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N u är glada julen slut, slut, 
slut. Julegranen dansas ut, 
ut, ut. Så var vi där igen. Efter 
en tillvaro präglad av ljus i 

varje hus, i varje rum, är vi tillbaka i 
vintermörkret. ”Nu är det lika tråkigt 
igen”, som gamla mormor sade, när 
middagsgästerna gått hem. Eller är 
det? Vintersolståndet är passerat, det 
blir ljusare igen.

Ändå kan man fundera. Försvaret 
har under decennier behandlats som en 
julgran. Elasticitetsprincipen kallades 
det ett tag under 1990-talet och tidigt 
2000-tal. När fienden evaporerat och 
demokratin segrat måste man kunna 
avskaffa alla väpnade styrkor? Fast 
inte flygvapnet, flygindustrin ger ju 
både jobb och tekniskt know-how, 
dumt att göra sig av med det. Det finns 
alltid någon att exportera till. Och 
ubåtar … ? 

Så vi behöll några av guldkulorna 
och lite glitter, högvakt och heders-
kompanier måste vi ju ha. Belysningen  
kan användas i utlandstjänst, men 
granen kastar vi ut. Det finns alltid 
någon färsk att köpa nästa gång vi vill 
fira jul. 

Fast Försvarsmakter växer inte som  
trän. Eller låter sig köpas färdiga. De  
måste planteras, odlas, skötas, beskäras  

varligt och klokt samt få växa till 
tillräcklig storlek för att ge plats till 
kulorna, glittret och belysningen. 
Växa så att det går att skapa balans 
mellan de gamla prylarna och allt det 
nya som måste till för att helheten ska 
fungera. Balans för att den nya topp-
stjärnan ska framstå i all sin glans. 
Och bevakas så att inte huskatten river 
ner hela klabbet.

Årsring måste läggas till årsring, 
utbildad personal tas om hand, vidare - 
utbildas eller efterhand ges enklare 
uppgifter, materiel anskaffas, vidare -
u tvecklas, vidmakthållas inom ett  
systematiskt utbildnings- och 
vidmakt hållandesystem. Försvars-
makten är beroende av kontinuitet 
och konsekvens. Mycket av kompe-
tensen och förmågan sitter inneboende 
hos människorna och vidareutvecklas  
under ständigt underhåll. Träd gödslas  
och vattnas. Hugger man av stammen 
räcker det inte med att sätta den gamla 
granen ovanpå stubben. Man kan ha 
tur, ympning kan lyckas, men sällan i 
stor skala.

Även en frivilligrörelse behöver 
ständigt vattnas och gödslas för att 
producera syre. Utan skötsel dör 
barren, grenarna och rötterna. Till 
slut fälls trädet av stormen. Det krävs 

FÖRBUNDSSTYRELSENS ORDFÖRANDE

Julgransplundring?
människor för att upprätthålla tradi-
tioner, tänka nytt och genomföra, det 
krävs organisation och pengar för att 
orka. Och det krävs kunskaper om hur  
det var och hur vi gjorde, för det måste 
finnas erfarenheter att rätta sig efter, 
för att inte nytänkandet ska bli en 
produkt av en överbetald konsultfirma 
och politiska drömmerier. Det är inom 
organisationerna, Försvarsmakten 
och Frivilligrörelsen, fröna måste sås 
och kärnan till nyutveckling ska växa, 
på en plattform av vad vi vet och kan.

Den klädda och belysta julgranen är 
fin där den står. Lite tråkig är den, när 
man slutat vattna och grenarna slokar. 
Men när kulor, belysning och glitter 
tagits ner så återstår bara en föga  
inspirerande illusion. Klär man den 
med bilder av behovet av försvars-
kraft, satsningar, lyhördhet, utveckling  
och tillväxt, vill det till att den jul-
granen är klädd med riktiga kulor 
och krut, i operativ och social balans, 
och vattnas med riktiga pengar och så 
rikligt som krävs. Just nu kräver man 
krigföringsförmåga av en organisa-
tion, som inte är avsedd för det.

TEXT: JOHAN RENÉ
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Vintergatan avgjord
Årets stora skyttetävling lockade 75 deltagare varav 5 från Finland.

Segrade individuellt gjorde Christian Eldheden och som nummer 2 placerade sig Adam Jacobsson. Tredjeplatsen 
delades av Simon Larsson, Richard Pettersson, Anton Wallin och William Theutenberg.

Lagsegern hemfördes av laget Glassbilen hemmahörande i hemvärnets Roslagsbataljon.

Slagfjädern gratulerar!
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Sammanhållning,  
saknad och myternas makt

Soldater ur norska Telemarkbataljonen genomför traditionsenlig ”kappestrid” på Rena. En tävling vars syfte är att finna det bästa kompaniet som ska 
sändas först i strid eller representera bataljonen i andra sammanhang. Kompetensprov, initiationsriter och tävlingar utgör viktiga delar för sammanhållning 
och förbandsanda. FOTO: ANETTE ASK / FORSVARET

Jag har en utmaning till alla kollegor att försöka på sina egna förband: Den  
första dagen i gröna kläder får de nyinryckta soldaterna endast ut sin basker. 
Detta plagg, får de lära sig, är en prydlig huvudbonad som endast bärs vid 
uppställningar inom kasernområdet. När de blivande soldaterna genomfört 
sin första större fältperiod får de tillstånd att bära den kamouflagefärgade 
fältmössan. Som namnet antyder bevisar denna – fullt logiskt – att de 
besitter en färdighet att vara i fält. Efter ungefär halva utbildningen genom-
förs det fruktade och mytomspunna Hjälmprovet. Instruktörer och tidigare 
kullar har i svepande ordalag matat myten om hur obeskrivligt hårt det var 
på deras tid, och hur mycket de kämpat för rätten att bära sina hjälmar.  
Efter att ha klarat provet får hela kompaniet marschera samlat till en hemlig 
traditionsplats. Under belysning av stora eldar och till tonerna av trumpet-
fanfarer får de sen höra kompanichefen ge den order de väntat på sedan 
inryckningen: ”Mössa av – Hjälm på!”. Soldaterna har nu visat sig värdiga 
att bära kevlarhjälmen, den främsta symbolen för en riktig krigare. De får 
även lära sig att klagomål och ifrågasättanden endast ska avfärdas som 
avund sjuka från icke-hjälmbärande förband. Hur många tippar på att vi 
skulle se soldater gå genom centralstationen på hemresa stolt bärande 
permissions uniform och kevlarhjälm?

TEXT: DAVID BERGMAN

David Bergman
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D et är ett klassiskt antagande 
att soldater strider för sina 
kamrater. Vid undersökningar 
om rädslor i strid kommer 

rädslan att skadas eller dödas ganska 
långt ned. Människors främsta rädsla 
i strid är oftast social uteslutning. I 
livshotande situationer blir beroendet  
av gruppen större och rädslan att  
lämnas utanför dess skydd än mer akut.  
Döden är även något abstrakt och svårt  
att föreställa sig medan de flesta  
sannolikt i någon utsträckning upplevt  
känslan av att vara socialt icke önsk-
värd eller utesluten från en gemenskap. 

Vad bygger sammanhållning?
Sammanhållning kan alltid komma  
ur traditionell vänskaplighet mellan  
individer och förstärkas av den 
beroendeställning som den extrema 
situationen medför. Men i militära 
sammanhang är den mest framträ-
dande delen den kompetensbaserade 
sammanhållningen och rollen som 
gemensam utbildning kan ha på ett 
förband. Utöver individuella och 
kollektiva färdigheter kan träningen 
även omdefiniera relationen mellan 
individerna på ett sätt som framhållits 
som centralt för sammanhållning. 
När individer interagerar och presterar 
tillsammans förändras dynamiken i 
en positiv riktning. Träning handlar 
inte bara om lärande utan även om att 
skapa en känsla av social enighet och 
förstärka en identitet med gruppen som  
kollektivt utför färdigheterna. William  
McNeill har benämnt denna sociali-
seringsprocess som ’Muscular bonding’ 
där individer omdefinierar och stärker 
sina relationer med varandra. 

Sammanhållning utifrån kompetens 
förstärks av fasta (ofta traditions-
bundna) kompetensprov och initia-
tionsriter. Dessa har historiskt varit 
kollektivets sätt att säkerställa att det 
inte släpper in en individ som kan 
belasta eller äventyra gruppens säker-
het. I militära sammanhang finns 
dessutom syftet att mäta soldatens 
förmåga att uppfylla de krav som en 
befattning ställer. Initiationsriter har 
tidlöst varit krävande, hemlighetsfulla 
och inte sällan med inslag som kan 
verka märkliga för en utomstående. 

Processen för att tas upp i ett slutet 
kollektiv sker per definition exklu-
derande och grundas på individuella 
kunskaper och färdigheter som inte 
är avsedda för alla. Ett accepterande 
av alla skulle devalvera prestationen 
som krävs för upptag. Sekretess 
runt de exakta formerna av prov och 
riter säkerställer att individer som 
genomgår dem gör det under liknande 
förutsättningar och att resultatet blir 
rättvisande. Dock har människan en 
tendens att mystifieras av hemliga 
riter och att mata myten om det egna 

”Ett accepte-
rande av alla skulle 
devalvera presta-
tionen som krävs 
för upptag.

kollektivet gör ofta upptagandet i detta 
än mer exklusivt och som ett resultat 
värderas medlemskapet högre. 

Till initiationsriterna kommer i 
militära sammanhang även externa 
attribut som exempelvis märken och 
huvudbonader. Att ha nått acceptans i 
en utvald grupp förstärker individens 
känsla av sammanhang och trygg-
heten av att omfattas av ett kollektivt 
självförsvar, men förstärker även 
gruppmedlemmarnas acceptans av en 
kollektiv identitet samt acceptansen 
för organisationens ledord, motton 
eller normer. 

Det inledande exemplet med  
hjälmen är absolut mer humoristiskt  
än seriöst. Men det tjänar att under-
stryka det faktum att utan de kollektiva 
värderingar som en grupp tillskriver 
yttre attribut så är baskrar bara tyg och  
utbildningstecken endast en bit metall.

Självuppoffring
Exempel på den starka sammanhållning  
som kan uppstå i militära förband är  
inte svåra att hitta. Även de som inte 
upplevt det själva kan se exemplen i  
otaliga böcker och filmer. I sina 
reportage från Afghanistan beskriver 
journalisten och antropologen  
Sebastian Junger detta fenomen väl 
efter att ha följt en enskild infanteri-
pluton i 15 månader. Ett exempel är en 
mörkhyad och en öppet rasistisk soldat 
i samma grupp som tydligt ogillade 
varandra men försvarade den andre 
när dennes professionalism som soldat  
ifrågasattes av utomstående och flera 
gånger riskerade sina liv för varandra. 
Att individer uttrycker att de både älskar  
och hatar andra individer i sin enhet 
är en paradoxal observation, men en 
som pekar på att en sammanhållning 
definierad utifrån professionalism kan  
minska vikten av personliga motsätt - 
ningar. Krigets krav är obevekliga och  
absoluta. Det spelar väldigt liten roll 
varifrån du kommer eller gjort tidigare. 
Du kan vara blyg, ful, rik, fattig eller 
impopulär, menar Junger, men det 
spelar ingen roll i en stridssituation. ■

Röjdykare med funktionens skyddshelgon runt 
halsen. Symboler och initiationsriter visar att 
individen genomgått och klarat en rad krävande 
kompetensprov och därmed upptagits i ett 
kollektiv. Initiationsriter är ofta krävande, hemlig-
hetsfulla och markerar en tydlig övergång i 
individens liv. De förstärker även en kollektiv 
identitet där individen blir mer benägen att 
acceptera organisationens normer som sina 
egna. FOTO: FÖRSVARSMAKTEN
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Nyckelbefattningar  
i Hemvärnet
Två viktiga befattningar i Hemvärnets 40 bataljoner är sjukvårdare och fält-
kockar. De rekryteras och utbildas av Försvarsutbildarna. Artikeln handlar 
om utbildning av sjukvårdsinstruktörer och vad en elev upplevde under en 
fältkokkurs.

TEXT: PER LUNQE
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skadad kamrat. En i taget blir dragen 
på snön. Alla tre på rygg, sjukvårdarna  
hukande eller med det s k brandmanna - 
greppet. Att en tjej inte orkar bära på en  
kille får sig en knäck för Olivia kastar 
snabbt upp sin manliga kamrat på 
ryggen och springer fram mot vad 
som ska vara ett lugnare område där 
omhändertagande sker.

Utbildare vid GU-F
Eleverna på HvSS är instruktörer, 
specialister eller har en allmänmilitär 
bakgrund. De ska  få behörighet att 
bli sjukvårdsinstruktörer eller vara 
biträdande sådana vid grundläggande 
soldatutbildning för frivilliga (GU.F). 
Kursen är krävande. Efter godkänd 
utbildning väntar rollen som biträ-
dande instruktör vid en GU-F. Då ska 
de hålla i 20 timmars utbildning.

– På det sätt som vi utbildar ges 
eleven redskap, säger kursinstruktören 
Maria Nilsson vänd mot blivande 
sjukvårdsinstruktörer.

Budskapet som instruktörerna på 
HvSS får med sig är att fokusera och 
att drill fortfarande fungerar alldeles 
utmärkt.

S edan Försvarsutbildarna tog 
över sjukvårdsuppdraget från 
Röda korset 2014 har såväl 
rekrytering som utbildning 

varit ett av förbundets viktigaste upp-
gift. Det började med utbildning av 
sjukvårdsinstruktörer på Hemvärnets 
stridsskola i Vällinge.

Instruktörer utbildas
En månad efter att Försvarsutbildarna 
tagit över uppdraget som ny huvudman 
för sjukvården utbildades 15 elever för 
att bli sjukvårdsinstruktörer. 

Maria Nilsson trivs riktigt bra med 
att jobba för Försvarsutbildarna som 
instruktör.

– Det är jätteroligt, lite av nybyggar-
anda, säger hon.

Heta zonen
Maria Nilsson målar upp en strids - 
scen för eleverna och från den vill 
sjuk vårdaren så snabbt som möjligt 
försvinna med en skadade soldat.

Det är mycket som skiljer Röda 
korsets sjukvårdsutbildning ifrån  
Försvarsutbildarnas. En är att sjuk - 
vård arna nu beväpnas.

– Det betyder att sjukvårdarna måste 
förstå och öva sin uppgift närmare 
själva striden, säger Per Spjut som är 
utbildningsledare sjukvård hos  
Försvarsutbildarna.

Sjukvårdarna som har befattningar 
i Hemvärnet utbildas således av en ny 
huvudman. 

– Fokus ligger olika hos Röda korset 
och Försvarsutbildarna som mer natur-
ligt ser på stridens krav. Utbildningen 
genomsyras av förbandsanda, säger 
Per Spjut.

Tufft fysiskt
På HvSS är det lite råkallt, på marken 
utanför Petrigården ligger blötsnö. 
Där övar Patrik Håll, Robin Dahl och 
Olivia Tagesson urdragning med en 

Fältkockar under utbildning. FOTO: PER LUNQE

”Det är jätte-
roligt, lite av 
nybyggar anda.
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Behörighet ges
Instruktörsutbildningen kan liknas 
vid en trappa. Först en repetition av 
grundläggande sjukvårdsmoment och 
hur dessa ska läras ut så att de sitter i 
en stridssituation. De fortsätter som 
instruktör på en GU-F och blir de god-
kända där får de behörighet att själva 
vara sjukvårdsinstruktör.

– Vi kvalitetssäkrar vår utbildning på  
det här sättet. Vi måste veta att instruk - 
tören klarar sitt jobb och han eller hon 
ska vara trygga i instruktörs rollen, 
säger Per Spjut.

Eftertraktad kurs
Det var fler som sökte kursen på HvSS 
än som fick plats. Den är eftertraktad 
och nyheter väntar. Utbildningen kan 
få större omfattning.

– Det är troligt att sjukvårdsinstruk - 
törer kan få större uppgifter under 
KFÖ:er, med sjukvårdsmoment under 
kommande år, säger Per Spjuth.

Försvarsbildarnas sjukvårdsutbild-
ning bedrivs sedan 2014 förutom på  
HvSS, på förbundets kursgårdar i Ånn, 
på Fårö och i Höllviksnäs. Där utbildas 
såväl instruktörer som sjukvårdare.

Fältkockar är viktiga
Förvarsutbildarna fortsätter att bygga 
upp Hemvärnets fältkokgrupper. En 
kurs för blivande förplägnadssoldater 
genomfördes i Östersund i slutet av 
förra året. 11 elever, alla godkända, kan  
nu söka sig vidare i de utbildningar 
som ska ta dessa till en fältkokgrupp.

En av eleverna i Östersund heter 
Sunitha Forsberg. Hon kommer från 

HvSS, utbildning för sjukvårdsinstruktörer. FOTO: PER LUNQE

Eleverna höll högt tempo. FOTO: PER LUNQE

Huddinge och har varit med i Hem-
värnets 24. bataljon som sjukvårdare 
och sjukvårdsgruppchef. I somras 
pratade hon med sina kamrater i Järva 
kompani, ett insatskompani, och då 
var koket på tal. Kompaniet har i dag 
ingen fältkokgrupp. Sunitha tänkte 
till, det vore roligt att vara med och 
bygga upp den.

Lärorikt och roligt
Sunitha Forsberg fick samtidigt veta 
att en fältkokkurs skulle genomföras 
av Försvarsutbildarna i Östersund. 
Hon sökte och kom in. 

Blev det vad du förväntade dig?
– Det var roligt och lärorikt, säger 

Sunitha.
Hon lagar förstås mat hemma och 

tycker det är roligt.
– Det jag lärde mig i Östersund är 

hur kryddor kan användas.
Det Sunitha lärde sig i Östersund var 

hur materielen fungerar, hur man gör en  
kokvagn färdig för matlagning, hur en 
lågtryckspanna fungerar, hur man får 
ordning på köksspisen och hur elverket  
fungerar. Inte minst lärde sig Sunitha  
hur man utspisar 90 soldater. Det 

gjorde hon och de andra eleverna under 
kursens sista tre dygn. Eleverna var in - 
delade i två lag med en kokvagn per lag. 
Upp klockan 04 och tapto klockan 21.

Eleverna gör jobbet
Kurschef  i Östersund var Klas 
Ljungberg. Han har lång erfarenhet av 
fältkokkurser och fortsätter med  
Försvarsutbildarnas uppdrag, att  
bemanna Hemvärnets kokgrupper.

Hur får du en kurs på fjorton dagar 
att fungera?

– Det största jobbet gör eleverna. 
Både på Väddö och i Östersund var de 
ordentligt motiverade. Det använde  
vi under kurserna, säger Klas 
Ljungberg. ■

”Instruktörs-
utbildningen kan 
liknas vid en  
trappa.

Tryckpannan, hjärtat i kokvagnen. FOTO: JANA HÄGG
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D e militära doktrinerna 
däremot, bl a i Sverige före-
språkade under 1900-talets 
början infanteriet och den 

enskilda soldaten som kärnan i en 
armé. Stridsvagnsvapnet i Sverige  
utvecklades under 20-talet och framåt, 
men dess huvuduppgift ansågs i början 
endast vara stöd till infanteriet. Det 
som är intressant med svensk strids-
vagnsutveckling är att många av de 
vagnar som vi nyttjat under tiden 
fram till slutet av andra världskriget 
var tillverkade i Sverige. 

Slagfjädern skall under 2020 
behandla utvecklingen av det svenska 
stridsvagnsvapnet, de olika vagnarna 

vi haft och har och avsluta med det 
moderna stridsvagnsvapnet och dess 
möjligheter att lösa uppgifter på det 
moderna slagfältet. I denna första 
artikel behandlas tiden från 1921 fram 
till slutet av andra världskriget.       

   
Stridsvagn m/21
Sveriges första egentliga stridsvagn 
härstammar från 1918, då intresset 
väcktes för dessa nya tekniska monster 
och 1920 stod stridsvagnar på önske-
listan från infanterikommissionen, 
säkerligen inspirerat av händelserna 
under första världskriget. 

Efter förhandlingar med Tyskland, 
anskaff ades för 18 000 kronor styck,  

Svenska stridsvagnar  

1921–1945

Stridsvagn m/21 med glad fotograf. FOTO: KRIGSARKIVET

Stridsvagnen är slagfältens härskare avseende markstrider under 1900- 
talet. Det beror på tekniksprånget som togs med motorfordon, kanoner och 
pansarskydd. Ett vapen som kombinerade eldkraft, mobilitet och skydd 
hade uppenbara taktiska fördelar.

TEXT: HENRIK JANSSON

Henrik Jansson
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tio vagnar av typen Leichter Kampf-
wagen II eller LK II. Vagnarna impor-
terades till Sverige nedmonterades 
och benämndes som ”traktordelar” 
eller ”bleckslageri arbeten” av firman 
CG Bäckström Import AB. Hemlighets - 
makeriet kring dessa tio vagnar kan 
härledas till en uppgift att det ursprung - 



10 SLAGFJÄDERN NR 1-2020

liga syftet med dem var att skydda 
kungahuset, riksdagen och regeringen 
vid en eventuell revolution. Om det är 
korrekt är idag svårt att avgöra.

I april 1922 stod vagnarna klara och  
den 1 augusti 1922 beordrade kungen 
att försök skulle starta med dessa på  
Svea Livgarde, vilket därmed kan kallas  
det svenska pansarvapnets födelsedag.  
Stridsvagn m/21 var inte direkt ett 
”monster”, med knappa 10 ton i vikt, 
fyra mans besättning och en beväpning 
i form av två kulsprutor m/14 eller 
m/14-29. Pansartjockleken var 4-14 mm  
och hastigheten blygsamma 16 km/h. 
En Major Bertil Burén vid I 1 utnämndes 
till ansvarig för detta nya vapenslag 
och 1926 fastslogs det att en bataljon 
stridsvagnar skulle upprättas, men det  
tog lång tid att få fram en specifikation 
och krav på en ny stridsvagn. Under 
tiden testades stridsvagn m/21 med 
såväl radio som med en 37 mm kanon. 
Slutligen byggdes den om med en 
starkare motor från Scania på 85 hk, fick 
belysning, startmotor och generator 
och benämndes stridsvagn m/21-29 
vilken fanns i krigsorganisationen 
ända fram till 1939.

Stridsvagn fm/28, m/Carden- 
Loyd samt fm/31 och m/31
Med ständigt återkommande motor-
problem på stridsvagn m/21 och en 
uppfattning att en kanon bör vara 
huvudbeväpningen i en stridsvagn, 
köptes den franska stridsvagnen 
Renault FT modèle 17 in. Vagnen var 
utrustad med en 37mm kanon i ett 
vridbart torn och betjänades av två 
man, vagnchef/skytt/laddare samt 
förare. Vagnen gjorde 9 km/h och 
hade en pansartjocklek på 16-22 mm. 
Tyvärr var vagnen obsolet redan från 
början och utrangerades redan 1927. 

En annan typ av fordon som såg 
dagens ljus vid denna tid var det som 
kallades för ”tankette” vilket  innebär 
”liten stridsvagn”. Från England 
beställdes och införskaffades två 
Carden-Loyd. Dessa beväpnades med 
en kulspruta modell m/14-29 och 
kallades Lätt stridsvagn m/Carden-
Loyd, men de försvann ur organisa-
tionen redan 1939.

I början av 30-talet fanns två 
aspekter som kom att påverka svenskt 

Övre bilden: Stridsvagn m/21. FOTO: KRIGS ARKIVET

Nedre bilden: Stridsvagn m/21, inifrån  
med tornets ksp och sidans ksp.  
FOTO: HENRIK JANSSON
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pansar. Även om pansarvagnar och 
stridsvagnar utvecklades över hela 
Europa, var bandens tillförlitlighet 
och slitstyrka låg och hastigheten på 
väg var blygsam. Sålunda undersöktes  
möjligheterna att kombinera hjul och  
band. Samtidigt sökte Tyskland efter 
möjligheter att kringgå begräns ning-
arna i Versaillesfördraget från första  
världskriget avseende utveck lingen  
av nya vapen. Således förvärvades det 
Landskronabaserade företaget AB 
Landsverk av den tyska stålkoncernen 
GHH, Gute Hoffnungs-Hütte. 

I början av 30-talet ville den svenska 
armén ha ett fordon som tillgodosåg 
problemet med dåliga band och låg 
hastighet. Kontraktet gick till AB 
Landsverk med sin stridsvagn fm/31, 
ett banddrivet fordon med hjuldrift. 
Fördelarna var uppenbara, med snabb 
hjuldrift på väg och banddrift i  
terrängen. Hastigheten på väg var 
imponerande 75 km/h och i terräng  
35 km/h. Pansartjockleken var 6-14 mm  
och beväpningen var en 37 mm kanon 

och en kulspruta modell m/14-29.  
Vagnen blev aldrig någon stor fram-
gång, då stridsvagnarnas band ökade 
i tillförlitlighet och slitstyrka i takt 

med utvecklingen på området och 
konstruktionen med en ”bandhjuling”  
var tekniskt komplicerad och sårbar.  
Vagnen fm/31 utvecklades till strids-
vagn m/31 utan hjul, med en besättning 
om fyra man och en vikt på 11 ton. Vid 
den tiden närmade sig utbrottet för 
andra världskriget och stridsvagnar 

var på alla försvarsmakters agenda,  
så även den svenska.        

Stridsvagn m/37, m/38 och m/39
Den svenska militärledningen ansåg 
att stridsvagnsvapnet var viktigt, och 
med ett världskrig för dörren avsattes 
4,5 miljoner kronor  för anskaffande  
av såväl kulspruteförsedda lätta vagnar 
som kanonförsedda dito. Huvudinrikt - 
ningen skulle vara lätta vagnar med 
kulsprutor och Landsverk i Landskrona 
samt Vickers i England tillfrågades. 
Ganska snart stod det klart att en 
studieresa till olika tillverkare runtom  
i Europa var nödvändig, och det 
hastade. 

Till slut skrevs kontrakt i juli 1937 
på 48 lätta kulsprutevagnar typ AH-1V 
från firman CKD i Tjeckoslovakien och  
den 10 september på 16 kanonförsedda  
L-60 vagnar från Landsverk. Leverans 
var tänkt 1938 men de 46 vagnarna 
från CKD var levererade på våren 1939 
och betecknades stridsvagn m/37. 
Vikten var blygsamma 4,5 ton med ett 

Stridsvagn fm/28. FOTO: KRIGSARKIVET

Stridsvagn fm/28. FOTO: HENRIK JANSSON

Stridsvagn m/31. FOTO: KRIGSARKIVET 

Stridsvagn (tankette) fm/Carden-Loyd. FOTO: HENRIK JANSSON

”Möjligheterna 
till att kombinera 
hjul och band på 
något sätt under-
söktes.
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pansar på 6-15 mm, besättningen var två 
man, motorn var en Scania på 85 hk med  
en imponerande maxfart av 60 km/h. 
Beväpningen bestod av två kulsprutor 
m/36 med kalibern 8 mm. Stridsvagn 
m/37 fungerade väl, med en bra motor 
och god framkomlighet på väg och i 
terräng. Vagnen fanns främst vid Göta 
Livgarde och fanns i organisationen 
fram till 1953.         

Landsverk levererade sin strids-
vagn L-60-S (där S står för Sverige) 
först 1938 med slutleverans i augusti  
1939, lagom till starten av andra 
världskriget. Vagnen vägde endast 
8,6 ton, hade ett svetsat skrov och var 
beväpnad med en 37mm Bofors kanon 
och en kulspruta m/36 i tornet. Hastig - 
het på väg var ca 46 km/h och motorn 
var en Scania på 142 hk. Pansarets 
tjocklek varierade mellan 6-15 mm 
och besättningen var på 3 man. 

Totalt fanns nu 64 stridsvagnar 
i svensk tjänst, vilket räckte till att 
organisera en stridsvagnsbataljon. Ett 
kompani bestod av tre plutoner med 
fem stridsvagnar m/37, en pluton med 
fem stridsvagnar m/38 och en stab 
med ytterligare tre stridsvagnar m/38, 
totalt 23 vagnar. 

Behovet av stridsvagnar var dock 
fortfarande stort. Då det fanns riks-
dagsbeslut på att anskaffa en andra 
stridsvagnsbataljon skrevs kontrakt 
med Landsverk i slutet av 1939 på 
en något modifierad vagn, benämnd 
L-60-S/II. Vagnen hade fått ett ändrat 
torn med en extra kulspruta och 
pansaret uppgraderades där fronten 
fick en extra pansarplåt som ökade 
pansartjockleken från 15 till 50 mm. 
Med det extra pansaret ökade vikten 
från 8,5 till 9,3 ton. Vagnen döptes till 
stridsvagn m/39 och tilldelades I9 i 
Strängnäs och I10 i Skövde. Pansar-

”Totalt fanns nu 
64 stridsvagnar 
i svensk tjänst, 
vilket räckte till 
att organisera  
en stridsvagns-
bataljon.

trupperna var vid denna tidpunkt  
offi  ciellt inte organiserat som 
truppslag.

Stridsvagn m/40, m/41 och m/42
Då firman CKD (Českomoravská- 
Kolben-Daněk) i Tjeckoslovakien inte 
kunde leverera fler vagnar till Sverige 
vid denna tid, fick istället Landsverk 
uppdraget att uppgradera sin L-60 vagn 
med mer pansar och i oktober 1940 
lades en beställning på 100 vagnar 
med benämningen stridsvagn m/40. 
Den stora skillnaden mot m/39 var 
fast monterat tilläggspansar samt en 
ny växellåda vilken gjorde vagnen  
automatväxlad. Vagnarna användes 
både i Skövde och Strängnäs.

Bilderna ovan, uppifrån och ner: 

Stridsvagn m/37. FOTO: KRIGSARKIVET

Ksp och kanontorn på stridsvagn m/38.  
FOTO: HENRIK JANSSON

Stridsvagn m/37, med nitat pansar.  
FOTO: HENRIK JANSSON

Banden på stridsvagn m/38.  
FOTO: HENRIK JANSSON

I Sverige insåg man att pansar-
trupper var något som en modern 
armé inte kunde vara utan. De tyska 
framgångarna med sitt ”Blitzkrieg” 
inspirerade sannolikt. I och med 
försvarsbeslutet 1942, FB 42, fattat 
av Sveriges riksdag den 17 juni 1942 
bildades officiellt pansartrupperna 
som ett eget truppslag i Sverige, med 
fyra regementen. P1, Göta Livgarde 
i Enköping, P2, Skånska Dragon-
regementet i Helsingborg, P3,  
Södermanlands regemente i Strängnäs  
samt P4, Skaraborgs regemente i 
Skövde. I samma anda inrättades den 
nya ordningen med pansarbrigader,  
där vi skulle ha 3 brigader om 2 batal-
joner med 76 tunga vagnar vardera, 
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105 lätta vagnar, 6 pansarvärnsvagnar 
och 12 luftvärnsvagnar, totalt 199 
vagnar. 

Anskaffningsbehovet av strids-
vagnar var stort och Scania-Vabis 
licenstillverkade nu 116 Pzkfw 38(t)/
TNH, omdöpt till stridsvagn m/41 
som levererades mellan december 
1942 och augusti 1943. Landsverk och 
Karlstads Mekaniska Verkstad byggde 
ytterligare ett antal stridsvagn m/40 
med tjockare pansar, en starkare motor, 
bättre fjädring och en annorlunda 
växellåda. Vagnarna från Landsverk 
fick heta stridsvagn m/40(L) och  
vagnarna från Karlstad kallades 
m/40(K). 

Stridsvagn m/41 beställdes i 
ytter ligare en omgång där de fick 
benämningarna Strv m/41 SI och  
Strv m/41 SII. De senare beställdes  
i 122 exemplar och hade ett tilläggs-
pansar som ökade pansartjockleken i 
fronten till 50 mm. Motorn byttes ut till  
en L-603 från Scania-Vabis på 160 hk  
för att klara den större tyngden. Vagnen 
var 65 mm längre och bränsletanken 
utökades från 190 liter till 230 liter. 

SI-vagnarna levererades till P3 i 
Strängnäs och SII-vagnarna hamnade 
på P4 i Skövde. Arton av SII-vagnarna 
levererades som så kallade storm-
artillerivagnar, vilka kom att kallas 
SAV m/43. Tillverkningen upphörde  
i och med leverans av SII och alla  
Strv m/41 blev under 50-talet om-
byggda till Pbv 301. Ett flertal av 
kanontornen hamnade som värn-
pjäser för skyddet av krigsflygbaser 
fram till långt in på 90-talet.      

Då vi även behövde tunga strids-
vagnar föreslog Landsverk att upp - 
gradera stridsvagn m/38 till en vagn på  
22 ton, med 60mm pansar och en kort - 
pipig 75mm kanon från Bofors, vilken 
beställdes hos Volvo i november 1941. 
Vagnen vägde 22,5 ton, hade fyra mans  
besättning och ett pansar på 9-55 mm. 
Vagnen hade två Scania-vabis motorer 
om 160 hk vardera och växel lådan var en 
elektromagnetisk sådan från Zahnrad - 
fabrik Friedrichshafen i Tyskland.  
Modellen kallades Strv m/42 TM där T 
betecknar två motorer och M att den 
hade en elektromagnetisk växellåda.  
Tyvärr visade det sig att vagnens till - 
förlitlighet var bristande och den svaga  
länken var den elektromagnetiska växel - 
lådan, som behövde ständig justering 
och nya delar. På grund av att vagnen 
var relativt smal i förhållande till sin 
längd, var den svårstyrd och styrväxel  
samt brom sarna slets hårt. Totalt till-

verkades 282 stridsvagn m/42 i olika 
varianter mellan april 1943 och januari 
1945 och utgjorde den enda tunga 
stridsvagn som Sverige förfogade över 
under andra världskriget.

Nästa artikel behandlar efterkrigs-
tidens och kalla krigets vagnar, där 
den svenska Stridsvagn 103C intar en 
mycket speciell roll. ■
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1. Stridsvagn m/42 med infanteri.  
 FOTO: KRIGSARKIVET
2. Stridsvagn m/38.  
 FOTO: KRIGSARKIVET
3. Skånska Dragongruppens vapen, P2
4. Södermanlands Regementes vapen, P3

5. Göta Livgardes vapen, P1
6. Skaraborgs Regementes vapen, P4
7. Stridsvagn m/39. FOTO: KRIGSARKIVET
8. Stridsvagn m/42 med infanteri.  
 FOTO: KRIGSARKIVET



Framtiden blir trådlös. 
FOTO: LARS HOLMQVIST
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L iksom tidigare skiften blir 
ökningen av kapacitet och 
överföringshastighet stor, men 
dessutom läggs nu grunden för 

”internet of  things”, att olika maskiner  
ska kunna kommunicera med varandra.  
Ett praktiskt exempel är att bilar 
i trafiken kan hålla kontakt med 
varandra och att de vid olyckstillbud 
gemensamt kan bestämma den mix 
av inbromsning/acceleration/ undan-
manöver som gör att en kollision 
kan undvikas. Man behöver inte vara 
tekniker för att förstå att detta kan ge 
oss nya möjligheter.

Svensk kritik mot 5G 
I vårt land utropade Umeå sig till den 
stad som först ska få ett 5G-nät då  
nyheten släpptes sommaren 2018. Men  
det tog inte många månader förrän 
beskedet ledde till protester, som t ex  
genom ett upprop i form av en debatt-
artikel i Västerbottenskuriren. I artikeln 
beskrev man 5G som ”ett oetiskt  
experiment” och att utbyggnaden av  
5G borde stoppas intill dess att hälso-
riskerna blivit utredda. Ett antal 
möten, demonstrationer och andra 
debattartiklar följde. 

Kritiken är sakligt sett att betrakta 
som nonsens. Under årtionden har ett 
antal olika aktörer ”slagit larm” om att 
elektronisk utrustning ökar före-
komsten av främst hjärncancer, trots 
att hjärncancerns andel av cancerfall 
stadigt har minskat. Vi lever längre än 
någonsin och vare sig Socialstyrelsen 
eller Strålskyddsmyndigheten kan se  
någon substans bakom oron. En av 
initiativtagarna bakom uppropet i 
Umeå blev också, redan år 2002, upp-
märksammad som ”svensk mästare i 
cancerlarm”. Det finns antagligen hos 
människan en djupt rotad oro inför 

det nya, som ibland kan ta sig denna 
form av uttryck.

Man skulle kunna invända att det 
inte går att bevisa att strålningen från 
5G är ofarlig. Men ingen kan heller 
bevisa att hjulet, glasögon eller  
torsdagar är ofarliga. Ändå vill få av 
oss förbjuda dem.

Ryssland och 5G
Parallellt med utbyggnaden i Umeå 
och de protester som följde förklarade  
president Putin att Ryssland ska 
utveckla 5G-nätet under de närmaste 
åren. Det finns ingen anledning att 
förvånas över den ryske presidentens 
ambition, tvärtom. Det land som blir 
efter i utvecklingen och tillämpningen  
av 5G kommer antagligen att bli efter 
inom många andra områden. I augusti  
öppnades ett 5G-nät i centrala 
Moskva av Ericsson och Tele2 och 
någon vecka senare gjorde Huawei 
samma sak.

Det är här det börjar bli intressant. 
I Ryssland uttalar presidenten sina 
ambitioner å landets vägnar medan det  
ryska budskapet i USA är det motsatta.

I maj skrev New York Times en 
uttömmande artikel om den ryska  

medieaktören RT America:s bevakning  
av 5G-utbyggnaden. Artikeln över-
sattes och publicerades i DN i juni.

Påverkanskampanjen  
mot 5G i USA
Under perioden januari-april 2019 hade 
RT America inte mindre än sju olika 
inslag om 5G. Med skräckinjagande 
budskap som “Wireless Cancer”, “A 
Dangerous Experiment on Humanity”, 
“5G Tech is Crime under International 
Law” eller “Could 5G Put More Kids  
at Risk for Cancer?” förstår man att  
RT America proklamerar en helt annan 
syn på 5G än president Putin och skill-
naden uttrycks inte särskilt subtilt.

Vad som gör att man bör studera  
detta fall lite mer noggrant är att klyftan 
mellan officiell rysk politik (Ryssland 
ska satsa på 5G) och RT:s påverkans-
budskap (5G är mycket farligt) är 
osedvanligt stor. Vi har i tidigare fall 
sett att RT och Sputnik har framfört 
sina budskap mer försiktigt, ofta i 
form av ifrågasättanden. Men när det 
gäller 5G är det tydligt att Rysslands 
och RT:s budskap kolliderar och frågan 
är varför man nu avviker från modus 
operandi. Vad vill man uppnå?

En tolkning kan vara att man än en 
gång försöker försvaga tilliten inom 
samhällena i Väst. Vi ska inte kunna 
lita på myndigheterna, eftersom de 
försöker ha ihjäl oss alla. Kan man få 

Rysk påverkanskampanj 
mot 5G även i Sverige?
För ungefär tio år sedan inleddes en övergång i telekomvärlden, från 
mobilnätet 3G till 4G. G står i här för ”Generation av”. Nu kommer 5G som 
introduceras i en rad länder och i Sverige väntas 5G ta fart under år 2020. 

TEXT: LARS HOLMQVIST

Lars Holmqvist
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”Man skulle 
kunna invända  
att det inte går  
att bevisa att 
strål ningen från 
5G är ofarlig.
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igång en hätsk debatt mellan de som 
är för och de som är emot, så bidrar 
påverkanskampanjen kring 5G till 
samhällets ökade polarisering. Men det 
förklarar inte varför RT/Ryssland nu 
har två öppna och direkt motsägande 
budskap.

Har RT slarvat? Kan vi här se ett 
stänk av högmod, som att ”det spelar 
ingen roll vad vi än säger, för det 
bidrar ändå till förvirringen”. Eller, 
är man från ryskt håll genuint oroad 
över de risker som Ryssland som 
nation kan möta när 5G etableras 
på bred front? Kan den kommande 
5G-utvecklingen, ännu ett område där 
Ryssland kan väntas komma på efter-
kälken jämfört med flertalet länder 
i Väst, i sig utgöra ett hot? Kan ett 
ytterligare ökat teknologiskt avstånd 
till Väst göra Ryssland fattigare,  
mindre attraktivt? Denna möjlighet 
togs också upp i artikeln i New York 
Times/DN.

Samtidigt kan vi kanske dra paral-
leller till ett annat område. Rysk 

ekonomi är i allt väsentligt råvaru-
baserad. Dessvärre utgörs råvarorna 
i huvudsak av fossila bränslen vilka 
som bekant idag ifrågasätts, inte 
minst av miljöskäl. Varje steg i världen 
som tas i omställningen från fossil  
energi till förnybar sådan försvagar 
den ryska statsledningen. Hur kan 
detta komma att forma kommande  
påverkanskampanjer?

SVT:s Vetenskapens Värld tog i 
oktober upp 5G. Det ledde snabbt till 
kritiska reaktioner på smala proryska  
webbplatser. När inrikesminister  
Anders Ygeman skrev om 5G på  
Facebook i höstas fick han nära 2 000  
kommentarer, flertalet kritiska. 
Normalt brukar hans inlägg få 80-90 
kommentarer. Det väckte frågan om 
vi här kunde se en påverkanskampanj 
initierad av främmande makt.

Lärdomar vi kan dra
Framtiden lär rymma många teknik-
skiften och varje sådant kan ge ny  
ammunition till den som önskar skapa 

5 G kommer även till Japan. FOTO: LARS HOLMQVIST

förvirring, minska tilliten i samhället 
och bidra till en ökad polarisering. 
Därför måste vi alla, såväl privat-
personer som medierepresentanter 
och beslutsfattare, agera vaket och 
kritiskt. När vi tar del av någon form 
av kritik mot ny teknik bör vi ställa 
oss frågan: Vad är det som är en seriös 
diskussion om risker eller nackdelar 
med ny teknik och vad är påverkans-
kampanjer? ■ 
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P å det sättet försvinner sakta 
delar av vår historia och våra 
traditioner. Det kommer tro-
ligen att ske än snabbare, när 

vi inte längre skriver fysiska brev  
eftersom  mycket av kommunikationen 
sker via e-post och sociala medier som 
är lättflyktiga och sällan sparas för 
eftervärlden.

Jag har själv upplevt det genom att 
jag borde talat och framförallt doku-
menterat mycket mer med min far 
som kom från Estland under kriget. 
Det gäller både själva historien om 
flykten såväl som den sångskatt han 
hade med sig. 

Ett annat område där historie-
lösheten kan vara på väg att öka är inom  
det militära. Förband har lagts ner,  
sammanslagits och många av de som  
var aktiva är nu gamla. Fortfarande 
existerar många kamratföreningar där  
den muntliga traditionen förs vidare, 
men det är inte alltid att den skrivs 
ner för eftervärlden. Det gäller både 
faktiska händelser i förbandets liv, men  
också sådant som historier, anekdoter, 
sånger mm. 

Under hemvärnet 80-åriga historia  
har det skett stora förändringar. Från 
hemvärnsområden som bildades när  
hemvärnet sattes upp till dagens 
kompanier och bataljoner. I ett antal 
hemvärnsförband har man tillvaratagit 
den lokala militära traditionen och är  
traditionsbevarareför nedlagda rege-
menten. Hos andra har utvecklingen 
gått så snabbt att insikten om vikten 
av traditioner har  förminskats i 
förhållande till behovet av att bilda ett 
så slagkraftigt förband som möjligt. 
Då har  förbandshistorien fått stå 
tillbaka. När sedan de som varit med 
tidigare slutar i förbandet, tar dom 
med sig historia och traditioner och 
det blir en olycklig händelsekedja. 

Ett exempel på bristen på förbands-
historia är att det i Mörkö Kyrka har 
funnits uppsatt en hemvärnsfana, 
troligen sedan mitten på 1940-talet.  
Ingen kunde förklara varför det hänger 
en hemvärnsfana där. Det har varit 

en självklarhet under alla år, att den 
hänger i det Bondeska koret.

Den var mycket urblekt och skör. 
Vice ordförande Irma Palm och  
ledamoten Jan Sundkvist i Hemvärns-
föreningen-HBR Stockholm började  
nysta i frågan om hur man kunde få en  
ny tretungad fana till kyrkan. Vi 
började med att ställa en förfrågan 
till Taeliehus hemvärnsbataljon 
inom vars område kyrkan ligger, till 
chefen Livgardesgruppen m fl om hur 
vi skulle göra för att kunna byta ut 
fanan. Intresset var varierande men 
till slut nappade Livgardesgruppen 
på uppdraget och skulle beställa en ny 
fana! Det visade sig dock att ett beslut 
om ny tretungad fana endast kan tas 
på Högkvarteret. Då började det bli 
bråttom för att vi skulle hinna få den 
uppsatt till 1a advent men med alla 
goda makters hjälp kunde den nya 
fanan sättas upp.

Den välkomnades varmt av försam - 
lingens präst Fenja Svensson, som 
också påminde om att det var 300 år  
sedan de stora rysshärjningarna skedde 
i farleden upp mot Södertälje och som 
drabbade församlingen hårt. Därför 

Undvik historielöshet

Från fanceremonin i Mörkö kyrka den första advent. Från vänster kyrkoherde Åsa Lindgren, kommi-
nister Fenja Svensson, Irma Palm, Jan Sundkvist, Hans Engström och Björn Krafft. FOTO: IRMA PALM

Hur ofta har det hänt att man inte talat med en äldre person om hur det var 
”en gång för länge sedan” och sedan är det för sent? 

TEXT: IRMA PALM
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var det viktigt att ha hemvärnsfanan 
på nytt tillbaka i kyrkan.

Så den 1a advent 2019 fick jag bära 
fram fanan i ”min” kyrka till altaret. 
Detta tillsammans med Jan Sundkvist  
och chefen för 252 hemvärnskompaniet  
Telge, Hans Engström, och stf  Kompani - 
chef  Björn Krafft. Det kompaniet är 
arvtagare till all hemvärnshistoria i  
Mörkö Hemvärnsområde- Hölö-Mörkö 
Hemvärnsområde-Öknebo hemvärns-
kompani fram till dagens Telge hem-
värnskompani.

Jag uppmanar alla att på var sitt 
sätt dokumentera familje-, förenings-, 
företags-, och förbandshistoria innan 
det blir försent!

Det estniska talesättet: ”Den som 
lever utan sin historia, lever också utan 
sin framtid” blir allt mer aktuellt. ■
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V ad som är mindre känt är den  
omfattande ryska utveck-
lingen av UAV:er, Unmanned 
Arial Vehicles, och införandet 

på stor bredd av dylika system i de 
väpnade styrkorna.

Hur det började
Den ryska utvecklingen av UAV:er 
inleddes liksom i Väst under första 
världskriget och med samma resultat. 
Den påtänkta farkosten kom inte till 
insats innan kriget var slut. Ett krig 
som för ryskt vidkommande övergick 
i revolution, inbördeskrig och en ny 
statsbildning, Sovjetunionen. Detta 

innebar att den fortsatta utvecklingen 
av UAV:er gick i stå och resulterade 
endast i några försök under 1930-talet.  
Först efter andra världskriget tog 
utvecklingen fart och under 1960-talet 
utvecklades två tunga UAV:er, Tu-141 
Strizj, tornsvala, och Tu-143 Rejs,  
flyg tur. Båda avsedda för under - 
rät   telse inhämtning där Strizj, som  
producerades i 152 exemplar, hade en 
räckvidd på 1000 km resp. 180 km för 
Rejs som producerades i 950 exemplar.  
Erfarenheterna av de israeliska insats - 
erna av UAV:er under kriget i Libanon 
1982 ledde också till att en mindre, 
taktisk, UAV, Sjmel, humlan, utveck-

lades under 1980-talet. Denna hade 
en uthållighet på två timmar och en 
räckvidd av 220 km samt var avsedd 
för underrättelseinhämtning och  
användes i begränsad omfattning under 
Tjetjenienkriget, men var redan då 
föråldrad. 

Ryska drönare
Om det finns ryska drönare är en berättigad fråga. Inte minst då det främst 
är de amerikanska som uppmärksammas i media. Ofta i deras roll som 
vapenbärare vid insatser mot ledande terrorister eller som i närtid attacken 
på den iranske generalen Soleimani.

TEXT: JÖRGEN ELFVING

Jörgen Elfving
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Tu-141 Strizj. FOTO: VARGAA / WIKIMEDIA COMMONS
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Kriget med Georgien  
och dess efterbörd
Sammanlagt utvecklades i  
Sovjetunionen från mitten av 1960- 
talet till början av 1990-talet cirka 
femtontalet olika UAV:er och det kan 
sägas att man då var en av de ledande  
nationerna inom detta område. 
Sovjetunionens sönderfall innebar att 
den fortsatta utvecklingen av UAV:er 
stagnerade. Att så blivit fallet uppen-
barades under kriget med Georgien 
2008 vilket blev en smärtsam påmin-
nelse om egna tillkortakommanden, 
inte minst vad gällde UAV:er. De UAV:er  
som då var tillgängliga var av typen 
Rejs vars flygväg inte kunde ändras 
under pågående företag och ej heller 
kunde tillhandahålla bilder i realtid. 
Därför tvingades man istället att 
utnyttja jakt- och strategiska bomb-
flygplan för underrättelseinhämtning. 
Erfarenheterna av kriget 2008 gav vid 
handen att Ryssland låg 20 år efter 
Väst vad gällde UAV:er och att den ryska 
militära ledningens nonchalanta syn 
på dessa var helt felaktig.

Då den ryska försvarsindustrin inte  
kunde producera UAV:er över en natt 
inköptes dessa inledningsvis från Israel 
med början 2009. Det året slöts ett 
kontrakt om leverans av 12 system och 
året därpå för 36 system samt slöts då 
också ett kontrakt som innebar att den 
israeliska försvarsindustrin skulle 
leverera utrustning för sammansättning  
och underhåll av UAV:er. De system 
som inköptes var typen Bird Eye 400, 
I View MK150 och Searcher Mk II, ryska 
benämningar Forpost, Nabljodatel  
respektive Sastava, vilka började  
monteras i Ryssland 2012. Insikten om  
behovet av UAV:er och anskaffningen  
av israeliska sådana ledde till en 
explo sions artad rysk utveckling. 2013 
togs beslut att organisera Ryska  
Federationens general stabs styrelse 

för konstruktion och utveckling av 
system för använd ning av obemannade 
flygande farkoster. Samma år tillkom 
också 924:e Gemen samma centrat för 
obemannat flyg i Kolomna i Moskva 
oblast vilket utbildar UAV-personal ur 
samtliga försvarsgrenar. Sedan 2012  
har också till utgången av 2018 antalet  
UAV-förband ökat från 3 till 40 och 
antalet UAV:er från 91 till 2136 där dessa 
idag organisatoriskt ingår i markstrids - 
krafterna, marinen, luftlandsättnings-
trupperna samt de strategiska robot-
trupperna. 

Läget idag och en blick framåt
För närvarande finns sju olika UAV- 
system i bruk i de ryska väpnade  
styrkorna vilka har en uthållighet av 
1–3 timmar och en räckvidd av upp till 
80 km. UAV:er som frekvent används i 
den ordinarie övningsverksamheten, 
men som även varit insatta i östra 
Ukraina och i Syrien. De UAV:er som 
idag är i bruk är i första hand avsedda 
för under rättelseinhämtning, telekrig - 
insatser och målangivning. Genom  
kombi nationen av UAV:er och modern 
sambandsteknik har tiden mellan mål - 
upptäckt och bekämpning med artilleri,  
markrobotar och flyg väsent ligen 
kortats samtidigt som precisionen ökat. 
Det som under 1980-talet inte kunde 
förverkligas i avsaknad av modern 
teknik är idag en verklighet i form  
av vad som benämns Reconais sance 
Strike/Fire Complex. En integration  
av samtliga underrättelse- och 
bekämpningssystem stödda av  
moderna sambandsmedel där UAV:er 
är en viktig komponent som i en nära 
framtid också blir vapenbärare.

Idag pågår i Ryssland en intensiv 
utveckling av olika UAV:er, inte minst 
av långräckviddiga, uthålliga och  
beväpnade. Ett exempel är Ochotnik, en  
tung UAV med en räckvidd av 6000 km  

som flög för första gången 3 augusti 
2019. Utprovningen av Ochotnik är 
tänkt att slutföras 2023–2024 samt är  
avsikten att den skall tillföras de 
väpnade styrkorna från 2025. Härut-
över sker också en utveckling av mini- 
UAV:er med en räckvidd av 150 km  
och beväpnade med 2,5 kg:s bomber  
avsedda att sättas in i flockar om 
hundratalet farkoster. Flockar som 
skapar kaos i motståndarens luft-
försvar och slår ut oskyddade fordon 
och personal.

Att den ryska flygbasen i Syrien vid 
ett flertal tillfällen utsatts för UAV- 
attacker har bl a lett till en insikt om 
det hot UAV:er utgör och en utveckling  
av motmedel och taktik. Bland de 
motmedel som utvecklats återfinns 
störaren Psjtjal-Pro och lasersystem 
för bekämpning av UAV:er är under 
utveckling. Förutom teknik sker också 
en utveckling av luftvärnstaktiken och 
där bekämpning av UAV:er är ett  
moment som ingår i flertalet övningar.

Sett till senare års utveckling inom 
UAV-området i Ryssland framtonar en 
bild av att man har inhämtat, eller är 
på väg att inhämta, det försprång som 
Väst konstaterades ha 2008. Samtidigt 
skall också utvecklingen av UAV:er ses 
i sammanhang med övrig rysk utveck-
ling av obemannade mark-, över - 
vattens- och undervattensfarkoster. 
Idag uppträder dessa i sin egen arena, 
men på sikt kan inte uteslutas att olika 
system uppträder tillsammans och 
genomför vad som kan kallas gemen-
sam strid. En utveckling som försöken 
med den obemannade markfarkosten 
Marker pekar på där denna uppträtt 
tillsammans med en svärm av mini- 
UAV:er. Detta och uppträdande och 
förmåga hos UAV:er av idag och  
imorgon torde ge anledning att ägna 
vårt taktiska uppträdande en och 
annan tanke. ■

Den ryska UAV:n typ Ochotnik har en räckvidd på 6000 kilometer. FOTO: MINISTRY OF DEFENCE OF THE RUSSIAN FEDERATION
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M ålet är att från början 
inpränta i ungdomarna 
vikten av att till exempel 
undvika fingret på avtryck - 

aren innan målet är i siktet  och att 
behandla vapnet som om det alltid är 
laddat. När väl grunderna i säkerhet 
sitter stenhårt, kan man bygga på 
med basfärdigheterna i skytte såsom 
skjutställning, riktning, avfyrning etc. 
Instruktörerna till detta väljs ut med 

stor omsorg baserat på deras förmåga 
att lära ut säker vapenhantering och 
personlig lämplighet.   

Säkerheten i fokus
Ungdomsverksamheten pågår mellan 
15-20 års ålder, och beroende på ålder 
så finns det olika vapen att tillgå. Det 
alla börjar med vid 15 års ålder är det 
.22-kalibriga geväret, från firman  
Anschütz i Tyskland. Detta är ett 

Ungdomarnas  
skjututbildning

Skjutning med .22lr gevär. FOTO: KIM SVENSSON / FÖRSVARSMAKTEN

Inom försvarsutbildarnas ungdomsverksamhet sker en viss skjututbildning. 
Huvudfokus är att ge grunderna i en korrekt och säker hantering av det 
personliga vapnet, d v s geväret. 

TEXT: HENRIK JANSSON

Henrik Jansson
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och avfyring utan att behöva riskera 
att få skotträdsla. Fokus är dock alltid i 
första hand säker vapenhantering

Gevär .22lr används också vid olika 
fälttävlingar, som den stora ungdoms-
tävlingen på HvSS varje år. Vid den 
tävlingen genomförs en orientering, 
som avslutas vid kasunen. Där hämtas 
gevären ut och därefter genomförs en 
fältbana där det vid ett antal stationer 
skjuts olika moment med .22 gevär.  

Ingen stridsutbildning
Vid 17 års ålder och framåt, när en 
ungdom har klarat av all skjutning 
med .22 och anses som lämplig, kan 
vederbörande gå vidare och utbilda 
sig i skytte med automatkarbin AK4B 
eller AK5C. 

AK4 är ett automatgevär som har 
funnits i Sveriges försvarsmakt sedan 
mitten på 60-talet. Vapnet är kamrat 
i kaliber 7,62 NATO. AK5 ersatte AK4 
på 90-talet och är en automatkarbin 
i kaliber 5,56 NATO. Båda vapnen är 
försedda med rödpunktssikte för eld-
handvapen från den svenska firman 
Aimpoint. 

Med automatkarbin skjuter ung-
domarna enligt övningsförteckning 
Automatkarbin med vissa modifie-
ringar. Grunderna är desamma som 
med .22 gevär. Fokus är i första hand 
på säker vapenhantering och i andra 
hand de grundläggande delarna kring 
ställning, andning, riktning avfyrning 
och här kommer rekylupptagningen in 
då framför allt AK4 har en kraftigare 
rekyl. AK5 har en mild rekyl, men den 
är ändå märkbar.    

Utbildningen omfattar inte träning 
i strid eller med trupp eller liknande 
tillämpad träning utan är endast 
inriktad på den enskilda medlemmens 
kunskap och färdigheter i skytte med 
fokus på säker vapenhantering. ■

repetergevär, d v s man matar fram 
patron för patron med manöver-
handtaget och skjuter dessa från ett 
magasin om fem patroner. Geväret är 
kamrat i kaliber .22 long rifle, vilket är 
en av de mindre kalibrarna för skytte, 
men som tack vare sin ringa rekyl och 
billiga kostnad är en av de mest popu-
lära skyttepatronerna i världen och 
används t ex i skidskyttet. 

Med gevär .22 lr skjuter ungdomarna 
träningsskytte på bana. Målen är enkla  
tioringade gevärstavlor eller fältskytte - 

mål och utbildningen omfattar grund-
läggande kunskap som SARA R, 
Ställning, Andning, Riktning, Avfyr - 
ning och Rekylupptagning. Fokus  
läggs på att ge ungdomarna en grund  
som de senare kan bygga på. .22-geväret  
är ett smidigt och lättskjutet gevär att 
starta med för någon som har ringa 
erfarenhet eftersom vapnet och kali-
bern har en låg mynningsknall och en 
ringa till icke existerande rekyl. Det 
är lätt att träna mycket med ett dylikt 
vapen och lära sig korrekt ställning 

Respekt och säkerheten i vapenhanteringen står i centrum. FOTO: KIM SVENSSON / FÖRSVARSMAKTEN

Samarbete är en av ungdomsutbildningens hörnpelare. FOTO: KIM SVENSSON / FÖRSVARSMAKTEN

”Gevär .22lr  
används också vid 
olika fälttävlingar,  
som den stora 
ungdoms tävlingen 
på HvSS varje år.
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H ej alla försvarsutbildare! 
Nytt år och nya utmaningar 
väntar. Förbundsstämma 
har vi onsdagen den 1 april  

kl. 1800 på Tofta. Vår härliga trivselhelg 
är i år 17-19 april. Grundutbildning för  
frivilliga, GUF, genomför vi den 9 maj  
till den 23 maj. Military Weekend har vi 
fredagen den 12 juni till söndagen den  
14 juni. Vi rekommenderar våra med - 
lemmar att söka till den total försvars-
infor ma tionskurs som genom förs på 
kursgården 1-7 augusti samt funktio - 
närsutbildningen på Tylebäck V 32. Se  
vidare på Försvarsutbildarnas hemsida.

Årets höjdpunkt blir Försvars-
utbildarnas Riksstämma den 30-31 maj 
för över 100 deltagare.

Kursen ”för din säkerhet” som riktar 
sig till allmänheten och syftar till att 
ge en grund hur vi hanterar kriser 
kommer vi att genomföra vid minst 
sex tillfällen. 

Fårö kursgård
Platschefen Johan Aronsson fortsätter  
med upprustningen och följer en upp - 
gjord underhållsplan. Där skall ”bastu - 
byggnaden” renoveras med nytt avlopp,  
ny tvättstuga, nytt torkrum och linne - 
förrådet flyttas till denna byggnad.  
Målning, fönsterrenovering, upp-
snyggning av rummen genomförs. 
Det görs hela tiden förbättringsarbeten 
på vår kursgård. 

Inbjudan
Alla försvarsutbildare inbjuds att 
delta vid årsstämman med förtäring 
onsdagen den 1 april kl. 1800 på Tofta 
vid 181Pansarbataljonen.

Trivselhelg genomförs fredagen 
den 17 till söndagen den 19 april.

Anmälan till platschefen telefon 
0498-22 41 33 alternativt på mail 
info@farokursgard.se senast en vecka 
innan respektive aktivitet.

Hjärtligt välkomna på våra  
aktiviteter. ■

Sätt in årsavgiften för 2020:  
100 kr på bankgiro 890-9335.

Adressförändringar m.m. till  
vår sekreterare Kjell Jakobsson.  
Mail: kjell_jaken@hotmail.com  
Mobil: 070-666 00 62

Om du meddelar dig via mail så får vi 
en aktuell mail-lista och kan på sikt 
spara porto för våra utskick.

Semester på Fårö?
Fårö Kursgård erbjuder Bed & Breakfast 
till rimliga priser. Som Försvarsutbildar - 
medlem har du dessutom 25 % rabatt!

Boka på tfn 0498-22 41 33, tala om att 
du är medlem i Försvarsutbildarna

Ytterligare information:  
www.farokursgard.se

Detta händer på Gotland

FOTO: ARILDV / WIKIMEDIA COMMONS

TEXT: JAN-ERIC ENGSTRÖM, FÖRBUNDSORDFÖRANDE 

Aktiviteter att notera
Gotlandsförbundet
1 apr Årsstämman med 

försvars upplysning P 18
P 18 vakten 18.00

1 apr- 
30 okt

Fårö Kursgård hålls 
öppen

2 apr Motioner till RS 2020
ESO För din säkerhet kurs,  

Slite utveckling
Storgatan 95 Slite,  
kl 17.30-21.00

17-19 apr Trivselhelg, Styrelsemöte
Fårö Kursgård

9-23 maj GU-F Kurs
Fårö Kursgård

12-14 maj Kursgårdsägarkonferens.  
Platschef, ordf  mfl deltar
Fårö Kursgård

ESO För din Säkerhet
Korgmakargatan 40, 
Visby,  
kl 17.30-21.00

14-23 maj Grundkurs 1, sjukvård
Fårö Kursgård

30-31 maj Riksstämma  
Fårö Kursgård

7 juni Halvårsrapport 2020  
till Försvarsutbildarna
Fårö Kursgård

12-14 juni Military weekend  
Fårö Kursgård
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N20 Kent Welin Tunga 60
22 Ulf  Jansson ROSIS 80
24 Göran Bergström ROSIS 50
26 Gunnar Kjellgren Hv/HBR 50
27 Olof  Karlsson ROSIS 75
29 Ragnar Sjöström St.Eriks 75

Juni
01 Gunnar Lindblad ROSIS 85
01 Björn Edman Signal 50
01 Max Hasselblatt-Nordgrén ROSIS 50
02 Pål Abberyd Pansar 50
05 Karl Fredrik Andersson ROSIS 50
09 Benny Åhlfeldt Tunga 75
10 Thomas Sjöström ROSIS 70
11 Christina Labus Hv/HBR 60
14 Barbro Östman Signal 70
16 Åke Jansson ROSIS 50
18 Fredrik Nilsson Södermanland 50
21 Leif  Dufwa KavJ 80
21 Jan Hultqvist Musketerark, KavJ, 

Träng
75

25 Paul Waserbrot KavJ 50
27 Thomas Krekula ROSIS 60
28 Michael Kruse Stockholm 60
29 Marie Vannerstedt Musikkåren 60

Gotlandsförbundet
April
18 Robert Von Knorrig Gotlandsförbundet 75

Maj
21 Margareta Jakobsson Gotlandsförbundet 60
25 Erland Gardell Gotlandsförbundet 75

Juni
6 Tommy Adegren Gotlandsförbundet 75

Stockholm och Södermanland
April
06 Fredrik Wallén St.Erik, Samhällsber 50
08 Jan Sjölin ROSIS, Träng 75
09 Jan Mårtensson ROSIS 75
10 Robert Hultman Träng 60
12 Christer Kaukos Träng 50
13 Annelie Utterström Stockholm 50
15 Per Lundberg Hv/Hbr 50
17 Rolf  Lönngren ROSIS,Tunga 80
18 Robert von Knorring KavJ, Pansar, ROSIS, 

Träng
75

21 Saga Meijer Träng 80
22 Sven-Ingvar Svensson St.Eriks 85
29 Mats Lindh Södermanland 80
29 Peter Gereben KavJ 60
30 Kaj Landqvist Musikkåren 85

Maj
04 Nils Bovin ROSIS,Träng 75
06 Magnus Palmkvist Musikkåren 50
06 Niels Ihloff Hv/HBR 50
07 Carl Stenqvist Hv/HBR 50
08 Johan Hallén ROSIS 80
08 Johan Eriksson Södermanland 50
09 Staffan Marelius Träng 80
10 Åsa Gustavsson ROSIS 60
12 Jesper Bartholdson ROSIS 50
13 Mona Pfaus Tunga 50
14 Jonas Malm Hv/HBR 50
16 Göran Svensson Musikkåren 60
18 Majvor Öster Södermanland 75
18 Lennart Back Signal  60
19 Jörgen Johansson KavJ 50
20 Sten-Axel Julin ROSIS 80

Aktiviteter att notera
Stockholm och Södermanland
8 mars Prova-på-dag Skytteföreningen
9 maj Soldatprov Södermanland
30 maj Soldatprov Tunga
2-4 okt Verksamhetssäkerhet Södermanland
5 nov Försvarsforum i Arsenalen Strängnäs
Seminarieserie gråzonsproblematik Hybridkrigföring:
Våren 2o20 - ”Logistik i krissituation” FHS
Hösten 2020 - ”Ledning”

FörsvarsForum 2020:
Nov/dec FörsvarsForum 2020 Stockholm
Nov/dec FörsvarsForum 2020 Södermanland
Föreläsningar För din Säkerhet! sker regelbundet.  
Se Försvars utbildarnas hemsida för aktivitet nära dig! 

Ungdomsverksamhet
Stockholm
Enligt schema för varje avdelning med gemensam slutövning  
5-7 juni.
Södermanland
24-26 apr Baskurs och Skjuthelg Ungdom Strängnäs
12-18 juni Baskurs och Sommarkurs Ungdom Strängnäs
23-25 okt Baskurs och Höstövning Ungdom Strängnäs

Military Weekend, GU-F och Fältkock
17-19 april Military Weekend Livgardet
1-3 maj Military Weekend AMF1
2-15 maj Fältkock – grundkurs Väddö
22-24 maj Military Weekend Livgardet
12-14 juni Military Weekend Strängnäs
11-13 sept Military Weekend Väddö
25-27 sept Military Weekend Livgardet
v 42-43 GU-F Väddö
Uppdragsutbildning riktade till olika förbandsenheter i  
Försvarsmakten genomförs löpande.

Förbundsstämma
18 mars Förbundsstämma 

Aktuell information finns på förbundets hemsida  
https://www.forsvars utbildarna.se/stockholm-sodermanland/ 
forsvarsutbildarna-stockholm-och-sodermanland/kalender/
Aktiviteterna publiceras också på Förbundets Facebooksida,  
Försvars utbildarna Stockholm.
Anmälan till Förbundets kurser ska göras på Hemsidan.  
Anmälan till Military Weekend ska göras på Svenska Försvars - 
 utbildnings förbundets hemsida www.forsvarsutbildarna.se
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Posttidning B
Säkerhet och försvar  

– det gäller dig!
Världen är under ständig förändring. Hotbilden mot vår säkerhet  
förändras i takt med att samhällets sårbarhet visar sig inom olika  
områden. Allmänna Försvarsföreningen, AFF, vill öka insikten och 
föra en balanserad dialog om hot och risker i samhället. 

Som medlem i AFF får du fyra nummer av Vårt Försvar och kallelser 
till föreningens aktiviteter. För mer information om medlemskap:

www.aff.a.se

Foto: för mer information, kontakta AFF, aff@aff.a.se. 


