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Omslag framsida
Vintergatan – en fin tradition 
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•

Omslag baksida
Foto: David Gernes,  

Försvarsmakten

Aktiviteter att notera (mars-juni 2019)

3 mars Prova-på skytte  
 

20 mars Förbundsstämma  
 

V 919 Beredskapsveckan 
 

8 maj Karlbergs Musikkår,  
Riddarhuset,   

 Lättsam vårkonsert 
Stockholm 

11 maj  Soldatprov 
Stockholm 

Ungdomsverksamhet

Södermanland

11 maj Soldatprov  
Södermanland 

25-26 maj Vårövning 
 

V 924-925 Sommarövning 
 

Stockholm

9-10 mars Vintermarsch NÖ 
 

9-10 mars Lör marschträning, Sön Simning (Prel) 

5-7 april Ungdomsövning 18+,    

 Samverkan med Uppland och 263 Hv 

9 april Stockholms Terrängbefälsförening anordnar guidad   

 visning på Armémuseum, Narva segerns pris 

6-7 april Lör marschträning, Sön Simning (Prel) 

V 917/918 Ungdomsövning. En tät 27-28/4, en tät 3-5/5 

27-29 april Älvsborgs Karoliners marsch  

11 maj Soldatprov Tunga 
 

V 921 Kungsfesten 
 

6 juni Nationaldagen 
 

7-9 juni Slutövning  
Stockholm 

 
Military Weekend och GU-F

V 915/916 GU-F 
Kvarn 

12-14 april Military Weekend 
Livgardet 

24-26 maj Military Weekend 
Livgardet 

14-16 juni Military Weekend 
Strängnäs 

Fältkock
4-18 maj Väddö kursgård 

Stockholm 

Verksamhet som genomförs av Gotlandsförbundet presenteras på s 22.

Aktuell information finns på förbundets hemsida https://www.forsvars-

utbildarna.se/stockholm-sodermanland/forsvarsutbildarna-stockholm- 

och-sodermanland/kalender/

Aktiviteterna publiceras också på Förbundets Facebooksida,  

Försvarsutbildarna Stockholm.

Anmälan till Förbundets kurser ska göras på Hemsidan. Anmälan till 
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Vad heter Kofi Annans bror? 
Svaret är – åtminstone i en 
variant av denna historia – 

Någon Annan. Roligt … !?
Varför denna inledning ? Låt oss  

börja med att konstatera att  
Stockholm-Södermanlandsförbundet  
för några dagar sedan hade en ord-
förandekonferens med temat ”Hur få  
fart på föreningarna ?” Ett provo ka - 
tivt formulerat tema – det var också  
meningen. Låt oss gå tillbaka ytter-
ligare några steg. Efter Rysslands 
erövring av Krim 2014, torde det ha 
blivit uppenbart för alla, att Ryssland  
inte uppträder i världspolitiken, som  
vi i Sverige tycker att man ska göra. 
Egentligen är det ett oerhört stort 
steg att ändra gränser med våld. 
Tur då att det är så långt till Asien… 
Oj då – det var visst Europa. Och 
Ryssland är inte det enda problemet.

Uppvaknandet var hårt, som 
när man trillar ur sängen. Uppslut-
ningen bakom idén att ”nu måste vi 
göra något” är i det närmaste total. 
Med sedan kommer den krassa 
verklig heten – ett försvar devalverat  
till sär intresse i stället för en förut-
sättning för rikets överlevnad – ska 
plötsligt tas på allvar, även när det 
gäller penningmedel. En försvars-
makt, som överlevt som en kompe-
tensbank för att, när regeringen 
önskar, kunna sättas in utomlands 
i de små portio ner, som kompe-
tensen och anslagen räcker till, ska 
plötsligt i samma organisation  
kunna försvara hela landet. Ekva-
tionen går inte ihop, sär skilt som  

det civila samhällets resurser och 
produktion utvecklats utan tanke på  
att vi kan bli utsatta för illa sinnad 
påverkan från andra nationer.

De svagheter, som därmed 
omed vetet byggts in i vårt nationella  
för svar, är mycket kostbara att repa - 
rera. Och faktiskt delvis okända 
eftersom ingen verkar ha haft något 
större intresse att analysera pro-
blemen i botten – myndighet för 
myndighet och sedan aggregerat 
till helheten. Försvarsberedningen 
gör ett gediget arbete i detta stycke, 
men inflytelse rika politiska krafter 
ägnar sig hellre åt symbolpolitik 
och gratis inträde på muséer. Man 
kan konstatera att infrastruktur 
och därmed landets produktion är 
behäftad med stora svagheter och 
flaskhalsar, som blir uppenbara om 
någon illasinnad för söker exploatera  
dem. Sverige har i många avseenden  
just nu vackert-väder-lösningar  
för produktion och medborgarnas  
överlevnad. Och detta gäller även 
viktig logistik och ledning för 
Försvarsmakten och våra fåtaliga 
spetsförband.

Vi i Försvarsutbildarna har viktiga 
uppgifter i detta läge. Vi måste ägna 
stor kraft åt försvars information. 
Vi måste hjälpa till att sprida en 
osminkad bild av hur det är ställt 
– både civilt och militärt. Vi måste 
hjälpas åt att skapa denna bild, för  
att åstadkomma en bild skild från 
den drömvärld, som för länge fått  
utgöra grund för vår syn på världen. 
Opinion skapas inte på en kväll med  

Någon Annan och Ingen Annan

likasinnade – det är hårt och uthålligt  
arbete. Föreningarna måste gå i  
täten, länsförbundet och Central-
förbundet stödjer. Fram med idéerna 
– resurser finns.

Sedan har vi en mera tradi tionell 
verksamhet som i brist på syre efter - 
hand har minskat, militär vidare-
utbildning eller avrostning – erfaren-
het av kurs verksamhet. Vi har en 
under många år oexploaterad bank 
av duktiga instruktörer – efterhand 
alltmer ringrostig och lite efterfrågad. 
Finns det någon som tror att över-
gången till numerärer, som krävs 
för en över gång till ett nationellt 
försvar, går att klara med en befäls-/
instruk törs kraft, som knappt kan 
svara mot kraven i det nu skrotade 
insats för svaret? Vi kan damma av 
våra instruk törer och skapa nya, de 
kom mer att behövas. Vi kan damma  
av våra gamla kursplaner och orga ni - 
sationer för att utgöra en kompetens - 
organisation för att göra K- och T- 
soldater till instruktörer – för det 
kommer att behövas. Och vi kan 
damma av pensionärer och förtids-
avgångna – för de kommer att 
behövas. 

Vi måste hjälpa till genom att ta 
initiativ – några blir framgångsrika 
och andra inte. Men Kofi Annans bror  
Någon Annan finns inte. Och tvilling - 
brodern – det svarta fåret, som  
tillbringar sitt liv på soffan – heter 
Ingen Annan. Nej, det är syskonen 
Du och Jag som ska göra det! ▪

JOHAN RENÉ

FÖRBUNDSSTYRELSENS ORDFÖRANDE

Johan René
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Kriget i Georgien uppenbarade 
på ett påtagligt sätt brister i 
de ryska stridskrafternas ut-

rustning, organisation och förmåga. 
Inte minst avseende ledningssystem,  
underrättelsetjänst, samband, tele  - 
 krigföring m m. Detta blev en väckar-
klocka och ett incitament till en 
förändringsprocess som inleddes  
nästan precis en månad efter strid-
ernas avslutande i Georgien då den 
dåvarande ryske presidenten, Dmitri  
Medvedev, uttalade att ”Vi måste 
nu koncentrera oss på att utrusta 
försvarsmakten med moderna 
vapen … Vi behöver moderna och 
effektiva stridskrafter och detta är 
en av huvuduppgifterna”. Genom 
vad försvarsministern redovisade 
för journalister efter ett möte i 

försvarsledningen och vad general-
stabschefen uttalade i rysk tv blev det 
också klart hur detta skulle åstad-
kommas. Därmed inleddes en omfat - 
tande reform av den ryska för svars - 
makten som skulle vara genom förd  
2020. Förutom Georgien kriget var  
reformen påverkad av ryska mili tär - 
teoretikers syn på det moderna 
kriget. Något som också innebar 
ökade försvarsanslag vilka kul-
minerade 2016 med 4,7 % av BNP. 

Vad som initierades 2008 syftade 
till att skapa tillgängliga, mobila 
och väl utbildade stridskrafter för-
sedda med modern materiel. Det 
innebar att det sovjetiska arvet till 
stor del hamnade på soptippen. 
Men genom bytet av försvars-
minister och generalstabschef 2012 

ändrades delvis inriktningen av och 
innehållet i den reform som inleddes 
2008 och där nu delar av det  
sovjetiska arvet återuppstod. 

Ledning
2014 var Ryska Federationens 
nationella centrum för ledning av 
försvaret operativt. Ett centrum 
som leder operationer, kärnvapen-
styrkorna och den dagliga verksam-
heten i de väpnade styrkorna samt 
är den högsta instansen i lednings-
hierarkin. Ett ledningssystem där 
inte bara de väpnade styrkorna 
ingår, vid utgången av 2016 var 73 
federala myndigheter, samtliga 85 
federationssubjekt och 1 320 stat-
liga företag inom försvarsindustrin 

Björnen är vaken 
– De ryska väpnade styrkorna av idag

Sedan 1991 har den ryska för svarsmakten varit inblandad i fem 
väpnade konflikter – första och andra Tjetjenien-kriget, kriget mot 
Georgien i augusti 2008, annekteringen av Krim 2014 och konflikten 
i östra Ukraina samt stödet till den syriska regimen från 2015.

TEXT: JÖRGEN ELFVING

Kontinuerliga förbättringar kännetecknar utvecklingen inom den ryska försvarsmakten. FOTO: MAKSIM SAFANIUK / SHUTTERSTOCK.COM
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anslutna till centrats informations-
system. Dock är det oklart i vilken 
omfattning ledningssystemet är 
utbyggt och då ned t o m nivåerna 
under division och brigad.

2010 förändrades den militär-
territoriella indelningen i Ryssland 
då de sex dåvarande militär-
områdena blev fyra, eller s k opera-
tiva strategiska kommandon. 2014 
tillkom ytterligare ett då Norra 
Marinen också blev ett dylikt  
kommando. I och med detta änd - 
rades också de operativa lednings-
principerna då militärbefälhavarna 
till skillnad från sina föregångare 
nu har samtliga mark-, marin och  
flygstridskrafter i respektive mili-
tärområde sig underställda. Dock 
utom förband i den strategiska 
kärnvapentriaden, fjärrflyget, 
transportflyget respektive luftland-
sättningstrupperna. Varje militär-
område kan nu, med erforderliga 
stridskrafter, möta ett militärt hot 
i den riktning man primärt har 
ansvar för. 

Målbilden för ledning är ett 
nätverksbaserat ledningssystem, 
men det är svårbedömt i vilken 
grad ett dylikt har förverkligats, 
inte minst på taktisk nivå. Det finns 
ett antal försvarsgrens- och vapen-
slagsvisa respektive funktionsvisa 
ledningssystem, men det är inte 
känt om dessa är kompatibla med 
varandra eller integrerade i ett nät-
verksbaserat ledningssystem. 

Organisationsutveckling
Från 2008 skedde att antal genom-
gripande organisationsförändringar 
där markstridskrafterna blev den 
stora förloraren då systemet med 
kaderförband avvecklades. En följd 
av synen på det moderna kriget samt 
insikten om att vidmakthållandet 
av en omfattande mobiliserings-
organisation utgjorde en betydande 
nackdel. Bl a upplöstes under 2009 
tjugotre divisioner och de som 
fanns kvar omorganiserades till 
brigader. Inom flygstridskrafterna 
övergavs de traditionella organisa-
tionsformerna, t ex flygregementen, 
till förmån för vad som benämndes 
flygbaser. 2013 återuppstod dock 
de första divisionerna inom mark-
stridskrafterna samtidigt som en 
successiv återgång till de gamla 
organisationsformerna inom flyg-
stridskrafterna inleddes.

Över tid har ett antal nya förband  
tillkommit, bl a 1 Gardespansar-
armén samt ett antal divisioner 
och brigader, bland de sistnämnda 
också en arktisk brigad i Alakurtti 
vid den finska gränsen. Det verkar  
dock som om man slagit av på 
takten vad gäller nyuppsättandet av 
förband och det kan också disku-
teras om de nya divisioner som satts  
upp är fullt bemannade och utrust-
ade. Några analytiker hävdar att så  
ej är fallet och att vissa i division-
erna ingående förband i själva verket 

är kaderförband som bemannas i  
samband med mobilisering. Möj-
ligen är här avsikten att bemanna  
dem med kontraktsanställda 
reservister vilket säkerställer en 
snabb mobilisering och ett högt 
stridsvärde.

Materieltillförsel
Att förse de väpnade styrkorna med  
modern materiel har getts hög  
prio ritet. Målbilden är att 70 % av  
materielen år 2020 skall vara 
modern. Vad detta innebär har inte 
entydigt definierats, men såvitt kan  
bedömas avses sådan materiel som 
har bättre eller likartade prestanda 
som för motsvarande västlig mate-
riel. Sedan 2010 har också andelen 
modern materiel ökat och uppgavs i 
slutet av 2018 att uppgå till 61 %,  
men med variationer mellan för-
svarsgrenarna. Under perioden 
2012–2018 har t ex inom mark-
stridskrafterna andelen modern 
materiel ökat från 15 % till 48,3 %, 
inom marinen från 52 % till 62,3 % 
och inom flyg- och rymdstridskraft-
erna från 30 % till 74 %. En annan 
siffra som är intressant i samman-
hanget är också materielens till-
gänglighet som sent 2018 uppgavs 
uppgå till 94 %.

Den materiel som tillförs utgörs 
dels av nytillverkad, dels av moder-
niserad materiel. Exempel på ny-
utvecklad och nytillverkad materiel 

Ryska Federationens nationella centrum för ledning av försvaret.  
FOTO: WWW.KREMLIN.RU / WIKIMEDIA COMMONS

Stridsvagnen T-14 Armata.  
FOTO: HTTP://WWW.VITALYKUZMIN.NET / WIKIMEDIA COMMONS
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är luftlandsättningstruppernas nya 
stridsfordon BMD-4M. Ett annat 
exempel är stridsvagnen T-14 
Armata och pansarskyttefordonet 
T-15 Barbaris på samma chassi. 
Armata var sannolikt ursprungligen 
tänkt att anskaffas till ett antal av 
2300 intill 2020, vilket av ekono-
miska och andra skäl inte kommer 
att bli fallet. Kontrakt har slutits 
med försvarsindustrin om leverans 
av 132 T-14 och T-15. Försök med 
dessa fordon genomförs under 2019.  
Om serieproduktion inleds återstår  
det att se vilka volymer som är 
aktuella. De ekonomiska aspekterna 
har också gjort att ett antal strids-
fordon som tidigare skulle skrotas 
istället moderniseras. Exempel på 
dylika är stridsvagnarna T-72, T-80 
och T-90 samt pansarskyttefordonen  
BMP-2 och BMD-2. Av dessa tillförs 
under 2019 enbart kustförsvars-
förbanden i Östersjömarinen 60 
moderniserade T-72.

Sammantaget har 2012–2017 bl a  
följande materiel tillförts enligt vad  
den ryske försvarsministern uppgett: 
• 55 satelliter.
• 80 interkontinentala robotar.
• 102 ubåtsbaserade ballistiska 

robotar.
• Markstridskrafterna har tillförts 

mer än 10 000 moderna materiel-

objekt, bl a 3 237 stridsfordon 
och 120 lvrobotsystem.

• Marinen har tillförts mer än 60 
stridsfartyg och mer än 60 luft-
farkoster.

• Årligen har tillförts mer än 200 
flygplan och helikoptrar.
Otvivelaktigt kommer materiel-

tillförseln att fortsätta under de 
närmaste åren och fram till 2020 i 
samma takt som hittills. Icke minst 
framgår detta av att markstrids-
krafterna 2019 tillförs 450 strids-
fordon och mer än 1 850 övriga 
fordon samt flyg- och rymdstrids-
krafterna i storleksordningen 100 
luftfarkoster. På sikt kommer 
emellertid tillförseln av materiel att  
minska i omfattning då 70-procents - 
målet nåtts. Detta innebär att för-
svarsindustrin måste ställa om sig 
till civil produktion där presidenten  
har satt som mål att till 2030 skall 
andelen dylik uppgå till 50 %. Något 
som torde innebära problem för 
försvarsindustrin.

Bemanning
De ryska väpnade styrkornas  
personalstyrka är av presidenten  
fastställd till 1 902 758 varav  
1 013 628 militär personal. Den 
sistnämnda kategorin omfattar  

officerare, kontraktsanställda samt  
värnpliktiga och uppgick till års-
skiftet 2018/2019 enligt en källa 
till 945 600. Sedan 2012 har antalet 
kontraktsanställda ökat från 186 400  
till 393 800, en siffra som jämfört 
med vad som 2013 var målet 2018, 
425 000, indikerar en mindre fram-
gångsrik rekrytering eller problem 
med att bibehålla de kontrakts-
anställda. Ökningen av antalet 
kontraktsanställda har under senare 
år också inneburit en minskning av  
antalet värnpliktiga. 2018 inkallades  
drygt 260 000 värnpliktiga vilket 
skall jämföras med de cirka 300 000 
som inkallades fram till 2016.

Till följd av den reform som  
inleddes 2008 avvecklades också 
mobiliseringspotentialen där de 
ryska väpnade styrkorna efter  
mobilisering då omfattade 5 000 000 
man. Vilken mobiliseringspotential 
som föreligger idag är ej känt, men 
en västlig källa anger denna till  
3 500 000 man. Mobiliserings-
systemet övas och årligen inkallas 
ett begränsat antal reservister 
samtidigt med att mobiliserings-
övningar för kontraktsanställda 
soldater har genomförts. Något som 
ökar mobiliseringsberedskapen 
och för mågan hos de mobiliserade 
för banden. Om detta system införts 

När Putin visar uppskattning till den militära personalen verkar det rekryteringsbefrämjande. FOTO: HTTP://EN.KREMLIN.RU/EVENTS/PRESIDENT/NEWS/58548
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är okänt även om det i april 2018 
uppgavs att det skulle implemen-
teras i hela Ryssland.

Övnings- och  
utbildningsverksamhet
Årligen redovisas en kontinuerligt 
ökad intensitet i övningsverksam-
heten, ökat antal dygn till sjöss och 
att övningsverksamheten genom-
förts enligt plan. Uppgifter som det  
finns anledning att betrakta med 
viss skepsis m h t tillgång till 
övnings- och skjutfält, väderinverkan  
och andra begränsande, samt opå-
verkbara, faktorer.

Årligen genomförs på rotations-
basis i september en större i övning 
i ett av militärområdena. Övningar 
som i regel föregås av förberedelser 
i form av sambands- och logistik-
övningar under sommaren. Den 
senaste i raden av dylika övningar 
var Vostok 2018 som genomfördes 
i Östra militärområdet och var den 
största övningen sedan Sovjettiden  
med cirka 300 000 övningsdeltagare  
och där även kinesiska förband 
deltog.

Ett nytt inslag i övningsverksam-
heten är sedan 2013 s k över rask-
ande inledda övningar som syftar 
till att kontrollera förbandens 
förmåga och genomförs från lägsta 
till högsta förbandsnivå. Bara i 
en armé i Västra militärområdet 
genomfördes 2018 trettio dylika 
övningar som omfattar larmning, 
förflyttning och ett stridsmoment, 
företrädesvis med skarp ammuni-
tion, i för förbandet okänd terräng.

Även tävlingar är ett inslag i 
ut bildningen och kulminerar i de 
årliga internationella arméspelen 
som i augusti genomförs på ett 
antal platser i Ryssland, men även 
i andra länder. En tävling hittills 
utan västligt deltagande och med 
ett stort antal grenar relaterade  
till olika typer av förband och 
funktio ner, däribland stridsvagns-
femkamp.

Syntes
Otvivelaktigt är de ryska väpnade 
styrkorna idag betydligt bättre ut-
rustade, övade och bemannade än  
för 11 år sedan samt åtnjuter också 

ett högt anseende hos den ryska 
allmänheten. Något som yrvaket 
insågs i Väst 2014 i samband med 
annekteringen av Krim vilket inte 
borde ha varit fallet om utvecklingen  
sedan 2008 hade följts mer noggrant 
och den reform som inleddes detta 
år inte hade avfärdats som ytter - 
ligare en av många reformer, vilken 
i likhet med sina föregångare 
ansågs vara dömd att misslyckas. 

Den officiella bilden till trots har 
myntet också en baksida med en 
negativ inverkan på de ryska väpnade 
styrkornas förmåga. Materiel leve-
reras senare än planerat, bl a till 
följd av de västliga sanktionerna, 
färre kontraktsanställda än planerat, 
korruption, brister i ledarskap och 
ett kvarvarande sovjetiskt förhåll-
ningssätt. Faktorer som bör hållas 
i minnet vid bedömningar av rysk 
militär förmåga liksom att den 
genomgående positiva bild av de 
ryska väpnade styrkorna som för-
medlas av ryska politiker, militära 
företrädare och media inte alltid 
ger hela sanningen. ▪ 

Vostok 2018 var den största övningen sedan Sovjettiden. FOTO: HTTP://EN.KREMLIN.RU/EVENTS/PRESIDENT/NEWS/58548
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Prickskyttet utvecklades under 
första världskriget även om det 
redan fanns ”sharpshooters” 

som agerade under det amerikanska  
inbördeskriget under Överste Hiram  
Berdan. Under det andra världs kriget 
var denna typ av soldat självskriven  
i de flesta arméer och soldater som  
Vasilij Zajtsev i den sovjetiska armén 
och Simo Häyhä i den finska armén 
rönte stor uppmärksamhet för sina 
insatser. Häyhä opererade under 
finska vinterkriget vid Kollaafronten  
i finska Karelen under vintern 
1939–1940 och blev känd som  
”den vita döden” eller ”Belaja Smert” 
på ryska. Häyhä var en duktig 
jägare och skytt och iförd snödräkt 
opererade han med ett finskt  

m28-30 gevär, den finska varianten 
av Mosin-Nagant i 7,62x54R, endast 
utrustad med öppna riktmedel. 
Under de 100 dagar som han var 
stationerad där registrerades han för 
att med sin m28-30 ha nedkämpat 
över 500 fiendesoldater. Häyhä var 
finurlig i sin roll som prickskytt och  
nyttjade omgivningarna till sin fördel 
och förstod hur han kunde operera  
oupptäckt. Han stoppade snö i 
munnen för att undvika utandnings-
moln, han hällde vatten på snön 
framför sitt gevär för att undvika 
snöuppkast vid skottet, och han 
förstod att undvika kikarsikten då 

Ett skott – en träff, 
historien om svenska 
prickskyttegevär
Historien om den ensamme hjälten finns bara i Hollywood. Det 
finns dock en typ av soldat som kan göra skillnad som enskild 
stridande och det är prickskytten.

TEXT: HENRIK JANSSON

Simo Häyhä 1939 med sin 
M28-30. FOTO: SA-KUVA

Henrik Jansson
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dessa ännu inte var så bra som man 
kunde önska och man lätt kunde röja 
sig med solkatter från kikarlinsen. 
Hans agerande som prickskytt i snö - 
landskapet kan än idag appliceras 
och användas till skyttens fördel.

Under andra världskriget noterade 
den svenska försvarsmakten insat-
serna med prickskyttar i Finland men  
även i Norge och uppmärksammades  
på hur effektiva dessa soldater kunde 
vara. Sålunda beslöt den svenska för - 
 svarsmakten att man skulle ut veckla  
ett prickskyttegevär och utbilda 
prickskyttar. Därefter startades 
reglementerade utbildningar, bland  
annat vid I3, livregementets grenad - 
järer i Örebro där några av dåtidens 
bästa skyttar återfanns. Vid I4 i  
Linköping, Livgrenadjärregementet,  
utbildade man också i prickskytte 
där Erik Kugelberg, en legendarisk 
svensk atlet och militär tjänstgjorde. 
Infanteriets stridsskola i Rosersberg  
och senare på Kvarn utanför 
Linköping var också tidigt ute och 
utbildade inom prickskytte.

En god prickskytt kan givetvis 
göra sig farlig med enkla vapen, 
men ett bra gevär med en ballistiskt 
god kaliber gör prickskytten riktigt 
farlig. Den svenska försvarsmakten 
disponerade ett verkligt ess i form 
av patron m/94 i 6,5x55 mm.

Patroner
Denna suveräna patron såg dagens 
ljus år 1893 då Sverige och Norge 
gemensamt bestämde sig för  
6,5x55 mm och den antogs 18 juni 
som patron m/94. Patron m/94 
var från början laddad med en 
156-grainskula med en rund nos, 
med 37 grains krut vilken hade ca 
710 m/s i utgångshastighet. 1925 
utvecklade Norge patronen ytter-
ligare och bytte ut rundnoskulan 
mot en spetsig kula (spitzer) med 
boattail kallad ”torped”. Anledningen 
var att få en bättre precision än vad  
man fick med den rundnosade kulan. 
Torpedkulan vägde 139 grain och 
hade med 46,3 grain krut, en ut-
gångshastighet på 800 m/s. Sverige 
antog denna kula 1941. Patronen 
hette fortsättningsvis m/94 men 
kulan i patronen betecknades m/41.  
Speciella versioner av denna patron 
som befanns ha en synnerligen bra  

precision plockades ut och fick 
tilläggsnamnet ”prickskytte” för att 
användas specifikt som prickskytte-
patroner. Vindavdriften på en kula 
av typ m/41 var lägre än för m/94, 
så bytet var högst motiverat.

När Sverige väl bestämt sig för 
en patron så var det även dags att 
ersätta de gamla m/1867–89  
Remington Rolling-blockgevären i 
kaliber 8x58R. De gevär som kom i  
fråga var det norska Krag-Jorgensen 
geväret, det tyska Mauser-geväret 
och det österrikiska Mannlicher- 
geväret.

Trotjänaren
Mausergeväret hade flest fördelar 
och valdes år 1894 som det nya 
svenska repetergeväret och den 
första modell som togs fram var 
karbin m/94 till kavalleriet och 
därefter accepterades och antogs 
gevär m/96 den 20 mars 1896.

Under andra världskriget beslöts 
att den svenska armén skulle tillföras 
prick skyttar med kikarförsedda 
prick skyttevapen, baserade på 
Mauser m/96. En överenskommelse 
med Tyskland slöts och kikarbaser, 
fästen och kikarsikten köptes in. De 
individuella gevären som skulle bli 
prickskyttevapen valdes ut på basis 
av hur bra inneboende precision de 
hade vid testskjutningar. 

Baserna fästes individuellt på  
respektive gevär på den vänstra delen 
av geväret med tre skruvar och tre 
stoppskruvar. Erfarenheterna från 
Tyskland visade att utan stopp-
skruvar så kunde baserna lossna 
efter upprepad eldgivning. Vidare 
så fästes baserna med två stift i var  
ända. Basen skulle inte plockas av  
vapnet, varför dessa baser inte 
numrerades i enlighet med gevären. 
Ringarna och kikarfästet var däremot 
alltid numrerade till basen. Allt detta 
monterades för hand så baserna 
passar oftast inte på ett annat vapen 
eller till ett annat ringmontage. 

Justeringen i sidled gjordes direkt 
på kikarfästet, d v s inte i optiken. 
Det finns två stycken 3,5 mm skruvar  
längst bak på ringfästet som kan 
justeras tills skytten är nöjd. Därefter  
låses dessa fast med en annan gömd 
skruv på kikarfästet. Justeringen i 
höjd gjordes därefter i kikarsiktet. 

Kikaren som levererades från 
Tyskland kom från Adolph  
Jackenkroll Optische Anstalt i 
Tyskland och kallades för AJACK 
4x90. Kikaren hade 4x förstoring, 
en tubdiameter på 26 mm och en 
objektivsdiameter på 44 mm. 90 är 
ett teoretiskt uträknat värde och 
står för den relativa ljusstyrkan i 
kikaren. AJACK-kikaren har en 
justeringsratt för avstånd och en 
för skärpa. Kikaren är graderad för 
100–800 m. Hårkorset i kikaren är 
en simpel stolpe med sidostolpar. 
Kikarsiktet döptes i den svenska 
försvarsmakten till m/41.

Mellan 1941 till 1942 levererades 
baser, ringar, kikarsikten och väskor 
till Eskilstuna gevärsfaktori där 
dessa monterades på de utvaldas 
gevären och dessa levererade till 
försvarsmakten. 

Kikarsikten
År 1942, slutade Tyskland att leve-
rera baser och kikare, eftersom dessa 
behövdes i det pågående kriget. 
I Sverige beslöts därför att börja 
tillverka egna kikarsikten. Svenska 
Ackumulator Aktiebolaget Jungner  
kontaktades om tillverkning av 
ett kikarsikte. Resultatet blev 
AGA 3x65 kikarsikte m/42 med 3 
gångers förstoring, 22 mm tub och 
ett objektiv på 26 mm. AGA-siktet 

Patron m/94 på ram. Kula m/94 rundnos 
(vänster) och m/41 torped (höger).  
FOTO: HENRIK JANSSON

Patronask m/94 med kula torped m/41. 
FOTO: HENRIK JANSSON
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är sund. Tanken är att den soldat som  
utrustas med detta vapen kan agera 
på längre håll än sina kamrater, men  
fortfarande inom ramen för skytte-
gruppen/kompaniet. Vapnen utrust - 
ades med Heckler & Kochs kikar-
siktesmontage som klämdes fast på 
vapnet och därpå monterades ett 
Hensoldt kikarsikte med 4 gångers 
fast förstoring (Hensoldt M1 4x24). 
Kikaren har ett synfält på 100 streck,  
dvs 10 m bred på 100 m, och kan 
justeras i avstånd mellan 100–600 m.  
En aperturbländare kan sättas in i  
kikarsiktets främre del, för att hindra 
avslöjande reflexer. Fästet har två 
spännbackar som är kopplade till 
en spännarm och det finns klackar  
på vapnet vari spännbackarna  
placeras och hela siktet spänns fast 
med spännarmen. De fasta rikt-
medlen på vapnet kan användas även  
med kikarsiktet monterat, då dessa  
är synliga genom och under kikar-
fästet. Soldr Mtrl för AK4 föreslår 
att soldaten av lämpligt material, 
te x skumplast, skall tillverka en 
kolvkam att montera då fästet är för 
högt för att få en bra siktbild bara 
med kolven. I siktessatsen finns 
även en kolvförlängare som byter ut 
bakkappan på kolven och förlänger 
hela kolven med ca 6 cm. Träff-
säkerheten med detta vapen skall 
kunna vara träff i helfigur på 350 m 
med första skottet. 

Samtidigt som AK5 utvecklades, 
togs även det som kallades AK5B 
fram. Detta var en AK5 med ett 
optiskt riktmedel och kolvkam och 
en träffsäkerhet så att en soldat med 
70 % sannolikhet skulle kunna 
bekämpa en helfigur på ett avstånd 
av 600 m. 

Kikaren på AK5B var ett SUSAT- 
sikte (Sight Unit Small Arms Trilux)  
från företaget Avimo. Siktet mon-
terades i ett speciellt fäste där även  
fästet innehöll justeringsmöjlighet-
erna för hela siktet. SUSAT-siktet 
hade fast fyra gångers förstoring 
och tritiumampuller för belysning 
av riktmedlet som var i form av 
en enkel stolpe med spets. Vapnet 
var enligt de soldater utrustades 
med det, mycket tungt att bära och 
väldigt otympligt och det visade sig 
att siktet och fästet inte heller var 
helt skottfast. Vapnet är idag helt 
skrotat och används inte längre. 

hade två justeringsmöjligheter, 
avstånd och skärpa, men justerings-
ringarna för skärpa och avstånd var 
inte lika tåligt konstruerade mot väta  
och fukt som på AJACK-kikaren,  
varför fukt ofta trängde in i kikar-
sikte m/42.

Kikarsikte m/42 hade sina nack - 
delar i och med att det var dyrt, hade 
ett litet synfält p g a den mindre 
objektivsöppningen och problem 
med fukt. Siktet uppdaterades av 
Ackumulator Aktiebolaget Jungner 
till en ny kikare som betecknades 
AGA 3x65 m/44 med bristerna som 
fanns på m/42 åtgärdade. Hela 
konstruktionen var nu i stål och helt  
tätad mot fukt. Kikaren hade 3 
gångers förstoring och tuben hade 
en diameter på 27 mm med ett 
objektiv på 30mm. Det fanns bara 
en enda justeringsring på kikaren, 
vilket var avståndet, placerad på 
toppen av kikarsiktet. Kikarens 
synfält var dessutom förbättrat 
så att skytten såg mer av vad som 
fanns bredvid målet och kostnaden 
för tillverkningen var lägre. Kikare 
m/44 monterades på existerande 
baser och i existerande ringar och 
fanns på prickskyttegevär m/41 ända 
fram till 1955, och den monterades 
till och med på några gevär av typ 
m/41B. 

Efter slutet på andra världskriget, 
återupptogs leveranserna av AJACK- 
kikaren till Sverige. Dessa nya kikare 
hade förbättrad optik och beteck-
nades kikarsikte m/41B. Dessa 

monterades som tidigare på utvalda 
gevär m/96, vilket innebar att ett 
gevär m/41B kunde vara tillverkat i 
slutet av 1800-talet. Vis av erfaren-
heterna från m/41 infördes ett par 
ändringar. På kikarsiktesbasen, 
som i och med sin montering täckte 
vapnets serienummer, graverades 
detta nu in. De tre skruvarna som 
höll basen på plats hade nu ett 
stansslag på varje skruv istället för 
en egen stoppskruv. Den viktigaste  
förändringen var dock att en rekyl-
buffer monterades i framkant av 
kikarsiktesbasen. De nya prickskytte-
gevären betecknades m/41B och var  
med alla erfarenheter ett exceptio-
nellt fint vapen vilket användes i 
den svenska för svars makten ända 
fram till 1991. Det finns till och 
med upp gifter om att m/41B var 
ett populärt prickskytte vapen i 
konflikten i Bosnien. Idag finns 
dessa vapen tillgängliga på begagnat-
marknaden och är mycket fina 
jakt gevär. Även om dagens optik 
har förbättrats så håller fortfarande 
AJACK-kikaren hög klass och 
möjligheten finns att äga, vårda 
och jaga med ett stycke mycket fin 
svensk militärhistoria.

Utveckling av AK4 
På 70-talet utrustades utvalda AK4 
med ett kikarsikte (AK4OR). AK4 
är ett vapen med hög egenprecision 
och ett bra tryck, varför tanken att 
göra ett sk skarpskyttevapen av det 

Prickskyttegevär m41 samt m/41B med 
kikarsikte AGA 3x65 m/42 och m/44 samt 
AJACK 4x90 m/41. FOTO: HENRIK JANSSON

AK4OR med kikare Hensoldt 4x24 M1. 
FOTO: HENRIK SVENSK, SOLDF.COM
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Fortsatt utveckling
Idag sker en uppdatering av AK4B 
till AK4C med ny kolv och AK4D med 
ny kolv och ny framstock. Med den 
gamla Hensoldt-kikaren monterad 
på vapnens existerande picatinny-
skena, blir detta ett bra skarpskytte-
vapen, eller som det kallas på eng-
elska, DMR, Designated Marksman 
Rifle.

1964 fattade Försvarsmakten och  
FMV beslutet att frångå 6,5x55 mm 
som armépatron och gå över till 
7,62x51mm NATO. Gevär m/96 och  
framförallt prickskyttegevär m/41B 
i 6,5x55mm fanns dock kvar i orga-
nisationen långt efter 1964. 1983 
startade FMV arbetet med att ta  
fram en ersättare till m/41B. Den 
valda kalibern var 7,62x51 mm 
NATO trots att den är underlägsen 
6,5x55 mm ballistiskt sett. 

FMV började genast att köpa in 
gevär från olika ledande tillverkare 
och 1986 hade vapen anskaffats 
från Sako, Accuracy International, 
Carl-Gustavs gevärsfaktori, Parker 
Hale, Mauser och Steyr. 

Testerna genomfördes mellan 
1986 till 1989. Alla inköpta vapen 
var kapabla att utan problem skjuta 
under 1 MOA (Minute of angle). 
Grovt översatt innebär det en träff-
bild på maximalt ca 2,7 cm på 100 m.  
Grundkravet från FMV var 20 mm 
med fem skott på 100 m med  
matchammunition. 

Övriga krav från FMV inkluderade 
funktionalitet i -40C till +40C och 
god motståndskraft mot snö, damm 
och skräp. Vapnet skulle klara 1 000 
patroner innan eldavbrott (Mean 
Rounds Between Failure) och klara 
av att bibehålla inskjutningen i  
olika klimat också om man tar av 
och sätter tillbaks kikaren. Vapnet 
fick väga max 6,5 kg laddat och vara  
1 200 mm långt. Säkringen skulle ha 
tre lägen där vapnet är säkrat och 
slutstycket är låst, vapnet är säkrat 
och slutstycket rörligt och slutligen  
vapnet osäkrat och slutstycket 
rörligt. Pipan skulle ha en livs - 
längd på 5 000 skott, och lådan 
och slutstycket skulle klara 20 000 
skott. 

FMV genomförde en mängd 
olika tester av vapnen, främst för 
att se slitstyrkan och förmågan att 
bibehålla träffsäkerheten på ett 
inskjutet kikarsikte och truppförsök 
genomfördes vid I21 i Sollefteå och 
Markstridsskolan på Kvarn.

Av de sex gevären stod två ut från 
de andra som överlägsna i kvalitet 
och slitstyrka och det var Lano-
geväret från Sako samt AW-geväret 
(Arctic Warfare) från Accuracy  
International. Då kostnaden för 
AW-geväret var lägre än för Sako-
vapnet, valdes AW. 

AW-vapnet blev i princip helt 
ombyggt för att passa svenska krav. 
Justeringar gjordes på kolven, kolv - 
plattan, säkringen flyttades och 
gjordes till en trestegssäkring, 
mynningsbromsen byttes, rembygel - 
fästen adderades, slutstycksknoppen 
byttes, färgen och ytan på vapnet 
ändrades och en rengöringssats 
med en delbar läskstång inköptes. 
1989 var FMV nöjda och fastslog 
konfigurationen för vapnet och 
döpte det till PSG90. 

Vid denna tidpunkt fanns det 
givetvis kikarsikten med variabel för - 
storing tillgängliga men problemet 
var att de militära kvalitetskraven 
på ett kikarsikte gjorde att ingen 
tillverkare vågade garantera detta. 
Sålunda valdes en fast 10x kikare 
från Hensoldt till kikarsikte 90. 
Fästet och ringarna till AW var 
Accuracy Internationals egna och 
befanns vara helt skottfasta, även 
om kikaren togs av och sattes på. 

Svensk soldat med AK5B med SUSAT-sikte. FOTO: JOHAN LÖFGREN

Från ovan: Parker Hale (AM.125575), 
Mauser (AM.125583), Carl Gustafs Gevärs-
faktori (AM.125585), Arctic Warfare (AW) 
(AM.125577), Lano från Sako (AM.125580), 
Steyr (AM.125582). FOTO: HENRIK JANSSON
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PSG 90 tillverkades i Portsmouth i 
England och sändes till Sverige med 
start senhösten 1991 under ungefär 
ett års tid. 1995 beslutade FMV 
slutligen att pensionera de sista 
m/41B-gevären och dessa ersattes 
helt och hållet med det nya PSG 90 
med 7,62x51 mm kaliber.

PSG 90 väger laddat med 10 
patroner, med rem och benstöd  
ca 6,66 kg. Längden är ca 1184 mm  
och utgångshastigheten på kulan 
från en patron 10 är ca 850 m/s 
med ett Dmax på 3943 m. Max 
bekämpningsavstånd med patron 
10 anges till ca 800 m, vilket är 
ungefär där kulan understiger över-
ljudsfart. Kikarsikte 90 har en fast 
förstoring på 10x och ett synfält 
av ca 42 streck. Riktmedlet är ett 
mildot och det kan belysas med 
tritiumampuller.

Ammunitionen till PSG90 om-
fattar tre olika typer av patroner. 

Dels används den vanliga patron 10,  
med en helmantelkula på 9,5 gram 
med utgångshastighet på ca 850 m/s. 
Därefter finns det möjlighet för prick - 
skyttarna att använda den patron 
som kallas för 7,62/10 PRICK. Detta  
är en patron endast avsedd för prick - 
skytte och är laddad med en under-
kalibrig kula på 4,8mm diameter  
gjord av volframkarbid eller tung-
sten. Kulan är omgärdad av ett 
yttre hölje i plast och placerad i en 
7,62x51 mm hylsa. Det yttre höljet, 
s k drivspeglar, faller bort när kulan 
lämnar mynningen och den lilla  
4,8 mm och 3,4 g tunga kulan färdas 
därefter med ca 1 300 m/s mot 

målet. Vid skjutning med denna 
kula måste ovillkorligen mynnings-
bromsen demonteras, annars 
riskerar man skador på denna från 
höljet som skall passera i 1 300 m/s. 

Denna patron är tänkt att kunna 
bekämpa mål på längre avstånd och  
tack vare den höga utgångshastig-
heten är den mindre vindkänslig. 
Vid skott på 1 000 m når denna kula 
en maximal banhöjd på ca 225 cm 
över riktpunkten, medan patron 10 
på samma avstånd får en maximal 
banhöjd på 540 cm, dvs den under-
kalibrerade kulan har en mycket 
flackare kulbana. Vindavdriften för 
den underkalibrerade kulan är 0,2 m  
på 600 m vid en rak sidvind på  
10 m/s. Motsvarande för patron 10 
är 2,5 m, så den underkalibrerade 
kulan påverkas inte lika mycket av 
sidvind. Rotationsavdriften, dvs den 
avdrift man får på grund av kulans 
rotation på 600 m är 7 cm för den 
underkalibrerade kulan och 15 cm  
för patron 10. Patron 7,62/10 PRICK  
är framtagen av Winchester och 
volframkarbidkulan har en mycket 
god penetration av skyddsvästar.

PSG90s kapacitet för träff med 
första skottet, se tabell nedan.

Inskjutning av siktet bör göras på  
300 m och om man därefter vill avge  
eld på andra avstånd bör detta korri - 
geras med höjdrattarna för avstånd 
och sidorattarna för sidvind. Om 
man inte hinner detta kan man 
använda riktpunkterna i riktmedlet.

PSG90-vapnen har visat sig vara i  
princip outslitliga och det är FMV:s 
bedömning att endast ett fåtal av de 
ursprungliga vapnen som köptes in 
1991 har skrotats, och det beror i  
sådana fall på att vapnet har utsatts 
för så pass kraftigt yttre våld att de  
inte går att bruka.

Under 2011 renoverade FMV och  
Försvarsmakten PSG90 där chassit  
byttes ut och vapnet fick en ny fäll-
bar kolv, vilket underlättar vid vård. 
Det fasta siktet byttes mot ett vari-
abelt sikte på 3–12 ggr förstoring 
från Schmidt och Bender, benämnt 

Stillastående mål  
(1/1-fig)

Stillastående mål  
(1/3-figur)

Rörligt mål  
(1/1-fig)

Patron 7,62/10: 600 m Patron 7,62/10: 400 m Patron 7,62/10: 300 m

7,62/10 Prick: 800 m 7,62/10 Prick: 500 m 7,62/10 Prick: 400 m

PSG90 med alla olika  
delar (AM.068399).  
FOTO: HENRIK JANSSON
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kikarsikte 12. Siktet möjliggör 
montering av bildförstärkare för  
att agera i dåligt ljus och det finns 
en kulbanekompensator som är  
justerbar upp till 800m. Riktmedlet  
är fortfarande ett standard Mildot- 
riktmedel. Fästet byttes ut mot 
ett Spuhrfäste och det nya vapen-
systemet döptes till PSG90B.

Den fällbara kolven på PSG90B 
gör att det blir smidigare att bära 
och vapenvården blir lättare när 
kolven är vikbar så att en läskstång 
kan föras in via patronläget utan att  
kolven kommer i vägen. Nackdelen 
är att en fällbar kolv aldrig kommer  
att bli så stabil som en fast kolv. 
Det nya kikarsiktet har en del för-
delar över det gamla, främst med 
möjligheten att skjuta med lägre 
förstoring på kortare avstånd.

PSG90 och PSG90B har troligen  
ett långt liv kvar i den svenska 
för svarsmakten. En trend inom för-
svarsmakter idag är att nyttja mer 

sk ”skarpskyttegevär”. Detta kan 
vara halvautomatiska vapensystem 
i 7,62x51 mm som HK 417 eller  
FN SCAR H. AK4ans återkomst i  
form av AK4D med det gamla 
Hensoldtsiktet 4x24 monterat är 
idag en billig variant för att skapa 
ett fungerande skarpskyttevapen åt 
försvarsmakten. Skillnaden mellan 
en skarpskytt och en prickskytt 
är att den tidigare är en del av ett 
vanligt förband, där denne utökar 
gruppens förmåga att agera i strid 
på längre avstånd och med större 
precision. Prickskytten agerar ensam 
eller i ett prickskyttepar med en 
spanare. Med dessa båda roller i 
den svenska försvarsmakten och 
den utrustning som finns, vilken 
kommit långt sedan Sverige satte 
AJACK-kikaren på m/96, är Sverige 
väl rustat för framtida utmaningar  
avseende precisionsskytte på 
avstånd upp till 1 000 m. ▪

HV-prickskytt med PSG90. FOTO: MATS CARLSSON / FÖRSVARSMAKTEN

Prickskytt på KFOR-fordon, Kosovo KS04. FOTO: ERIK THULIN / FÖRSVARSMAKTEN

Från och med årets första 
nummer av Slagfjädern har 
det skett byte på redaktörs-

posten. Efter tolv år av engagerat 
arbete avlöses Thomas Eckered av 
undertecknad. Min bakgrund är 
Trängofficer och jag tog officers-
examen 1974. Trupptjänsten gjordes  
vid Norrlands Träng regemente, T 3,  
i Sollefteå där den sista befattningen  
var som grundutbildningsbataljon-
chef. Förutom internationell tjänst  
har jag varit chef för sektion 2 vid  
dåvarande kalix Försvarsområde,  
FO 67, samt chef för Krigsplanlägg - 
nings avdelningen vid dåvarande 
Norra Underhålls regementet i 
Boden. Det har hunnit bli nio 
Krigsförbands övningar (KFÖ) vilka  
alla var höjd punkter i den profes-
sionella utvecklingen som officer.  
Högre militär utbildning har genom-
förts i Sverige och vid Forsvarets 
Stabsskole i Norge. De avslutande 
tolv åren tjänstgjorde jag som  
stra tegilärare vid Försvars-
högskolan, Forsvarets Stabsskole i 
Norge samt vid Försvarshögskolan 
i Finland. Mitt mål med jobbet 
som redak tör för Slagfjädern är, 
kort och enkelt uttryckt, en bra 
medlems tidskrift. ▪

TOMMY JEPPSSON

Ny redaktör
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Ungdomarnas  slutövning 2018
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Att verka i strid är en oerhörd 
psykologisk påfrestning. På  
många sätt den mest påfrest - 

ande som en människa kan uppleva. 
Väpnad strid innebär att med våld 
eller ett mycket trovärdigt hot om 
våld påtvinga en motståndare vår 
vilja eller hindra denne att påtvinga 
oss sin vilja. Alla texter om krigför-
ing som utelämnar eller förskönar 
detta grundläggande faktum är 
ofullständiga och missvisande. På 
Armémuseum i Stockholm visas 
vid ingången till utställningarna 
en grupp schimpanser beredda till 
kamp. De representerar det nakna 
våldet som alltid funnits och gått som  
en blodröd tråd genom mänsklighet-
ens historia. Vi kan tycka att detta 

är dåligt eller obehagligt och något 
vi inte gärna vill se. Men kampen,  
våldet och dödandet är nära för-
knippat med vår utveckling som art.  
Samtidigt är olika former av våld 
och handlingen att döda idag några 
av de mest tabubelagda handling-
arna i vårt samhälle. Vi regleras 
dagligen av såväl sociala normer, 
religiösa budord som juridiska lagar  
vilka samtliga fördömer våld gent-
emot andra. Det våld som utövas 
av stater har satts under kontroll. 
Våldet är inte längre lika naket utan 
har getts struktur och legitimitet.

Det ligger inget konstfyllt i 
själva våldsutövningen. Men att 
få normala människor att begå så 
pass onormala handlingar är en 

utmaning där framgången vilar på 
ett antal psyko  logiska mekanismer. 
Att få dessa att samverka så att en 
människa kan ut föra våldshand-
lingar med bibehållen moralisk 
standard för att sedan återvända 
till det civila livets normer är i allra 
högsta grad en konst.

Ett motstånd mot att döda andra  
finns som en mental spärr hos så gott 
som alla sunda individer. Militär  
utbildning innebär att den blivande 
soldaten lär sig att genomföra 
olika typer av beteenden i specifika 
kontexter med bibehållen moralisk 
standard. Den syftar inte till att 
modifiera de moraliska uppfatt-
ningar som denne redan besitter, 
utan presenterar snarare under 

En kollega fick en gång uppgiften att agera instruktör för en pluton som med kort varsel skulle rotera 
iväg på en utlandsmission. Under en dag på skjutbanan frågade en soldat om anledningen till varför 
man sköt dubbelskott. Kollegan, väl förtrogen i både skytte och sjukvårdstjänst, berömde soldatens 
fråga och svarade sakligt att dubbelskott med närliggande ingångshål gav parallella sårkanaler i 
kroppen med massiv genomblödning som följd vilket dödade snabbare, något som gjorde skjut-
tekniken särskilt lämplig i närstrid. Svaret orsakade ett vulkanutbrott av reaktioner hos de militära 
högdjur som följde utbildningen från sidan. Förklaringen som den yngre instruktören gett ansågs 
inte passande. De alternativa utläggningarna om dubbelskotten som följde innehöll förvisso upp-
repningar av frasen ”Mycket bly i luften”. Men vad de menade att blyet gjorde efter att det färdats 
genom luften framgick däremot inte.

TEXT: DAVID BERGMAN

Konsten att döda
Att döda är fel men att nedkämpa en fiende är något som förväntas av en soldat. FOTO: TORBJØRN KJOSVOLD / FORSVARET

David Bergman
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vilka premisser som dessa kan 
kringgås, en ”moralisk frikoppling”.  

Tre grundläggande 
psykologiska mekanismer
Det finns tre grundläggande psyko-
logiska mekanismer som blir cen-
trala för att få en normal människa 
att göra onormala handlingar.

Den första brukar kallas för  
distanslagen. Det är mer påfrestande 
att döda någon med kniv i närkamp 
än med ett prickskyttegevär på långt  
avstånd. Den avgörande faktorn här 
är den mänskliga perceptionen. I 
närkamp kan vi förnimma mot - 
ståndaren med alla våra sinnen och  
ser då denne som mer mänsklig. Men 
i hårkorset på ett prickskyttegevär 
ser vi endast de grova formerna och 
inte detaljerna av en människa. 

Den andra aspekten är den av-
individualisering som grundläggs 
vid inryckningen. En av effekterna av  
denna är att den skapar en upplevd  
anonymitet. Anonymiteten förstärker 
känslan av kollektivt handlande 
vilket reducerar den individuella 
tröskeln att använda våld. Styrkan 
ökar generellt med storleken på 
gruppen men inte minst den kollek-
tiva identiteten. Ju mer en individ 
identifierar sig som en medlem av 
en social grupp desto enklare blir 
det att utföra handlingar i dess 
namn, inklusive våldshandlingar. 

Våldshandlingar ges även ett 
sanerande språk. Att peka ut målet 
för våldshandlingen benämns 
exempelvis för att ’målange’ och att 
döda densamme benämns som att 
’nedkämpa’. Etiketterna särskiljer 
mellan de moraliska systemen och 
underlättar att en frikoppling kan 

ske. Att mörda är fortfarande fel, 
men att nedkämpa fienden är  
tvärtom förväntat. 

Den slutliga psykologiska meka-
nismen är avhumanisering av målet 
för våldsutövningen. Fenomenet 
betyder att vi berövar en motpart 
sina mänskliga attribut. När någon 
berövats dessa reduceras den psyko-
logiska tröskeln att tillfoga skada 
eller död. Avhumaniseringsprocesser 
är inneboende i det militära utbild-
ningssystemet. Från första dagen 
på skjutbanan får soldaten lära sig 
att han inte skjuter på en människa  
utan mål. Tavlorna avbildar grov-
huggna ansikten med elaka drag. 
I denna process reduceras de från 
en individ med känslor, hopp och 
drömmar till ett objekt, fienden. 

Beröringsskräck och 
överintellektualisering
Det finns dock ett antal hinder för att  
utbilda soldater så verklighets troget 
som möjligt eller att överhuvudtaget  

prata om frågorna. Döden har med  
tiden allt mer blivit något vi i sam-
hället gömmer undan och helst inte  
vill se. Det grundläggande självklara 
faktum att militära insatser innebär 
våldsutövning är inte lika självklart 
för alla. Överlag riskerar detta att 
tabubelägga ämnet och skapa en 
stigmatisering av de yrkesgrupper 
som utövar ett våldsmonopol eller i  
viss mån skapa en aversion mot kärn  - 
uppgifterna även inom professionen.

Parallellt ser vi stundtals en 
ten dens att överintellektualisera 
krigföring. Vi pratar hellre om att 
”komma innanför motståndarens 
beslutsprocess” eller att ”orsaka 
systemkollaps”, än om vad detta 
innebär. Givetvis är ledningssystem 
viktiga, men ingen konflikt är en 
olympiad för att avgöra vem som 
har snabbast beslutsprocess, utan 
de syftar oftast ytterst till att utföra 
en våldshandling.

Det finns även ibland en illusion  
om det framtida kriget som tekniskt 
och oblodigt. Vi kan dock se att även  
konflikter som ansetts vara skolboks - 
exempel inom exempelvis informa-
tionskrigföring i allra högsta grad 
även innehållit våld och dödande. I 
tider när allt fler pratar om hybrid-
krigföring bör man betänka att  
termen ’hybrid’ betyder just korsning,  
att nya sätt att föra krig tillförs men 
utan att det konventionella sättet att  
föra krig förändras. Sammanfatt-
nings vis ser vi att vålds utövning och 
konsten att döda är lika grundläg-
gande färdigheter idag som tidigare 
genom historien, och kommer att 
vara så även i framtiden. ▪

Det finns en tendens att överintellektualisera frågor om våld och död. FOTO: JOHAN LUNDAHL, 
COMBAT CAMERA / FÖRSVARSMAKTEN

Om fienden berövas mänskliga attribut reduceras motståndet mot att skada eller döda denne. 
FOTO: DAVID BERGMAN
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I år genomfördes tävlingen  
Vintergatan för 30:e gången, 
traditionsenligt sista lördagen i 

januari. Även om det endast finns 
30 plaketter på vandringspriset i 
form av en på en platta monterad 
m/14-bajonett, så är denna tävling 
mycket äldre än så. Vad vi vet är att 
då det begav sig, så kunde första-
priset utgöras av en splitter ny kpist  
m/45B med tillhörande utrustning. 

Utmanande tävling
Denna vintriga lördagskväll hade  
71 soldater inklusive några civila  
samt 6 finska soldater klätt sig lagom  
varmt för den nattliga patrull-
marschen och fälttävlan. Dryga 
35-talet funktionärer under den vana 
ledningen av överste Johan René 
och kansliets klippa Irma Palm hade  

jobbat hårt under dagen och kvällen 
för att göra detta till en bra tävling 
avseende såväl skyttet som maten  
som transporterna. Vädret var 
relativt bra med 6-8 minusgrader, 
ett lågt molntäcke och nyfallen snö. 
Under slutet av tävlingen började 
det dessutom snöa lite lätt.

Tävlingen sträckte sig över  
8 stationer med varierande svårig-
hets grad, varierande avstånd och 
olika mål. Avstånden som kortast 
var ca 20 m och de längsta sträckte 
sig upp till strax under 200 m. 
Målen var som minst ca 20 cm i 
diameter och som störst en helfigur. 
Målen var för det mesta belysta av 
två lyspatroner från signalpistol 
vilket förvandlar natt till dag under 
ca 25 sekunder. Det förekom också 
en station där målen var belysta 
av två stycken larmminor och en 

station där den enda belysningen 
var en enkel lysstav. Den första 
stationen var en inskjutningsstation 
utom tävlan där skyttarna fick 2 x 3  
patroner för att tillse att vapnens 
sikten var inskjutna. 

Tävlingen utgick från Tranbygge 
på Livgardets övningsfält och del-
tagarna kördes med bil till Gällöfsta 
Herrgård där tävlingen startade. 
Sträckningen ledde därefter från 
Gällöfsta, genom skogen och över 
fälten tillbaka till Tranbygge,  
dryga 5 km.

Finska gäster
Deltagarna kom från alla hem värns - 
 bataljoner runtom i Stockholm, från  
Attundaland batal jon, Hemvärns-
bataljon Stockholm, Taeliehus-
bataljonen, Järvabataljonen,  

Vintergatan 2019
Strid i mörker mitt i vintern är inte det lättaste, men vi kan inte 
alltid välja när vi vill genomföra strid. Övning är därför viktigt 
och ett av dessa tillfällen när detta kan övas, dessutom uppsluppet 
och roligt, är varje år i januari. En eloge till lt Micke Källman och 
kn Kjell Karlström som burit ansvaret för tävlingens utformning 
och det goda resultat som uppnåtts.

TEXT: HENRIK JANSSON • FOTO: HENRIK JANSSON

Inskjutning med hoppande spårljus.

Henrik Jansson
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Södermanlandsbataljonen, Roslagens 
bataljon och Södertörnsbataljonen. 
Till detta tillkom de sex hitresta 
finska hemvärnssoldaterna från 
Helsingfors samt två civila tidigare 
hemvärnsmän. 

De finska gästerna kom hit för 
sjätte gången i följd och var enga-
ge rade och duktiga med ett vapen 
(AK5C) som de inte har någon  
formell utbildning på. Magnus  
Nordgren lyckades bäst och kom  
in på en hedrande 17:e plats. 

Olika vapen
Det är intressant att se att de vapen  
som idag används är lite mer vari e - 
rande än tidigare. De flesta använder  
AK4B men det finns även AK4C, med  
den nya kolven, samt AK4B med 
inskjutbar kolv. Tävlings ledningen 

lånar ut AK5C till de som behöver 
vapen, vilket brukar vara de finska 
tillresta samt ett fåtal ytterligare. 

Stolta vinnare 
På sista stationen för kvällen  
last ades alla skyttar in i en bandvagn, 
kördes en skumpig väg uppför en 
kulle och fick kliva ur denna utan att 
se målen. När lyspatronerna sköts 
iväg fick de besätta eldställningarna, 
hitta sina mål och bekämpa dessa 
under den tid som lyspatronen 
verkade. 

Tävlingen var relativt svår med 
en del långa avstånd och små mål 
vilket också avspeglade sig i resultat - 
listan där 48 poäng var max och 
Fredrik Von Schmalensee från 
241:a instatskompaniet St Erik  
stod som vinnare med 36 poäng. 

Tvåa var Daniel Mahouk från  
232:a insatskompaniet Arlanda 
med 35 poäng och trea kom Patrik 
Borelid från 282:a insatskompaniet 
Roslagen. 

Välkomna åter 2020
Efter genomförande och återkomst 
till Tranbygge väntade varmkorv, 
saft och kaffe för alla deltagare 
samt vård av vapen, inlämnande av 
lånade vapen och hemfärd. 

De tävlande var överlag väldigt 
nöjda med tävlingen, arrangemanget 
och genomförandet och den goda 
stämningen inne på Tranbygge 
vid midnatt vittnade om detta. 
Vi återkommer med säkerhet till 
Vintergatan 2020 med en tillförsikt 
om att det kommer att vara lika bra 
som föregående år. ▪

Justering av rödpunktssikten i lampans sken.

Kontroll av ladda/patron ur. AK4B med granattillsats.
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Övningen pågick vid Livgardet 
Kungsängen under helgen  
15-16 december med 

avdelningschef Sergeant Werner 
som övningsledare. Under övningen  
var det ett stort fokus på säkerhet och  
teambuilding. Ungdomsövningen  
inleddes med en säkerhetsgenom-
gång avseende skytte. Där märkte 
man att eleverna var på hugget 
redan från början. 

Innan instruktörerna var på plats 
gick ungdomarna igenom de olika 
säkerhetsinstruktionerna som de 
lärt sig tidigare. Något instruktörerna 
berömde dem för.

Skyttetävling
Efter säkerhetsgenomgången började 
den första aktiviteten, som var ett 
rotationssystem där plutonerna 
delades upp i två övningsgrupper.  
Ena övningsgruppen åkte till 
terrängbanan medan den andra 
stannade på skjutbanan och deltog 
i skyttetävlingen. Ungdomarna 
fick skjuta gevär 22 och Ak4B. De 
”pricksäkraste” fick ta emot priser 
under prisutdelning. 

Vid halvtid bytte grupperna  
stationer med varandra. På terräng-
banan åkte eleverna i bandvagn 

203, bepansrad geländewagen och 
Tgb 13, där fick de uppleva och 
se hur fordonen betedde sig i svår 
terräng. Det blev ett fartfyllt och 
mycket uppskattat moment.

Värdegrund
Efter terrängbanan och skyttet 
visade fältkockarna upp sin kok-
vagn. Försvarsutbildarna rekryterar 
från 2019 fältkockar till hemvärns-
förbanden och vill förstås visa 
stockholmsungdomarna vad det 
innebär att vara fältkock. På kvällen 
höll Högkvarteret föredrag om 

Ungdomarnas 
slutövning 2018
Avslutningsövningen 2018 för Försvarsungdom Stockholm blev 
en lärorik helg fylld med fartfyllda och roliga moment. 

TEXT OCH FOTO: GEORG LUNQE

Terrängfordon åker ner i djupt vatten. 

Georg Lunqe
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Försvarsmaktens värdegrunder, 
vilken lägger stor vikt vid hur man 
ska behandla varandra oavsett kön 
och etnicitet. 

Efter föredraget blev det samman-
hållningsövningar och eleverna fick 
möjligheten att lära känna varandra 
bättre och reflektera över året som 
har gått. I vanliga fall sover de i tält 
men just den här helgen tillbringades 
i kasern. Där fick de se hur en  
annan del av soldatlivet kan se ut.

Helgen avslutades med en pris-
utdelning för den bäste skytten på 
gevär 22, bäste skytten på Ak4B 
samt bäste elev. 

Första klivet
Caroline Jidbacken, som just nu 
genomför sitt andra år i Försvars-
utbildarna, berättar hur hon fick 
upp ögonen för organisationen 
genom ett reklamblad i brevlådan. 
Då hon bor långt ifrån verksamheten 
var det först lite tveksamt om det 
verkligen var något för henne. Men 
till slut så tog hon det första klivet 
och nu anser hon att det är ett av de 
bästa beslut hon tagit. 

– Jag tar med mig mycket från 
Försvarsutbildarna in i det civila, 
säger Caroline.

Hon har blivit mycket effektivare  
till vardags, stresståligare och även  
mognat som person. Det har upp - 
stått en god sammanhållning med 
de andra ungdomarna vilket enbart 
i sig är en bra anledning varför hon 
skulle rekommendera Försvars-
utbildarna till alla. 

Meningsfull
Försvarsutbildarna bedriver frivillig 
ungdomsverksamhet. De kan erbjuda  
upplevelser från Försvarsmakten 
och ser till att ungdomarna får en 
meningsfull fritid. 

– Det är alltid lika kul att se hur 
ungdomarna utvecklas under åren 
och växer som personer, säger 
Kapten Svärd. 

Försvarsmakten har mycket att 
tacka Försvarsutbildarna för och de 
frivilliga instruktörerna som ställer 
upp. Majoriteten av ung domar 
som är med i Försvars ungdom är 

intresserade av att gå vidare till 
Försvarsmakten och det anser 
Kapten Svärd är enbart en bonus 
för verksamheten. ▪

Uppifrån och ner: 
Säkerhetsgenomgång och dagens planering.
Caroline Jidbacken tar med sig mycket från 
Försvarsutbildarna. 
Träffbildskoll under ledning av Kapten Svärd.

Georg Lunqe
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Verksamhet som 
gör skillnad

TEXT: MATS NILSSON

På eftermiddagen den 25 okt - 
ober är en av våra ungdomar,  
Kamila Östlund, från Försvars - 

ungdom Stockholm, på väg från 
pendeltåget till bussen i Haninge 
centrum. Plötsligt hör hon en smäll  
och märker att personer runt om  
kring reagerar på något. Hon vänder  
sig om och upptäcker att det är en 
man som blivit påkörd av en bil.

Mannen faller och slår i huvudet 
innan någon hinner fram. Kamila 
börjar då ett akut omhändertagande 
och försöker gå igenom den minnes - 
regel – L (C) ABCDE – som hon lärt 
sig på en sjukvårdsutbildning bara 
två dagar innan denna händelse.

Kamila fortsatte omhändertag-
andet till räddningstjänst anlände 
och tog över.

Utbildningen som vi ger ungdom-
arna i vår verksamhet visar sig åter-
igen göra skillnad. Tack vare den 
genomgång om omhändertagande 
av skadad och utbildning i första 
hjälpen hon fått kände Kamila att 
hon hade kunskap. Därigenom 
kunde hon ingripa och göra  
skillnad. ▪

Måndagen den 17 december 
2018 var det återigen dags 
för Järva Hemvärnsbataljons 

julkorum. 
Ungdomar som deltar i Muske-

terarkårens utbildning i Fanvakt 
och Militärhistoria ställde även i år 
upp som fanvakt och marscherade 
stilfullt in i kyrkan med den svenska 
fanan och bataljonens fana.

Ungdomarnas deltagande som 
fanvakt är mycket uppskattat av 
bataljonschef, bataljonspastor och 
närvarande soldater ur bataljonen 
och ger en fin inramning till korumet. 

Efter korum samlades deltagarna 
i församlingshemmet för fika och 
en stunds samkväm. I samband 
med denna utdelades Utbildnings-
ledarens vandringspris till det lag 
från Försvarsutbildarna Stockholm 
och Södermanland som placerade 
sig bäst av förbundets lag i Riks-
hemvärnschefens ungdomstävling 
som genomförs varje år i augusti.

Detta var första tillfälle som detta 
pris delades ut. Vandringspriset är 
en modell av en Vasakanon som en 
gång i tiden var ett vandringspris till  
ungdom i Artilleribefälsföreningen. 
Priset sattes upp av en kapten  
C P Ossbahr och delades ut mellan 
1968 och 1985. 

När den sedermera sammanslagna 
Artilleri- och Granatkastarbefäls-
föreningen lade ned verksamheten 
2016/2017 skänktes priset till  
förbundets ungdomsverksamhet.

2018 blev det ”Kaosbarn” som 
tog hem priset. Laget bestod av 
Alicia Stojmenovic, Madeleine 
Tylömark, Sanna Olsson och Linn 
Lundahl samt lagledaren Göran  
Andersson och biträdande lagledaren 
Elliot Pettersson. Laget placerade 
sig på 2:a plats i flickklassen och 
sammanlagt en 18:e plats av 56 lag.

Tyvärr kunde bara en av lag-
medlemmarna delta vid prisutdel-
ningen i samband med julkorumet. 
Övriga lagmedlemmar fick ta emot 
sina miniatyrkanoner vid ung   -
doms avdelningens uppstart den  
19 januari. ▪

Julkorum 17 december 2018
TEXT: MATS NILSSON

Vandringspriset. FOTO: TOMAS VIKSTRÖM

Musketerarkåren utgör ett värdigt ceremoniellt inslag. FOTO: MATS NILSSON

Kamila Östlund, en hjälte i vardagen. 
FOTO: ALICIA STOJMENOVIC, FÖRSVARSUNGDOM
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Efter en lång rad chefer från 
främst armén och flygvapnet  
har Militärhögskolan Karlberg  

sedan 2016 en chef med bakgrund  
från flottan. Nämnda år tillträdde  
Kommendör Anna-Karin Broth som  
chef vid skolan. Den 29 november 
2018 genomförde Karlbergs Musik-
kår, i den vackra Rikssalen på  
Karlbergs Slott, en högtidlig konsert 
– Chefens konsert – tillägnad skol-
chefen. Inbjudna till konserten var 
kadetter samt den tjänstgörande 
personalen vid skolan. Konserten, 
med tema engelsk musik, leddes av 
musikkårens förstedirigent Peter 
Göthe. Sångsolist var Eva  
Magnusson, sopran.

 Den till Försvarsutbildarna an - 
knutna Karlbergs Musikkår är sedan  
1985 placerad vid Militärhögskolan 
och antogs samma år som Militär-
högskolans Musikkår. Kåren har 
under årens lopp genomfört ett stort  
antal uppdrag vid skolan liksom 
inom andra delar av Försvarsmakten 
med anknutna organisationer.

 I samband med konserten till-
delades ett tiotal av medlemmarna 
i Karlbergs Musikkår medaljer och  
andra utmärkelser för förtjänst fulla 
insatser. Förrättare var förbunds-
styrelseordförande Johan René i 
Försvarsutbildarna Stockholm- 
Södermanland. ▪

Högtidlig konsert  
på Karlberg

TEXT: BO MAGNUSSON • FOTO: BO MAGNUSSON

Musik i stilfull inramning.

Riddarhuset  
8 maj kl 19.00
Musik i ceremoni, fest  
och vardag – Lättsam  
försommarkonsert

Karlbergs Musikkår,  
Militärhögskolan Karlberg.

Biljetter till konserten säljs på  
www.tickster.se. I programmet 
från operapärlor och skimrande 
vårmusik till flotta marschklenoder. FOTO: BO MAGNUSSON
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Hej alla försvarsutbildare! 
Ett nytt spännande år står 

för dörren. Förbundsstämman  
genomförs 27 mars kl 1900 på  
Kupan. Vår härliga trivselhelg går 
i år av stapeln 26–28 april. Grund-
utbildning för frivilliga, GUF, 
genom för vi från 3 maj–17 maj.  
En Military Weekend ska genom-
föras 14 juni–16 juni. Vi rekommen - 
derar våra medlemmar att söka till 
fort sättningskursen i totalförsvars-
information som går på Fårö kurs-
gård 6 juli–12 juli.

Årets höjdpunkt blir när vi skall 
genomföra Rikshemvärnschefens 
utbildningskontroll för hemvärn-
sjukvårdsgrupper, ”Blodet droppar”,  
1 augusti–4 augusti på Fårö kurs-
gård för över 100 del-
tagare.

Kursen ”för din säker-
het” som riktar sig till 
allmänheten och syftar 
till att ge en grund hur 
vi gör vid olika kriser 
kommer vi genomföra 
vid minst sex tillfällen. 

Vad händer på  
Fårö kursgård?
Platschefen Johan  
Aronsson fortsätter 
med upprustningen och 

följer en uppgjord underhållsplan. 
Där skall våra byggnader målas, 
fönster renovering, uppsnyggning 
av rummen och mycket mera göras. 
Det görs hela tiden förbättrings-
arbeten på vår kursgård, listan är 
betydligt längre än det som nämnts. 

Inbjudan
Vi fortsätter även i år med en 
enklare årsstämma för att istället 
satsa på en bra trivselhelg där alla 
är välkomna att delta. Förra året 
blev en succé. Det skulle glädja oss 
mycket om ni kan komma denna 
helg och hjälpa oss att ställa iordning 
inför årets säsong, samt själva se 
hur fin kursgården är.

Alla försvarsutbildare inbjuds att 
delta vid årsstämman med förtäring 
27 mars klockan 19.00 på Kupan, 
Röda Korset. Trivselhelg genomförs 
fredagen den 26 till söndagen den 
28 april.

Anmälan till platschefen tele-
fon 0498-22 41 33 alternativt 
på mail info@farokursgard.se 
senast en vecka innan respek-
tive aktivitet. 

Hjärtligt välkomna på våra 
aktiviteter. 

Semester på Fårö?
Fårö Kursgård erbjuder Bed & 
Breakfast till rimliga priser. Som 

Försvarsutbildarmedlem 
har du dessutom 25 %  
rabatt! Boka på tfn 
0498-22 41 33, tala  
om att du är medlem i  
För svarsutbildarna.  
Ytterligare information:  
www.farokursgard.se ▪

Vad händer hos  
Försvarsutbildarna  
Gotland? 

TEXT: JAN-ERIC ENGSTRÖM

GUF 2018, övning CBRN.
FOTO: JAN-ERIC ENGSTRÖM

FOTO: ARTIFEX, WIKIMEDIA COMMONS
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Slagfjädern 
saluterar
Stockholm och Södermanland

April
02 Christer Hellström Träng 60
03 Palle Lundin Rosis  75
06 Ronny Rauden KavJ 50
12 Kerstin Reinholdsson Hv/HBR 50
15 Stig Andersson Tunga 80
17 Hans-Olov Örnhall Rosis 85
17 Anders Grawe Södermanland 60
19 Tomas Maxe  Södermanland 50
19 Henrik Stranne Skyttefören 50
20 Rune Karlsson  Träng 90
20 Georg Bergholtz Träng 80
23 Björn Siljeholm Rosis 60
24 Per Rönström Rosis 60
24 Johan Weijne Rosis 60
25 Rafael Vilén Rosis,Skyttefören 70
27 Roderick Martin Rosis 60
29 Börje Rosenberg Tunga 85
29 Suzanna Ingvarsdotter  Stockholm 60 
 Fjelkman 

Maj
01 Arne Björklund Träng 80
01 Mats Thomsson Rosis 75
02 Anders Anshelm Träng 75
02 Tomas Holmberg Rosis 60
03 Gunnar Ek Tunga 50
05 Hans Siegel Hv/HBR 90
05 Fredrik Winberg Rosis 70
06 Tommy Svensson KavJ 70
06 Stefan Isaksson Signal 60
11 Gunnar Karnell St.Eriks 85
12 Jan Burell Rosis,Södermanland 75
14 Johan René KavJ 70
16 Matz Jakobsson Tunga 60
17 Marco Heiniola Hv/HBR,Stockholm 50
20 Bernth Gustavsson Rosis 60
22 Arne Pettersson Träng 75
23 Magnus Bäckstrand Rosis 85
26 Åke Hedlund Träng 75
26 Helén Widemalm Hv/HBR 60
26 Alessandra Toscano Hv/HBR 50
28 Anders Melberg Södermanland 60
28 Christer Lundh Rosis 50
29 Michael Sparreskog KavJ 50

Juni
03 Björn Ekstrand Hv/HBR 80
06 Ronny Lundholm Södermanland 60
07 Bengt Ackzell Signal 60
08 Lise-Lotte Cederberg Träng 70
08 Henrik Jansson Skyttefören 50
09 Kent Kastman Skyttefören  60
11 Bertil Nordström Rosis 85
14 Rudolf Danielsson Rosis 50
15 Lennart Wistedt Rosis 85
16 Björn Jansson Hv/HBR  50
17 Åke Hjelm KavJ 75
19 Lars-Åke Phuthom Södermanland,Tunga 60
22 Anders Abrahamsson Rosis 75
28 Siegfried Joussineau KavJ  70

Gotlandsförbundet

Januari  
10 Yvonne Funk Gotlandsförbundet 60

Februari  
05 Göran Bentsson Gotlandsförbundet 75
09 Anders Jernberg Gotlandsförbundet 75
14 Sonny Flisberg Gotlandsförbundet 80

Mars  
28 Lennart Tore Hjerp Gotlandsförbundet 85

Maj
04 Lars Kotz Gotlandsförbundet 60
13 Gösta Pettersson Gotlandsförbundet 70

Juni  
01 Jan Löwenborg Gotlandsförbundet 80
30 Kurt Nysell Gotlandsförbundet 80



SLAGFJÄDERN
Försvarsutbildarna   
Stockholm och Södermanland  
Karlavägen 65 
114 49 STOCKHOLM

Posttidning B

Vill du bli specialist  
i Hemvärnet? 

Sök som  
Fältkock
En fältkock har till uppgift att planera, tillaga och servera tre måltider om dagen till soldaterna i förbandet. 
Kokgruppen arbetar tillsammans i skift för att förbereda måltiderna, som antingen serveras på plats vid 
kokplatsen eller förbereds för att kunna skickas ut till soldaterna i fält.

FÖRKUNSKAPSKRAV
• Medlem i en frivillig försvarsorganisation.
• Fyllt 18 år samt vara svensk medborgare.
• Ha god hälsa, psykisk balans och en god fysik.
• Anses vara lämplig för befattningen samt ha förutsättningar för att godkännas vid en säkerhets prövning.

UTBILDNINGSGÅNG
1. Grundutbildning  GU-F (alt tidigare värnplikt eller GU/GMU) 14 dagar
2. Befattningsutbildning Fältkock – grundkurs    14 dagar
3. Vinterutbildning  Vinterutbildning Fältkock   7 dagar
4. Hemvärnsintroduktion       2-3 dagar

VAD OMFATTAR UTBILDNINGEN
Efter fullgjord utbildningsgång ska deltagaren ha kunskaper och färdigheter för att kunna  
krigsplaceras som fältkock i Hemvärnets kokgrupp under ledning av en kokgruppchef.  
Det innebär bland annat kunskaper och färdigheter för att kunna:
• Tillaga måltider i fältmiljö 
• Använda fältkokmateriel på ett säkert sätt
• Använda tilldelad utrustning för brandbekämpning i köksmiljö
• Tillämpa gällande bestämmelser för livsmedelshygien

OBLIGATORISK HÄLSOKONTROLL
Före genomförande av Fältkock – grundkurs måste samtliga deltagare genomföra en läkar undersökning 
samt hälsokontroll som visar att de inte är smittbärare. Detta är ett krav för all personal i Försvarsmakten  
som hanterar oförpackade livsmedel och det ska upprepas årligen vid avtal samt efter vistelse utanför 
Norden. Vidare instruktioner om detta erhålls innan genomförandet av Fältkock – grundkurs.

MER INFORMATION OM KURSERNA ÅTERFINNS PÅ:
Försvarsutbildarna: www.forsvarsutbildarna.se/utbildning 
Svenska Lottakåren: www.svenskalottakaren.se/utbildning 

http://www.forsvarsutbildarna.se/utbildning
http://www.svenskalottakaren.se/utbildning

