bli mer öppen och tydlig. De
uppdaterade stadgarna går att ladda ner på vår hemsida www.mpkf.se.
2. Föreningen kommer ändra verksamhetsår från brutet år (1 juli – 30 juni) till kalenderår
(1 januari – 31 december) för vara i fas med andra organisationer. Detta innebär att
årsmötet framöver kommer hållas mellan 1 januari och 30 april.
3. Föreningens heraldiska vapen har förändrats för att vara i enlighet med god heraldisk
sed.
Tidigare var det heraldiska vapnets blasonering (beskrivning av heraldiskt vapen i text)
”i blått fält inom en bård av guld två korslagda fasces på ett störtat svärd av guld”.
Enligt heraldisk sed så skall man inte använda sig av ett störtat svärd då det innebär att
man gett upp striden/lagt ner vapnen inför fienden. Detta var självklart inte tanken när
vi gjorde vapnet.
Vi tänkte då att vi skulle ställa vapnet stolpvis (spetsen ståendes uppåt) istället, men i
samråd med Försvarsmakten fick vi förslaget att ta bort svärdet helt ur vapnet då
Försvarsmaktens Militärpolisenhet i sitt fälttecken bär ”i blått fält två korslagda fasces
på ett stolpvis ställt svärd, allt av guld”. Detta skulle innebära att det skulle vara lätt att
blanda ihop föreningens heraldiska vapen med Militärpolisenhetens.
Vi landade då i att forma föreningens heraldiska vapen enligt denna blasonering: ”i
blått fält inom en bård av guld, två korslagda fasces i guld och ovan en sexuddig stjärna
av silver”.
Det blåa fältet och den gula bården representerar Sverige. De korslagda fasces
representerar militärpolisen och den sexuddiga stjärnan representerar militärpolisens
6 huvuduppgifter.

För dig som vill veta mer om heraldik så kan du gå in på Svenska heraldiska
föreningens hemsida www.heraldik.se.
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11. MILITÄRPOLISBATALJONENS HERALDISKA
VAPEN

11. MILITÄRPOLISBATALJONEN

114. MILITÄRPOLISKOMPANIET 115. MILITÄRPOLISKOMPANIET 116. PERSONSKYDDSKOMPANIET
114:e

militärpoliskompaniet (tidvis tjänstgörande) och 115:e militärpoliskompaniet
(kontinuerligt tjänstgörande) har under åren som fristående kompanier fört standar i blått och
gult. När dessa 2016 ingick i och omvandlades till 11. Militärpolisbataljonen fortsattes
förandet av det blågula på kompanierna, och bataljonen förde svart och vit sköld. Även det
nya personskyddskompaniet fick en heraldisk vapensköld. Dessa har utformats i ny tappning
sedan 2018 av statsheraldikern vid riksarkivet.

Ovan är tolkningar på dessa heraldiska vapen.

Se mer på www.riksarkivet.se/heraldik
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MILITÄRPOLISBALEN
Som många av er, kära medlemmar, informerats om så har styrelsen
och balkommittén arbetat rigoröst under året för att den första årliga
militärpolisbalen ska kunna genomföras den 6 mars 2021.
Dock så har omvärldsläget gjort att vi inte med gott samvete kan
genomföra den vid det datumet. Detta då vi inte vet hur
restriktionerna kommer se ut vid den tiden och dels för att vi enligt
lokalens avbokningspolicy måste avboka senast 60 dagar innan för att
kunna avboka utan några extra kostnader.
Så som ett led i att ta vårt ansvar, både mot våra gäster i och med
COVID – 19 och mot föreningens ekonomi och er medlemmar så har vi
valt att senarelägga balen.
Detta är mycket tråkigt, men vi hoppas att ni har förståelse och
överseende med detta beslut.
Trots detta beslut så kommer vi fortsätta arbeta med alla ingående
delar i balen och vi ser över möjligheten att genomföra den senare på
året istället under perioden augusti-oktober. Vi har lämnat över ett
antal möjliga datum till bataljonen som de ser över.

MP
BALEN
2021
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BATALJONSCHEFEN HAR ORDET!
2020, Militärpolisens år i förändring

Foto: ösg Jonas Bäsk

Ett annorlunda år har snart
passerat. Mycket har hänt, men
mycket har också inte hänt.
Övningar, insatser och utbildningar
har ställts in eller ändrat karaktär.
Men i dagarna, enligt årlig rutin,
tog flera av våra kollegor examen
från militärpolisutbildningen. Ett
värdefullt tillskott. De står nu inför
ett
nytt
år
med
funktionsutbildningar för att kunna
verka fullt ut som militärpoliser. Fördjupade utbildning och övningar i
utrednings-, trafik- och ordningstjänst som syftar till att skapa självständiga
individer då militärpoliserna ofta jobbar i små grupper långt ifrån chefer. Ett
Arbete med att upprättande en ny utredningsgrupp – kriminalavdelning - är
också i full gång, med nya stödsystem och verktyg för att möta de krav som ställs.
Förändringarnas år
Under 2020 har mycket hänt
på 11. Militärpolisbataljon.
Trots inställda övningar och
förändrat omvärldsläge så
har verksamheten fortsatt,
men i annan tappning.
Verksamhetsåret
började
med funktionsutbildningar
riktade mot våra tidvis
tjänstgörande soldater och
reservofficerare, för att
förbereda oss för den stundande Försvarsmaktsövningen Aurora 20. Två mycket
givande tillfällen för alla deltagande på bataljonen trots den inställda

Foto: ösg Jonas Bäsk

Förväntningarna var högt ställda inför 2020, och arbetet vid 11.
Militärpolisbataljonen ställer krav på flexibilitet. Det visade sig vara en
ovärderlig egenskap under ett år där inget blev som tänkt.
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Försvarsmaktsövningen. Under året kom även beslutet att förtätning skulle ske
i bataljonens lokaler. Under flytten och inventeringen har stab- och
trossplutonen varit ett oumbärligt stöd för verksamheten.
114:e och 115:e Militärpoliskompaniet har tagit en ny form och uppgått i att
verka i en gemensam skvadron. Både för att effektivisera arbetet men också för
att stärka samhörigheten vid bataljonen. Till vardags benämns denna 1. MPskvadron. Slutligen är det också en hyllning till vår historia som kavalleriförband.
Vi glömmer aldrig vårt ursprung.
En planerad men oviss framtid
Personskyddsoperatörerna har under året fortsatt den tunga uppgiften att
säkerställa skyddet av generallöjtnant Dennis Gyllensporre, Force Commander
för FN-styrkorna, nere i Mali. En slitsam men väl uppskattad uppgift som kommer
fortsätta in i 2021.
Den nya funktionsutbildningen för våra militärpoliser som genomförs 2021 har
tagit ny form under året. Det kommer skapa en tydlig målbild för de
kompetenser en militärpolis på skvadronen behöver. Med syfte att kunna bli
förordnad. Funktionsutbildningarna kommer att påbörjas under 2021 och
fortsätta utvecklas.
Med 2020 i ryggen och blicken vänd mot 2021 riktar bataljonen siktet mot att
fortsätta utvecklingen av utredningstjänsten och naturligtvis nationella som
internationella insatser. För ett tryggare försvar.
Övlt Johan Jönsson/ösg Jonas Bäsk

Förvaltare Blom:
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Namn: Torbjörn Blom
Grad: Förvaltare
Nuvarande tjänst:
Reservofficer vid Livgardet.
Gillar mycket:
Att resa långt (när det nu är
möjligt)
Gillar mindre:
När vissa personer använder
maktspråk för att förminska eller
förnedra andra människor

MILITÄRPOLISENS HISTORA – DEL 1
Hej. Jag som skriver detta heter Torbjörn Blom och var
Funktionsförvaltare vid Försvarsmaktens Militärpolisenhet i
Stockholm fram till 2020-09-30 då jag gick i pension. Jag har blivit
ombedd att skriva om militärpolisens historia. Det finns ju ingen säker
historia om militärpolisen men jag skall försöka att skriva om det jag
har blivit återberättad om och vad som kan finnas i gamla skrifter. Det
är rätt vågat att skriva om detta då det finns många experter som kan
ha en annan åsikt om historian om militärpoliser.
Min inriktning och tanke är att lägga upp denna historia i tre delar. Del
ett, militärpolisens början fram till mitten av sjuttiotalet.
Del två kommer att avhandla från 1975 till grundutbildningen för
militärpoliser lades i malpåse 2010.
Del tre är då anställda militärpoliser kommer in i bilden och fram till
skrivandes stund.

OM vi skall ta det från början så är de flesta överens om att de

första ”personskyddsoperatörerna” agerade redan 14 januari
1512 och kallades allmänt för ”16 smocke män” som togs ut ur
byarna i Dalarna och skulle vara ett personskydd till Gustav Vasa.
Dessa 16 män visade att de var kungen trogen och svarade för att
kröningen av Gustav Vasa 6 juni 1523 blev stillsam och lugn. De
blev sedermera en lojal trupp för lag och ordning i Stockholm.

Under karolinertiden så blev det två vissa befattningar som blev ansvariga
för ordningens upprätthållande inom förbandet. De befattningarna var
timmerman och profoss. Fram till 1815 fungerade även de som bödel då
detta straff utmättes mot soldaterna. På bilden en profoss under
karolinertiden. Jag gillar skarpt hans handbojor/handfängsel som han har
hängande vid sidan av låret. Kanske inte den smidigaste funktionen men
säkert den mest avskräckande.
Det som jag nu har beskrivit kan konstateras att hitintills har inte ”tidig
militärpolispersonal” varit utmärkt på något speciellt sätt. Det finns
handlingar om att flottans poliskår bildades i Karlskrona 1873. Jag förstår
varför, eftersom Karlskrona var en stor örlogsstad med ett stort varv. Från
1900 kom även varvspolis vid Stockholms örlogsvarv på Skeppsholmen.
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Dock skulle det ta lång tid innan marinpolis infördes i flottan. Detta skedde
1927. Då fick även marinpolisen en ”polisbricka” att visa upp vid agerande
av tjänsteåtgärder.
Att notera här är att det inte finns någon nål bakom, utan tanken är att
den skall vara på en nyckelknippa motsv. och kunna visas upp om det
behövs för att genomföra tjänsteåtgärden.

Redan 1914 hade en förordning för krigspolis utarbetats men
möjligheten att skapa en militär polis utnyttjades inte. Det gick ända
till 1940 då en förordning för fältpolis fastställdes och det första
fältpoliskompaniet upprättades.

Ganska nära inpå, ja närmare bestämt sju år senare så kom tjänsten
som flottiljpolis till i Sverige. De fick en egen ”polisbricka” med texten
FLOTTILJPOLIS.
”MP hade funnits inom svensk organisation men bara vid
internationell insats. Här en bild från Kongo på 60-talet.
Vanligtvis civila poliser som tjänstgjorde som MP på svenska
bataljonen och i multi-nationella MP enheter. ”

Som kuriosa kan nämnas att redan 1954 bildades
Militärpolisföreningen inom FBU (frivillig befälsutbildning). Året
senare (1955) upprättades en fältpolisskola vid Svea Livgarde i
Sörentorp (nuvarande civila polisens träningsområde) utmed E 4 vid
Solna. Några år senare flyttades fältpolisutbildningen till Skövde
(Livregementets Husarer, K3) Noterbart är att uppmärkningen till
fältpolis var något enkel funktion. Ett band med speciella fästen
användes på ordinarie fälthjälm enligt bilden till höger.

När jag nu håller på med uppmärkning så är året 1964 nog så
viktigt. Det var då namnbytet till MILITÄRPOLIS skedde i
Sverige, och det var nog troligtvis för en internationell
anpassning.
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Det kom även en egen ”polisbricka” med märkningen MILITÄRPOLIS på
baksidan av en civil polisbricka. Notera nu att det fanns en nål och
polisbrickan skulle fästas ovanför vänster ficklock eller motsvarande plats vid
tjänstgöring som militärpolis.

Då var grunderna för dagens militärpolis någorlunda utklarade i detta avsnitt. Tanken är att
nästa avsnitt skall belysa kalla kriget och då börjar det med min värnplikt 1975-1976 och
militärpolisens uppgift under kalla kriget då Försvarsmakten övade med stora
krigsförbandsövningar (repmånader populistiskt kallat).
I nästa nummer av MILITÄRPOLISKAMRATEN kommer del 2 av militärpolisens historia.

VÅRA PROJEKT:
Det främsta projektet som pågår hela tiden är att bygga och forma
kamratföreningen. Då det under åren 2017, när föreningen
startades, till 2019 gick väldigt sakta, främst för att de som var i
föreningen och styrelsen ofta var iväg på olika insatser, vilket gav
mindre tid och kraft att driva föreningen.
Detta betyder dock inte att det inte hände något, men det kan
liknas med att det gick i snigelfart.
2019 blev det däremot ett uppsving och vi fick in fler medlemmar,
tog fram militärpolishalsbandet samt MP-tröjan och fler drivna individer i arbetsgrupperna.
ETT ANTAL AV VÅRA PÅGÅENDE PROJEKT JUST NU (UTAN INBÖRDES ORDNING):

1. Få in fler medlemmar I föreningen

(över tid)

2. Skriva ett värdförbandsavtal med Livgardet

(snarast möjligast)

3. Att årligen upprätthålla militärpolisbalen

(årligen)

4. Ta fram fler aktiviteter för medlemmar

(enstaka/återkommande)

5. Ta fram olika profilprodukter i samarbete med Försvarsmaktens Militärpolisenhet
tillgängliga för alla militärpoliser i Sverige.
(över tid)
6. Ta fram profilprodukter för föreningens räkning

(över tid)

7. Ta fram olika utmärkelser – mer om detta senare I tidskriften.
8. Rätta trafikverkets förarprov och STR:s utbildningsunderlag gällande vad MP får och inte
får göra (t.ex. Stoppa fordon, kontrollera körkort etc.)
(snarast möjligast)
Har ni något förslag på vad vi behöver satsa på? Inkom med förslag till info@mpkf.se
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MILITÄRPOLISENS NYA FREDSFORDON
[Här kommer först en bakgrundshistoria. Vill du endast se den nya MP-bilen så bläddra vidare till sida 14]

Militärpolisen verkar i fred, kris och krig. Olika uppgifter ställer olika krav, och till detta
behöver man utrustning som fungerar oavsett läge.
I grunden är de krigsfordon som tilldelas tänkta att fylla den funktion som de är till för (ett
klassiskt uttryck är ”tilldelad utrustning är tillräcklig utrustning”), i fred, kris eller krig. Trots
detta uppstår ibland ett behov som inte är medräknat i planering, inköp och tilldelning av
materiell från Högkvarteret och andra instansers sida. Ett sådant behov uppstod för
militärpolisen.
Då militärpolisen i Sverige är aktiv oavsett läge och är i tjänst dygnets alla timmar behöver
man fordon som fungerar både till kriget, men även till vardagen. Ett sådant behov uppstod
nu under fredstid till exempel på Livgardet enligt nedan.
15. Militärpoliskompaniet tillhörande Livgardet (sedermera 115. Militärpoliskompaniet/11.
Militärpolisbataljonen) hade under åren 2010-2015 många skarpa uppgifter och insatser som
involverade olika typer av eskorter. Den vanligaste typen av eskort var så kallad ”fri-väg
eskort” som innebär att man ska eskortera vanligtvis person eller materiell från en punkt till
en annan utan att det man eskorterar ska behöva stanna på grund av annan trafik eller
motsvarande.
En av framgångsfaktorerna för dessa typer av eskorter
uppnåddes oftast genom motorcyklar och dess förare som var
militärpoliser som kunde ta sig till en korsning och trafikdirigera,
där man stoppade all trafik och endast lät eskorten passera, för
att sedan åka till nästa korsning och göra samma sak. På detta
sätt uppnåddes ”fri-väg”.
Varför var detta så viktigt då, kan man fråga sig? Jo - det är
nämligen så att de flesta fordon som tilldelas av Försvarsmakten
inte är utryckningsregistrerade eller är utrustade för att köra
utryckning (blåljus). Att förändra ett krigsfordon till att bli
utryckningsregistrerade kräver först att Överbefälhavaren signerar ändringen, och därefter
anpassning av fordonet, och slutligen en registreringsbesiktning.
MP under motorcykelutbildning med
det tilldelade gröna krigsfordonet.
Foto: Orry Finnermark

(Det kan låta relativt simpelt, men en av svårigheterna i detta är en ruljangs som ska finnas på
materielen där ett fordon ena året kan vara hos ett förband i Skåne, för att nästa år vara hos
ett förband i Norrland. Detta är en stor förenkling av hur systemet fungerar, men det är för att
få en förståelse till olika svårigheter som är kopplade till materiel i Försvarsmakten.)
Åter till historien om 15. Militärpoliskompaniet. Följden av att fordonen inte var
utryckningsregistrerade och saknade blåljusutrusning var att andra trafikanter inte alltid
förstod vad som hände och rent sagt ibland helt struntade i att följa polismans tecken från
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militärpoliserna som stod mitt i korsningen med sin motorcykel utan något som påvisade sin
laga befogenhet utom en gul och blå väst med texten ”militärpolis” på.
Som tur var hade man ännu inte haft någon olycka, men det
var många tillbud som var riktigt nära, och största faktorn var
att andra trafikanter antingen inte såg mc-förarna (främst)
eller förstod var det var för ”grön gubbe” som stod och
viftade i trafiken.
Detta ledde till att man år 2012 på 15. Militärpoliskompaniet
påbörjade ett projekt och tog fram en teknisk order på
motorcyklarna för att reflektera upp dem för att öka MC-förare med det gröna krigsfordonet
uppmärkt med reflexer och ”MP”
synligheten.
Foto: Försvarsmakten

Projektet var mycket lyckat då synligheten ökade och
upplevelsen var att andra trafikanter uppmärksammade mc-förarna mer.
Detta ledde till färre tillbud och bättre
arbetsmiljö för mc-förarna. I och med detta
så tog man beslutet att även testa reflektera
upp de krigsfordon som kompaniet hade
som de facto var utryckningsklassade.
Reflexerna
man
då
valde
var
Battenburgmönstret
med
polisens
”blågula” reflexfärger.
Resultatet av detta blev även det mycket
bra! Synligheten ökade markant och när
Här en ”GW” som ej är utryckningsregistrerad men försedd fordonen användes under andra insatser, så
med blåljus på taket för nödsituationer och texten
som andra förbands övningar, så blev det en
”militärpolis” på vardera sidan. Foto: Försvarsmakten
stor effekt genom att synligheten hade
ökats.
Spolar vi fram bandet några år så påbörjades
arbetet med att ta fram nya motorcyklar som
skulle köpas in till Försvarsmakten. Denna
gång så tog man höjd för ett en del av dessa
skulle tilldelas militärpolisförband som var i
behov av utryckningsmöjligheter.
Då man nu tog höjd för utryckningsmöjligheter
på motorcykeln så fick ett antal militärpoliser
vara med att sätta kravspecifikationen samt
vara delaktig i provkörningen av motorcyklarna.

I bilden en av de väldigt få ”GW270” som är
utryckningsregistrerade. Foto: Orry Finnermark
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Valet landade på BMW F800GSA – en mångsidig motorcykel som fungerar bra på både väg
och i lätt terräng. Dessa skulle köpas in med endast ett antal tillbehör utan behov av att byggas
om – snabbt, enkelt och lätt att sätta in i förbanden.
I grunden levererades 120 stycken motorcyklar i samma utförande till Försvarsmakten. I detta
utförande installerades orangea blixtljus med en styrenhet som skulle göra det enkelt att byta
ut de orangea blixtljusen till blåa – just för de som behövde utryckningsmöjligheter.
När ett antal motorcyklar blev tilldelade 114:e - och 115. Militärpoliskompaniet fortsatte man
att sätta reflexer på fordonen enligt bilderna nedan (foto: Försvarsmakten).

(I samband med tilldelningen av de nya motorcyklarna kom även en ny varselväst för militärpolisen –
likt polisens varselvästar som syns på bilderna. Ansvarig för framtagningen var Förvaltare blom (sid 8))

De nya motorcyklarna och varselvästarna gjorde en ännu större påverkan på synligheten i
trafiken och andra trafikanter uppmärksammar nu militärpoliserna bättre och arbetsmiljön
för dessa har förbättrats avsevärt.
En del återstod dock – att få dessa utryckningsregistrerade och ändrade till blåljus.
En fråga som nu började uppstå var om man verkligen skulle sätta reflexer på ett krigsfordon.
Dessa är avsedda för kriget. Ofta kamouflage eller grönfärgade med speciell färg för att inte
kunna upptäckas av fienden. I Sverige kan vi vara glada att vi inte varit i krig på över 200 år –
men man vet aldrig vad morgondagen ger. Ska vi verkligen sätta reflexer på alla våra
militärpolisers krigsfordon så att fienden vet exakt vilka de är och lättare kan upptäcka dem?
Då vi ännu idag har fred uppstod frågan om specifika fredsfordon för militärpolisen. Detta var
lyckligtvis ett projekt som redan under många år varit under arbete på annat håll än från 115.
Militärpoliskompaniet – som nu i år äntligen kommit så nära mållinjen man kan komma.
Försvarsmaktens Militärpolisenhet hade arbetat med just denna fråga och i år kunde man
under våren visa upp frukten av deras långa och hårda arbete.
En bil som från början är utryckningsregistrerad och utrustad för en militärpolispatrull i Sverige
– i fredstid. En ren militärpolisbil.
Bilen har genomgått många hårda tester och kravspecifikationer. Den har används av många
och blivit älskad av fler. Den är smart, snabb och snygg. Den andas S – V – E – R – I – G – E.
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Foto: Orry Finnermark

EN V O L V O – V90XC!

Projektet med ny militärpolisbil, i huvudsak för fredsmässiga uppdrag startade redan 2009 då
en FFS fastslog att det endast var fordon utrustade för livräddande uppdrag som normalt
kunde registreras inom Försvarsmakten som utryckningsfordon. Det undantag som nämndes
den militära trafikförordningen ville Försvarsmakten inte utnyttja, utan man ville få till en ny
ändring av FFS, varpå ett långdraget arbete startade.
Den 1 september 2020 började så till slut den nya skrivningen att gälla, nu kunde
Militärpolisen ånyo få bruka fordon registrerade som utryckningsfordon (tidigare har man
nyttjat flertalet olika blåljusutrustade bilar som t.ex. MAMBA, Toyota Land Cruiser, MercedesBenz Geländewagen, Pansarterrängbil 180 och Mercedes-Benz Sprint).
Så till utvecklingen av själva fordonet. Från 2009 och fram till 2019 pågick ett arbete mellan
Försvarsmaktens militärpolisenhet (FM MPE), 114:e- 115:e-Militärpoliskompaniet och senare
11. Militärpolisbataljonen om vilka krav man ställde på ett polisfordon som skulle klara av de
fredsmässiga krav funktionen hade.
Tyvärr föll alltid inköp av fordon på grund av ekonomiska skäl, ända fram till våren 2019 då
Försvarets materielverk (FMV) fått pengar för inköp. Försvarsmakten hade då nyligen skrivet
under ett avtal med Volvo om leverans av personbilar, dels av den anledningen, men också då
Volvo har en lång historia av att leverera erkänt bra polisbilar föll valet på Volvo. Den civila
polisen valde modell XC60 som huvudmodell och Militärpolisen valde samma fordon som de
mer trafiknära delarna av polisorganisationen skulle få, nämligen VOLVO V90 cross country,
detta för att tydligt markera att det i huvudsak var i trafikrollen (exempelvis eskorter,
trafikövervakning och utredningar av trafikolyckor) Chefen Militärpolisenheten såg framför sig
att fordonen skulle användas.
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I samarbete med FMV utrustades bilarna till att bli kompletta plattformar för Militärpolisiärt
arbete med bland annat alkometer, prolaser (hastighetsmätare), utredningsmaterial,
trafiksäkerhetsmateriel, verktyg och annat som kan komma att krävas för att underlätta och
förbättra Militärpolisernas arbete inom Försvarsmakten, i synnerhet på och kring trafikerade
vägar. Hjärnan i fordonets system döptes till ”MILMAN” och fick en moderiktig bakgrund i
grått M90 kamouflage.

FM MPE valde då att det var viktigare att det var tydligt för
alla medborgare att det var just Militärpoliser som färdades
i fordonet och texten prioriterades. Valet föll på svarta
reflexer som har en romantisk anknytning till
Militärpolisens klassiska ”MP”-skylt som dekorerat mången
krigsplacerade Volvo i historien. Fordonen kom att
genomgå sin första ”tekniska order” redan innan de var
levererade genom att den ursprungliga gulblå tejpningen ersattes av svart i kombination
med de nyligen instiftade heraldiska vapnet för Militärpolisen.

Foto: Lars Sjögren/
Karlsborgs fästningsmuseum

Färgsättning på fordonen kom att bli ett problem, detta då det under vägen att utveckla ett
Militärpolisfordon stiftades en lag om ”falska polisbilar”, där Försvarsmakten inte var
tillräckligt uppmärksamma och där det framgår att det bara är polismyndigheten som får ha
texten ”polis” på fordon. En del av polismyndigheten godkände ändå att Försvarsmakten
kunde ha texten ”Militärpolis” ihop med blå/gul reflextejpning. I ett sent skede kom en annan
del av polismyndigheten att underkänna detta och man var tvungen att komma fram till en ny
färgsättning. Polismyndigheten ville inte godkänna någon kombination av reflextejp
tillsammans med texten ”Militärpolis” (åtminstone inom rimlig tid).

Fordonen har stått färdiga för bruk frånsett registrering sedan augusti 2019, förhoppningen
är att Försvarsmakten kommer kunna registrera fordonen i början av 2021. Fordonen är tänkta
att användas både vid krigsförbanden såväl som inom garnisons-militärpolisdelarna av
Militärpolisorganisationen
Fordonen är utrustade med en blåljusramp med både blåa, vita och orangea färgmöjligheter i
flertalet kombinationsmöjligheter, arbetsbelysning, blå/röd stoppljusfunktion, extraljus, 360
kamera, säkerhetssystem och en motor som medger avsevärt högre hastigheter än de
normala 180 Km/h som en normal Volvo V90 levereras med. Ett modernt GPS system och ett
sambandssystem med flera Rakelstationer och möjligheter att koppla in mer ”krigsnära”
sambandsinstallationer.
Kvar är att skriva militärpolisens arbetsordrar för nyttjande av fordonen, utbildningsplaner och
andra spännande dokument för framtiden!
FM MPE tror att dessa fordon kommer göra arbetet säkrare och bättre för de Militärpoliser
som får möjligheten att framföra dem, olyckligtvis kan vi av ekonomiska skäl inte leverera
fordon till alla som har behovet, men får glädjas åt att det snart kommer att kunna rulla ett
utryckningsregistrerat Militärpolisfordon nära dig!
Text: Orry Finnermark/Henrik Persson
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JULHÄLSNING FRÅN FÖRSVARSMAKTENS MILITÄRPOLISCHEF

Militärpolisvänner,
Året 2020 var ett besvärligt år! Men, det finns ljusglimtar!
Det har utbildats 120 nya militärpoliser vilket är positivt, vi blir fler.
Det har, nästan, levererats 8 nya militärpolisbilar till oss militärpoliser, det är bra. Vi kommer
att synas bättre vilket ger en bättre arbetsmiljö.
Arméchefen har fastställt ett nytt MP-reglemente, det är bra. Det kommer också hjälpa andra
chefer i FM som kan lära sig om hur att nyttja militärpolis på ett bra sätt.
Centralt har vi under året haft en bra dialog med juristerna på Högkvarteret som gör att vi tar
utvecklingen framåt.
Vad önskar jag mig som Försvarsmaktens militärpolischef av dig under 2021?
Fortsätt vara nyfiken och ta ansvar för din egen utveckling. Träna på handgrepp, öva på
praktiska färdigheter.
Du behöver vidare läsa och följa med i utvecklingen av lagar och förordningar, läs domslut,
fördjupa dig i förarbeten så du vet varför det blir som det blir.
Kunskap är A och O för oss, i de flesta fall finns det ingen andra chans att göra de initiala
utredningsåtgärderna. Det måste bli rätt från början, tänk på vår rättssäkerhet som Du
representerar.
Jag är övertygad om att 2021 kommer bli ett bra år för oss militärpoliser, vi är eftertraktade
och gör bra jobb vart vi än befinner oss. Det ska vi fortsätta med även under 2021.
Tack för att du engagerar dig i kamratföreningen, det är viktigt att hålla kontakten och hålla
ihop inom funktionen.
Med dessa ord vill jag önska dig en god jul och ett gott nytt år,

Övlt Rikard Bengtsson
FM Militärpolischef
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UTMÄRKT!
En del av föreningens arbete är att uppmärksamma personer som har utmärkt sig på något
sätt. Detta är tänkt att främst vara inom militärpolis-skrået, men även inom sådant som
kamratskap, framåtanda, utveckling, hjältedåd etc.
Ett vanligt sätt att bli uppmärksammad på är att få blommor och ett diplom, eller liknande,
men andra sätt, speciellt inom försvarsmakten, är jetonger (”coins”) och medaljer.
Därför kommer vi köra en artikelserie med olika medaljer i MILITÄRPOLISKAMRATEN som kan
tilldelas personer som utmärker sig, och vi börjar med föreningsmedaljen för
MILITÄRPOLISBATALJONENS KAMRATFÖRENING!

MILITÄRPOLISBATALJONENS KAMRATFÖRENINGSMEDALJ:

Föreningsmedaljen är för oss ett sätt att utmärka uppskattning inom föreningen till våra
medlemmar. Därför har vi valt att ta fram en medalj som kommer delas ut i tre valörer,
brons, silver och guld. Medaljen är fortfarande under framtagning, men avsikten är att det
ska ingå diplom, medalj, miniatyrmedalj samt släpspänne.
Dessa tilldelas efter 5-års medlemskap, 10-års medlemskap och 20-års medlemskap.
Medaljen kan även tilldelas om man har gjort en särskild insats för föreningen. Då tilldelas
man en medalj med en lagerkrans på bandet och släpspännet.
Tilldelningsförslaget tillkommer envar, då vi anser att det inte bara är styrelsen som ska
kunna säga att någon har gjort något bra, utan att medlemmarna själva kan inkomma med
förslag på medlemmar (eller andra) som har gjort något bra för föreningen.
Föreningen är i dagsläget fortfarande ganska liten, men vår målbild är att bli så stora som vi
kan, och vi vill ju självklart att de som går med i föreningen ska vara kvar så länge som möjlig
för att vi ska växa och bli en stor förening. Det finns inte så många militärpoliser i Sverige,
och det är många som kanske bara är i Försvarsmakten ett fåtal år och sedan går vidare i
livet och gör annat, t.ex. läser till polis, och då vill vi gärna att man kan fortsätta vara en del
av ”militärpolisfamiljen”.
Trots namnet så välkomnar Militärpolisbataljonens Kamratförening alla som vill vara med
och stödja föreningen och dess arbete. Man måste inte ha tillhört bataljonen för att kunna
gå med, utan det räcker med att vara intresserad, sedan om man är eller har varit ”MP” så är
det alltid ett plus, oavsett om man tillhör Livgardet eller ett annat förband.
Vi arbetar även för att medaljen ska kunna få bärandetillstånd till uniform, även om den
troligtvis inte blir en ”officiell” medalj.
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Utformningen av medaljen är enligt följande:
”På åtsidan av medaljen, föreningens heraldiska vapen, formad så som skölden för 11.
Militärpolisbataljonens vapen.
Frånsidan texten ”MILITÄRPOLISBATALJONENS KAMRATFÖRENING” samt plats för
gravering.”

Föreningens medaljer i respektive valör.
I mitten tilldelad för särskild insats för föreningen i silver
med lagerkrans på bandet.
(designen kan komma att förändras då medaljen fortfarande är under framtagning)
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JULHÄLSNING FRÅN SMKR: S ORDFÖRANDE
Kamrater,
Vilket underligt år, 2020! Det var väl ingen som kunde inse vad som skulle hända när vi fick den
första rapporten från Wuhan i Kina om covid 19 i slutet av 2019. Under vecka 10 fullständigt
exploderade det här i Sverige. Inom styrelsen insåg vi ganska tidigt att det inte skulle gå att genomföra
representantskapsmötet som planerat. Som ni alla vet flyttades mötet tills i början av oktober vilket
tillslut blev ett digitalt möte med god närvaro.
Att hitta något positivt med 2020 är svårt men vår tekniska färdighet har ökat. Digitala möten samt
nyttjandet av digitala enkäten är två lysande exempel på detta.
Jag tror tyvärr inte att vi kan tro att 2021 blir ett normalt år heller. Trots hoppfulla signaler om vaccin.
Vi har därför beslutat att ställa in det centrala mötet som skulle hållits i april. Istället kommer de
regionala mötena prioriteras. Era regionala företrädare kommer att återkomma med tidpunkt för dessa
möten. Det som bland annat skall diskuteras är hur vi kan bidra med att stärka försvarsviljan samt
folkförankringen.
Jag vill hälsa våra fem nya medlemsföreningar, Svenska CBRN-förbundet, Militärpolisbataljonens
kamratförening, Umeå Garnisons Kamratförening (UGK), Kronprinsens Husarregementes Musikkår
samt Helikopterkamrater i Norr, varmt välkomna!

I skrivande stund är det svårt att sia om det blir något nordisk möte 2021. Tanken är att det skall hållas
i Finland under juni månad. Med hänsyn till pandemin genomfördes inget förberedelsemöte vilket
innebär att vi inte vet så mycket om mötet. Information torde komma tidigt 2021 varvid vi kommer
informera er!
Jag vill rikta ett varmt tack till er alla för ert engagerande arbete med att stödja era medlemmar där
många har varit isolerade under lång tid. Ett samtal betyder ju så mycket.

Årets verksamhet

Våren 2020

•
•
•
•
•

•

SMKR deltog i Folk och Försvars konferens i Sälen
Ett planeringsinternat genomfördes med besök i Helsingfors
Tre styrelsemöten har genomförts varav två via Skype.
Två samverkansmöten med Veterancentrum har genomförts varav ett digitalt.
Med hänsyn till osäkerheten att kunna genomföra Representantskapsmötet på
sedvanligt sätt skedde förberedelser inför ett digitalt representantskapsmöte med hjälp
av en enkät som sändes till samtliga föreningar. Enkäten utvärderades under
försommaren och låg till grund för det digitala mötet.
Fortsatt deltagande i FM Anhörigkoncept
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Hösten 2020

•

•
•
•
•

Med anledning av att Militärregionerna har fått en förändrad roll pågår under hösten
en översyn av kopplingen Värdförband – Kamratförening, där föreningarna har haft
möjlighet att inkomma med förslag om förband. Detta kommer att överlämnas som
förslag till HKV.
I september genomfördes ett planeringsinternat då även SMKR 70-åriga tillvaro
firades under enklare former.
Det digitala representantskapsmötet genomfördes med god anslutning. För många
säkert första gången.
Tre styrelsemöten har genomförts, samtliga via den digitala plattformen Teams.
Referensarbetet med FM Anhörigkoncept har avslutats och finns i SMKR webbarkiv.

Totalt har 40 förtjänstmedaljer delats ut varav 10 i guld (därav en guldmedalj i december).

Vi har under året dekorerat två förbandschefer med förtjänstmedalj i guld för deras mycket fina stöd
till sina kamratföreningar. Överste Patrik Gardesten Amf 1 och överste Anders Svensson Lv 6. Under
december kommer en förbandschef ur Flygvapnet också erhålla en förtjänstmedalj i guld.

Övriga guldmedaljerna har följande kamratföreningsmedlemmar erhållit för det utomordentligt fina
arbetet inom den egen förening och även till gagn för kamratföreningsrörelsen.
Christer Rapp – Göta TrängR och Kungl. Göta Trängregementes Kamratförening, Björn Lundquist –
Kamratföreningen Lapplands Jägare, Sigvard Andersson – Kungl. Bohusläns Reg Kamratförening,
Hans Håkansson – Gotlands Regementes Kamratförening, Bengt Brügge – Fältjägarföreningen, Alf
Eckerhall – Kungl. N Smålands Reg kamratförening i Stockholm samt avgående sekreteraren i SMKR
Jan-Olof Johansson.
Vidare förlänades Bengt Belfrage med vår sköld bestyckad med silverplakett för skapandet av vår
marsch! Går att avlyssna på vår hemsida.
Stort grattis och tack för mycket fina insatser!!

Kommande verksamhet
Även om, som tidigare nämnts, det råder stor osäkerhet om möjligheten att genomföra någon
verksamhet under delar av nästkommande år anges ändå i stort det som är planerat.
Första halvåret 2021

•
•

Folk och Försvars konferens i Sälen kommer att genomföras som en digital produktion
under v 2. Länk till konferensen kommer att finnas på SMKR webbsida.
Planeringsinternat 9-11 februari.
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•
•
•
•

Fyra styrelsemöten planeras.
Den 29 maj Veterandagen.
Nordiskt kamratföreningsmöte är planerat att genomföras den 16-19 juni.
Två samverkansmöten med Veterancentrum samt möte med HKV PROD.

Andra halvåret 2021

•
•
•
•
•

Tre styrelsemöten planeras.
Regionala möten enligt regionföreträdarna.
Planeringsinternat.
Två samverkansmöten med Veterancentrum samt möte med HKV PROD.
Om möjligt besöka lokala föreningar.

Fortsätt med Ert stora engagemang för Era medlemmar, för Försvarsmakten och för att fortsätta utveckla
SMKR. Vi tillsammans är Försvarsmaktens största supportergrupp, en viktig del i att hantera Vår dåtid
– vårda minnen, traditioner och kultur. Vår nutid – genom medlemsvård och rekrytering samt att stödja
vårt respektive värdförband vid olika former av evenemang. Slutligen måste vår organisation värna om
Vår framtid genom att vara framtidsinriktad. Det gör vi genom att stödja värdförbandet i arbetet med
rekrytering av soldater och officerare. Vidare kan vi genom ett aktivt arbete stärka försvarsvilja och
folkförankring inom respektive region (hur, kommer avhandlas under höstens regionala möten). Glöm
inte av, att vi med vår erfarenhet kan vara ett starkt stöd för yngre kamrater i sin utveckling inom
officersyrket.

Jag vill rikta ett stort och varmt tack till Jan-Olof Johansson för hans fantastiska arbete som sekreterare
i SMKR!! Jolo kommer fortsätta som webmaster ett tag till vilket känns tryggt. Samtidigt vill jag hälsa
Staffan Vestin välkommen som ny sekreterare.

Avslutningsvis vill jag tacka Er för Era insatser under 2020 och samtidigt tillönska Er alla en riktig

God Jul och ett riktigt Gott Nytt År!
Fortsätt främja KAMRATSKAP och SAMHÖRIGHET!!

Anders Emanuelson
Förbundsordförande SMKR

22

MILITÄRPOLISBATALJONENS
KAMRATFÖRENING
WWW.MPKF.SE

