
Rapport från kamratlunchen på Hotell Hallstaberget den 26 
oktober

Vid höstens kamratlunch på Hotell Hallstaberget i Sollefteå den 26 oktober berättade 
chefen för Ångermanlands hemvärnsbataljon, Hans Pahlin, i ett mycket intressant 
föredrag om sin bataljon och dess deltagande i Aurora 17.

Den 11–29 september genomfördes försvarsmaktsövning Aurora 17. Övningen var 
den största försvarsmaktsövningen i Sverige sedan övningen Orkan 1993. 

Förband från den svenska armén, marinen och flygvapnet, deltog med cirka 20 000 
soldater som övade tillsammans med förband från USA, Frankrike, Danmark, Est-
land, Finland, Norge och Tyskland. 

Övningen vars syfte var att förbättra Sveriges försvarsförmåga vid en invasion 
genomfördes främst i Mälardalen, Stockholm, Göteborg och på och runt Gotland. 
Sveriges ÖB, Micael Bydén ledde både de svenska- och de utländska förbanden som 
deltog i övningen.

Innan föredragshållaren fick ordet lät ordförande Hans Nauclér, trogen Maslows behovshierarki, 
deltagarna tillfredsställa sina fysiska behov med en välsmakande lunch i restaurangens matsal. 
Vid det här bordet ses t v Hans Nauclér, Jan Johansson, Anders Herkules och t h  Arne Halvars-
son, Ing-Marie Halvarsson, Sten Lönn och Gunvor Nordin. Foto Nils Berglund.



Under övningen Aurora 17 deltog ur Ångermanlands hemvärnsbataljon under 4 dygn
ett hemvärnsinsatskompani1 och trafikplutonen2.

Trafikplutonen genomförde en fordonsmarsch till Mälardalen där den understödde 
förband ur I 19, P 4 och A 9 med trafikreglering. Trafikplutonen leddes av löjtnant 
Patrik Sundelin från Sollefteå.

Insatskompaniets personal, 180 befäl och soldater, flögs till Gotland. Med båt 
transporterades utrustning och fordon. Kompaniet medförde till Gotland 18 band-
vagnar 206, 3 terrängbilar, 2 terränglastbilar, 5 motorcyklar,1 pickup och 1 minibuss.

Dag ett klockan 10.00 lyfte insatskompaniet från Örnsköldsviks flygplats. Samma 
dag på eftermiddagen var förbandet grupperat för skydd av tre viktiga Gotländska 
skyddsobjekt. Då hade kompaniet landat på Gotland, fått sina fordon och förbands-
utrustning och genomfört en fordonsmarsch på 8 mil. Insatskompaniet leddes av 
kapten Peter Glud från Örnsköldsvik.

1 Ett Hemvärnsinsatskompani är indelat i stabs- och trosspluton samt tre stycken insatsplu-
toner. Varje insatspluton har fyra grupper med var sin bandvagn 206. Kompaniets huvud-
uppgifter är att ta terräng, rensa terräng, försvara terräng, skydda terräng och skydds-
objekt samt att övervaka terrängytor. 

2 En hemvärnstrafikpluton har tre trafikgrupper och en chefsgrupp. Huvuduppgifter är att 
reglera trafik samt lotsa och rekognosera förband. 

Föredragshållaren och chefen för Ångermanlandshemvärnsbataljon Hans Pahlin. Foto Lars 
Boström.



Ångermanlands hemvärnsbataljon består av en bataljonsstab med ledningspluton3, 
två hemvärnsinsatskompanier, två hemvärnsbevakningskompanier 4, en tanknings- 
och laddningsgrupp5, en båtpluton6 och en trafikpluton. 

Bataljon har till uppgift att skydda/bevaka militära – och civila objekt samt att under-
stödja andra enheter. Uppgifterna löses med insats- och bevakningskompanierna. 
Utrustningen är avancerad och mycket ändamålsenligt och anpassad till förbandens 
uppgifter. 
Bataljonen har som andra hemvärnsförband hög beredskap och den kan stridsberedd 
sättas in redan inom några timmar. Bataljonens lednings- och sambandssystem 
fungerar tillsammans med försvarsmaktens övriga förbands system. 

Kamratföreningen kan stödja Ångermanlands hemvärnsbataljon genom att fortsätta 
med sina besök vid förbanden, den årliga utdelningen av utmärkelsen Bäste Soldat, 
Veteranarbete och Kamratstöd. 
Dessutom bör kamratföreningen tillsammans med bataljonen kunna utveckla former 
för att stödja rekrytering till bataljonen och att genomföra ”påverkansoperationer” till
stöd för bataljonen.

3 Bataljonsstaben är i indelad i sektionerna stridsledning, underrättelse/information, 
samband, personal och underhåll. Ledningsplutonen stödjer staben med betjäningspersonal
som exempelvis stabs- och underrättelsebiträden, signalister samt transporter.

4 Ett hemvärnsbevakningskompani är, indelat i en stabs- och trosspluton samt tre bevaknings-
plutoner. Bevakningskompaniet har i stort sett inga fordon för egen transport utan måste 
tillföras transportresurser. Kompaniets uppgifter är att försvara terräng, bevaka eller 
skydda terräng/objekt samt att övervaka terrängytor.

5 Tanknings- och laddningsgrupp är ett underhållsförband, som används inom bataljonen för 
att  stödja kompanierna med drivmedel och ammunition.

6 Hemvärnsbåtplutonen har tre stycken båtar. Huvuduppgifterna är att transportera förband 
och att utföra ytövervakning.

Hans Nauclér avtackade Hans Pahlin efter mycket väl förrättat värv med en kopia av en  
akvarell målad av Lars Holmer föreställande ett anspänt förband i Tjärnmyren. Ett tret-
tiotal personer deltog i sammankomsten. Foto Nils Berglund.


