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Upplevde för några dagar 
sedan ett föredrag av chefen 
för Livgardet, överste Laura 

Swaan-Vrede. Ett lysande föredrag 
och en mycket positiv upplevelse. 
Budskapen var många, men ett som 
fastnade var:

”Människan är 65 % vatten och 
resten är inställning.”

Det får nog sägas vara huvud-
budskapet, men underförstått fanns 
att ”Ingenting är omöjligt, det svåra 
fordrar bara mer arbete!”

Vi upplever idag hur svårt det 
kan vara att förutse och få rätt om 
framtiden, framför allt om man har 
en mycket bestämd uppfattning om 
hur denna ska se ut. Euforin från 
1990-talet och 2000-talets första 
decennium har förbytts i sin mot-
sats. Den liberala rättsstaten vann 
inte i längden och historien tog inte 
slut. Vi, som tror på ett fritt sam-
hälle, måste nu vässa argumenten 
mot korrupta regimer, narcissistiska  
ledare, diktaturförespråkare, 
organiserad brottslighet, lögn och 
bedrägeri. Nedmonteringen av det 
nationella försvaret, både inre och 
yttre, både polis, försvarsmakt och 
totalförsvar, har visat sig vara ett 
historiskt misstag.

Ett misstag, som inte låter sig  
repareras med någon billig quick-fix. 
Det vi hade i mobiliseringsladorna 
år 2000 hade delvis varit användbart  
även idag. En såg är en såg, ett hand- 
fat ett handfat och ett spett är ett 
spett. En Ak4, ksp 58 och granat-
geväret är användbara även idag 
liksom stridsvagn 121, 12 cm 
granatkastare och haubits 77. Viss 
uppgradering är kanske nödvändig, 

men den stora revolutionen (Revo-
lution in Military Affairs, i Sverige 
även kallad Nätverksbaserat Försvar) 
visade sig vara en illusion på lösan 
sand. Samtidigt kan man konstatera 
en väldigt snabb och omvälvande 
teknisk utveckling inom vissa 
områden, men vapenförsäljarnas 
budskap styrs inte alltid av, vad 
som är möjligt att åstadkomma på 
ett stridsfält.

Det är nog så att markarenan 
bjuder på fler möjligheter att utnyttja 
äldre teknik för vissa uppgifter än 
sjö- och luftarenan, där resultatet 
av striden, förlorade plattformar, 
är mera digital och fatal till sin 
karaktär. Vad detta innebär är en 
av de underliggande frågorna i en 
föreläsningsserie, som förbunds-
styrelsen anordnar (i visst samarbete 
med Kungliga Krigsvetenskaps-
akademien) under det närmaste 
året. Det kommer att handla om tre 
programpunkter, 
1. Hybridkrigföring och Gråzons-

problematik (2019-05-21 kl 18.00-
20.30 på Försvarshögskolan)

2. Sveriges logistiska förmåga i 
konflikt och krig (i okt-nov)

3. Sveriges ledningsförmåga i  
konflikt och krig (i feb-mars 2020)

Tanken är att först presentera grund-
fakta för hur man ska se på möjlig-
heterna för Sverige att bedriva 
militära operationer. Sedan tänker 
vi presentera två områden, som är 
kritiska för vår operativa förmåga, 
och där synsättet från början på 
2000-talet varit mest förödande. 
Totalförsvaret visade sig inte vara 
något man kunde lägga i malpåse 
och sedan raskt återuppliva. 

Det är inställningen!

Likaså fanns det operativa för-
band, som svarade för vakthållning, 
transportledning, bro- och vägbygg-
nad, understöd och underhållstjänst, 
som bara upplöstes i tomma intet 
och efterlämnade ett materielberg, 
som antingen skänkts bort eller 
förstörts. Här, både i totalförsvaret 
och i de s k lokalförsvarsförbanden, 
fanns det ett osynligt nät av kun-
skaper, förmågor och vilja, som det 
kommer att ta åratal att återskapa. 

Med kunskap, analys och rätt 
inställning kommer det att kunna 
lyckas. Men det kommer att ta tid 
och kosta pengar. Pengar, som 
inte bara kan läggas på materiel, 
utan på skolutbildning, fält- och 
stabsövningar, krigsplanläggnings-
övningar, mobiliseringssystem och 
övningar. Det vill säga att skapa 
krigsförband och en samverkansanda 
för hela totalförsvaret.

Det är där vi står nu, vi har varit i 
startblocken ända sedan 2014. Vi är 
många som har upplevt tiden efter 
år 2000 som desillusionerande, som  
tjugo förlorade år. Förhoppningen 
hos många av oss är, att Försvars-
beredningen ska ge ett startskott 
för att bygga upp det, som behövs 
för att försvara vårt land. Vi är 
många som kan bidra, med stort 
och med smått, med nytt och med 
gammalt användbart. Allt kostar 
heller inte pengar.

Med en lätt travesti på Chefen 
Livgardets budskap: ”Försvaret är 
65 % pengar och resten är inställ-
ning”. ▪

JOHAN RENÉ

FÖRBUNDSSTYRELSENS ORDFÖRANDE

Johan René

FO
TO

: T
H

O
M

A
S

 E
C

K
E

R
E

D



4 SLAGFJÄDERN NR 2-2019

Ovanstående datum firas som 
luftlandsättningstruppernas 
dag. 2 augusti 1930 gjordes 

försöken inom ramen för en övning 
inom flygvapnet vid Voronezj och 
avsåg ett fallskärmsförband om  
12 man som fälldes från ett bomb-
flygplan av typen TB-3. Ett försök 
som gjorde att fördelarna med fall-
skärmsförband som snabbt kunde 
ta terräng på djupet insågs vilket 
inledde utvecklingen av de sovjetiska  
luftlandsättningsförbanden. Dessa 
deltog också 1935 i en större övning 
i Kievs militärområde där det inför 

ögonen på utländska attachéer  
fälldes 1 200 fallskärmssoldater vilka  
snabbt iordningställde landnings-
fält varigenom ytterligare förband 
kunde tillföras. Därefter skedde ett  
omfattande uppsättande av luftland-
sättningsförband, men begräns-
ningar i flygtransportkapacitet gjorde 
att de mer kom att bli markstrids-
förband, om än av elitkaraktär.

 Under Det Stora Fosterländska 
Kriget 1941–1945 genomfördes 
flera luftlandsättningsoperationer, 
men luftlandsättningsförbandens 
insatser hämmades av tillgången 

på transportflygplan och brister i 
förmågan att planera och genom-
föra luftlandsättningsoperationer. 
Därför kom de inte att ha några 
större framgångar eller uppfylla de 
förväntningar som under förkrigs-
tiden fanns på vapenslaget.

1946 avskildes luftlandsättnings-
förbanden från flygvapnet och 
överfördes till markstridskrafterna, 
och utgjorde samtidigt en del av 
Högkvarterets reserv, samt under-
ställdes den sovjetiske försvars-
ministern. Under efterkrigstiden 
tillfördes luftlandsättningsförbanden 

De ryska  
Luftlandsättnings-
trupperna
De ryska luftlandsättningstrupperna, VDV är underställda ryske 
ÖB, d v s presidenten och kan underställas militärområdesbefäl-
havare eller vara försvarsministerns reserv. Ett vapenslag som 
efter omfattning genom luften skall lösa uppgifter i motståndarens 
bakre område och har sina rötter i det försök som genomfördes  
2 augusti 1930.

TEXT: JÖRGEN ELFVING

Ett ryskt bombplan som kunde nyttjas för transport av fallskärmstrupp. FOTO: SAN DIEGO AIR AND SPACE MUSEUM ARCHIVE / FLICKR
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också ny materiel, bl a artilleri, 
stridsfordon och moderna pansar-
värnsvapen vilket betydligt ökade 
förbandens eldkraft. Även nya 
transportflygplan av typen An-12, 
An-22 och Il-76 tillkom vilka gjorde 
det möjligt att transportera, och 
fälla, inte bara personal utan även 
materiel. 

1964, och i samband med att 
luftburna förband organiserades, 
blev VDV ett eget vapenslag som 
i slutet av Sovjetepoken bestod av 
sju luftlandsättningsdivisioner. 
De luftburna förbanden, som fram 
till 1988 ej var en del av VDV utan 
ingick i markstridskrafterna, bestod 
1986 av 16 brigader, två regementen 
och 20 bataljoner.

Luftlandsättningsförbanden har 
regelbundet deltagit i de större  
sovjetiska övningarna under efter-
krigstiden, men också i ”skarp” 
verksamhet i Ungern 1956, 
Tjeckoslovakien 1968 och inte minst  
i Afghanistan 1979–1989 samt  
dessutom i de båda Tjetjenienkrigen  
liksom i Georgienkriget 2008, annek - 
teringen av Krim och konflikten i  
östra Ukraina. Något som visar att 
VDV varit, och sett till utvecklingen 
under senare tid, fortsatt bedöms 
vara ett vapenslag som tillmäts en 
stor betydelse på dagens och  
morgondagens stridsfält.

Organisation
VDV kom, liksom de ryska väpnade 
styrkorna i övrigt, att påverkas av 

följderna av Sovjetunionens upp-
lösning vilket ledde till att förband 
upplöstes eller fick andra garnison-
sorter, personalminskningar och en 
drastiskt minskad övningsverksam-
het. Inom ramen för den reform 
som inleddes 2008 av de ryska  
väpnade styrkorna avvecklades inom 
VDV ytterligare förband och antalet  
officersbefattningar minsk ades. Dess - 
utom överfördes de flygplan och 
helikoptrar som ingått i luftlandsätt-
ningstrupperna till flygvapnet och  
det fanns också krafter som försökte 
omorganisera luftlandsättnings-
förbanden till brigader i likhet med 
markstrids förbanden. Något som 
den då nytill trädde chefen för VDV, 
general överste Sjamanov, lyckades 
avvärja och idag ingår följande 
förband i VDV,
• Luftlandsättningsdivisioner;

 ◦ 98:e Gardesluftlandsättnings-
divisionen, GLLD 98, Ivanovo.

 ◦ 106:e Gardesluftlandsättnings-
divisionen, GLLD 106, Tula.

• Luftburna divisioner;
 ◦ 7:e Gardesluftburnadivisionen,  

GLBD 7, Novorossijsk.
 ◦ 76:e Gardesluftburna-

divisionen, GLBD 76, Pskov.
• Luftburna brigader;

 ◦ 11:e Gardesluftburnabrigaden,  
GLBB 11,Ulan Ude. Överförd 
från markstridskrafterna 2013.

 ◦ 31:a Gardesluftburnabrigaden,  
GLBB 31, Uljanovsk.

 ◦ 56:e Gardesluftburnabrigaden,  
Kamysjin, GLBB 56. Överförd 
från markstridskrafterna 2013.

 ◦ 83:e Gardesluftburnabrigaden,  
Ussurijsk, GLLB 83. Överförd 
från markstridskrafterna 2013.

• Övriga förband;
 ◦ 45:e Spetsnazbrigaden,  

Kubinka.
 ◦ 30:e Sambandsbrigaden,  

Medvezji ozera.

Utöver ovanstående förband ingår 
i VDV också en utbildningsanstalt, 
några utbildningsregementen samt 
underhållsförband m m. De strid-
ande delarna i divisionerna utgörs 
av två fallskärms- eller luftburna 
regementen och i de luftburna  
brigaderna en fallskärmsbataljon och 
två luftburna bataljoner. Tidigare 
ingick i varje division tre regementen, 
men det tredje regementet avveck-
lades i slutet av 1990-talet/början 
av 2000-talet. Regementen som det 
sedan några år tillbaka har funnits 
en uttalad strävan att återinföra 
och som nu synes vara på väg att 
tillgodoses. 

Under senare år har det skett en 
organisationsutveckling och från 
2013 omorganiserades spanings-
kompanierna i fallskärmsdivisio-
nerna och de luftburna förbanden 
till underrättelsebataljoner. Från 
2016 tillkom också ytterligare  
förband i form av stridsvagns-, 
UAV- och televapenkompanier. 
Stridsvagnskompanierna, utrustade 
med T-72B3, skulle intill 2018 ha 
växlats upp till bataljoner vilket 
endast bedöms ha skett vid en luft-
buren division.

Stridsvagnsförband inom VDV 
kan synas vara en nyhet, men så 
är inte fallet.1963 sattes en strids-
vagnsbataljon upp vid GLLD 98, 
vilken dock upplöstes tre år senare. 
Under kriget i Afghanistan sattes 
också en dylik bataljon upp, 1982 
vid GLLD 103, men endast med  
15 T-62 och den upplöstes 1989 efter 
uttåget ur Afghanistan. Förutom 
dessa två bataljoner ingick i VDV 
under det första Tjetjenienkriget, 
1994–1996, även ett stridsvagns-
regemente, dock bara  organiserat 
under ett år. 

 På sikt, och delvis oklart när, 
kommer också VDV att förstärkas  
med arméflyg-, luftvärns- och anti - 
missilförband enligt vad ställföre-
trädande chefen för VDV redo visade Ilastning. FOTO: ИГОРЬ РУДЕНКО (IGOR RUDENKO) И ЕКАТЕРИНА СМОЛА (YEKATERINA SMOLA) / MIL.RU
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inför utländska militär attachéer 
medio november 2018. Vad gäller 
arméflyg, d v s helikoptrar, så  
kommer en arméflygbrigad att till-
föras under de närmaste åren och 
intill 2025 kommer även en artilleri-
brigad att sättas upp inom VDV 
vilket är en nyhet.

VDV:s personalstyrka uppgick 
2015 till cirka 45 000 man vilken 
efter de organisationsförändringar 
som då var kända skulle komma att  
öka till i storleksordningen 60 000,  
men oklart när, möjligen till 2019. 
Och sedan 2012 har, intill 2018, 
personalstyrkan inom VDV ökat med  
28 %, Över tid har också antalet värn - 
pliktiga inom VDV minskat och idag 
utgörs cirka 70 % av personalstyrkan 
av kontraktsanställda, cirka 30 000, 
och avses att intill 2020 öka till 80 %.

2025 bedöms VDV omfatta tre 
luftlandsättnings- och två luftburna 
divisioner samt fem luftburna  
brigader, där flertalet av divisionerna 
utökats med ett tredje regemente. 
Att förutom en luftlandsättnings-
division jämte ett tredje regemente 
i flertalet av divisionerna sätta upp 

ytterligare en luftburen brigad 
bedöms av resursskäl mindre  
sannolikt. 

Materiel och  
materieltillförsel
Under senare år har en materiell 
förnyelse inletts av VDV genom  
bl a stridsfordonen BMD-4M och 
BTR-MDM. Intill våren 2019 har 
sex bataljonssatser om vardera 31  
BMD-4M respektive 16 BTR-MDM 
tillförts. Dessa fordon bedöms ej fullt 
ut komma att ersätta äldre strids-
fordon av typen BMD-2 och BTR-D 
som moderniserats. BMD-2 i dess 
moderniserade version har redan 
tillförts VDV och från 2021 kommer 
ytterligare 600 dylika att tillföras.

BMD-4M, en vidareutvecklad 
version av BMD-4 som i sig är en 
utvecklad version av BMD-3, avsågs 
inledningsvis inte att anskaffas då 
det ansågs att det fanns brister i 
skyddet, främst mot minor. Något 
som dock ändrades efter bytet på  
försvarsministerposten 2012 vilket 
ledde till att beslut togs om anskaff   - 

ning. BMD-4M väger cirka 14 ton 
jämfört med 8,2 ton för BMD-2 
vilket gör att gränsen för transport - 
flygplanet Il-76:s förmåga har nåtts.  
BTR-MDM är i grundversionen ett 
rent transportfordon med BMD-4M:s  
chassi som grund vilket rymmer en 
besättning om två man jämte 13 
man uppsutten trupp. BMD-4M 
kan fällas med personal ombord, 
men såvitt känt har detta ännu ej 
skett. Däremot har BTR-MDM fällts 
med personal ombord i samband 
med den övning i juli 2018 som 
nämns nedan.

Både BMD-4M och BTR-MDM 
utgör grund för en familj av fordon 
i vilka bl a ingår, eller kommer att 
ingå;
• Pansarvärnskanonvagnen Sprut-

SDM1, en moderniserad version 
av Sprut-SD, 2S25.

• Luftvärnsfordon Ptitselov vilket 
uppges komma att tillföras från 
2022 och inte enbart avsett för 
VDV.

• BMM-D, sjuktransportfordon 
som också finns i olika versioner, 
bl a förbandsplatsfordon.

Stridsvagnar ger VDV ökad eldkraft, men de kan inte fällas. FOTO: VITALY V. KUZMIN / VITALYKUZMIN.NET
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• Savet-D, eldledningsfordon där 
försök med fordonet genomförs 
under 2019.

• Bandkanon 2S42 Lotus som 
avses att ersätta Nona.

Men det är inte bara fordon och 
artilleripjäser/understödsfordon 
som tillförs. Samtliga förband inom 
VDV har tillförts ledningssystemet 
Andromeda-D, artilleriförbanden 
eldledningsradar och under 2018 
har samtliga förband tillförts det 
personliga utrustningssystemet 
Ratnik. Dessutom sker också en 

utveckling av nya fallskärmssystem 
för fällning av såväl personal som 
materiel.

Övningsverksamhet
VDV disponerar för sin övnings-
verksamhet bl a mer än 50 övnings-
fält där större luftlandsättningar 
kan genomföras. Övningsfält vars 
utnyttjande under de senaste åren 
ökat då övningsverksamheten inom 
VDV intensifierats och inte enbart 
omfattar övningar i Ryssland. Under  
2018 genomförde VDV t ex femtio-
talet bilaterala övningar med 

förband från Egypten, Kirgisien, 
Serbien och Vitryssland.

Som exempel på omfattningen  
av den övningsverksamhet som 
bedrivs kan nämnas att under 
vinterutbildningshalvåret 1 dec em - 
ber 2017–1 juni 2018 genomfördes 
bl a 72 stabstjänst- och lednings-
övningar samt 250 taktiska fällnings-
övningar.

Den största övningen inom VDV, 
och det militära transportflyget, 
VTA, under senare år genomfördes 
9–13 juli 2018. En övning som 
leddes av chefen för VDV, general-

BTR-MDM och BMD-4M. FOTO: VITALY V. KUZMIN / VITALYKUZMIN.NET

Truppen har landat. FOTO: VITALY V. KUZMIN / VITALYKUZMIN.NET
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överste Andrej Serdjukov, och 
chefen för VTA, generallöjtnant 
Valdimir Benediktov. I övningen 
deltog 137:e Fallskärmsregementet  
ur GLLD 106 organiserat i två 
bataljonsstridsgrupper förstärkt med 
två (en) bataljoner med 2S9 Nona, 
ett haubitsbatteri med haubits D-30 
och ett luftvärnskompani med  
Strela-10M. Totalt deltog i övningen  
2500 man och cirka 200 stridsfordon.

Transportkapacitet
VDV:s akilleshäl är liksom för marin - 
infanteriet transportkapaciteten och  
för VDV också det faktum att man 
inte har förfoganderätten över trans-
portflyg- och helikopterresurserna  
vilka är underställda flyg och rymd-
strids krafterna. En förfoganderätt 
man dock kommer att få vad gäller 
helikoptrar.

Antalet Il-76 i de ryska väpnade 
styrkorna uppgavs 2016 att uppgå  
till cirka 90 och 2018 till cirka 120.  
Hur många av dessa som är i mal-
påse respektive operativa är ej känt, 
men antalet Il-76 medger enligt en 
källa endast att fälla två regementen. 
Enligt samma källa skulle för att 
fälla de båda fallskärmsdivisionerna 
krävas fyra gånger så många Il-76. 

Att utnyttja civila Il-76 skulle inte 
lösa behovet av transportflyg då  
dessa inte är utrustade eller avsedda  
för att fälls fallskärmstrupp. Och 
tillförseln av nya transportflygplan 
går långsamt. Inom ramen för ett 
kontrakt om leverans av 39 maskiner 
som slöts 2012 tillfördes flyg och 
rymdstridskrafterna nyligen det  
första exemplaret av det transport-
flygplanet Il76-MD-90A, en moder-
niserad version av IL-76.

Intressant med transportresurser 
är planerna på en helikopter som kan  
liknas vid ett flygande stridsfordon.  
Detta är dock ingenting nytt utan 
liknande planer fanns under Sovjet - 
tiden, och då i form av en vidare-
utveckling av Mi-24, något som också 
var aktuellt efter Sovjetunionens 
upplösning. Den helikopter som nu 
uppges vara under utveckling skall 
kunna ta åtta man uppsutten trupp, 
kunna genomföra luftlandsättningar  
på ett djup av 10–70 km, vara utrus - 
tad med robotar, ostyrda raketer och  
tung kulspruta samt vara bepans rad.  
Den tidpunkt då helikoptern skall 
tillföras VDV har angetts till 2026.

Sammanfattning
VDV har under senare år genomgått 

Fällning från en IL 76. FOTO: VITALY V. KUZMIN / VITALYKUZMIN.NET

en betydande utveckling som också 
torde fortgå. En utveckling som,  
liksom i vissa andra avseenden i de  
ryska väpnade styrkorna, ger intryck 
av ett återtagande av eller återgång 
till det sovjetiska arvet. Huruvida 
senare års utveckling är ett resultat 
av lobbying eller en realistisk syn 
på nyttjandet av luftlandsättnings-
förband i en modern och framtida 
stridsmiljö kan emellertid diskuteras. 

Genom tillförsel av ny materiel 
och uppsättandet av nya förband 
kommer VDV divisioner och brigader 
att i högre grad än tidigare utgöra 
allsidigt sammansatt förband om än  
av karaktären lätt infanteri jämfört  
med de ryska mekaniserade för-
banden, men som till skillnad från  
gårdagen har en betydligt större 
eldkraft. Icke minst genom uppsät t - 
andet av stridsvagnsförband i de 
luftburna förbanden.

VDV kan också genom sin höga 
beredskap och förmåga till snabb 
omgruppering med VTA säkerställa  
överraskning och ett tidigt agerande  
i en konflikt. Och vad som motive-
rade uppsättandet av luftlandsätt-
ningsförband under 1930-talet 
synes ur ett ryskt perspektiv gälla 
än idag. ▪



9SLAGFJÄDERN NR 2-2019

skjuts de serietillverkade vapnen 
för första gången. I februari 1918 
genomförs en stor demonstration 
utanför Washington som avslutas  
med en massiv ”walking fire”. Vapnen  
levereras nu till styrkorna i Europa, 
och i juli 1918 finns mer än 17 000 
exemplar på plats, men dessa hålls 
tillbaka av General Pershing, som 
inte vågar använda vapnen, av rädsla 

Kulsprutegeväret, ”the auto-
matic rifle” eller ”light machine  
gun” har en historia som börjar  

med vapengeniets John Moses 
Browning vapentillverkning till-
sammans med sina bröder i Utah i  
USA runt 1890. Vid denna tid har 
John Hiram Maxim skapat sin 
vattenkylda kulspruta som nyttjar 
rekylen och kraften i patronens  
avfyrande för att driva mekanismen. 
Browning och hans bröder har vid 
denna tid en design klar på ett auto-
matiskt gevär som nyttjar gaserna 
från den avfyrade patronen till att 
driva en pistong som i sin tur driver 
mekanismen och omladdningen. 

Under tiden har första världskriget 
brutit ut och trots att den första 
tiden av detta krig kännetecknades 
av mer rörlig strid, så övergår detta  
snart till ett utnötningskrig i ned - 
grävda skyttegravar där de vatten-
kylda bandmatade kulsprutorna  
behärskar ingenmansland. Den 
franska armén har ett eget KG i form  
av sin Chauchat, en överdrivet 
komplicerad och känslig konstruk-
tion som lätt drabbas av eldavbrott. 
Fransmännen utvecklar emellertid en 
i mångas tycke, genial strids teknik 
kallat ”walking fire” för att hantera 
och bekämpa fientliga skyttegravar 
besatta med kulsprutor. Konceptet 
”walking fire” omfattar en speciali - 
serad skyttegrupp uppbyggd runt 
en kg-skytt där hela gruppen går i 
långsam marsch mot den fientliga 

skyttegraven medan kg-skytten  
avfyrar sitt vapen från höften i semi - 
automatiskt läge för varje steg de tar. 
Kolven på vapnet är fixerat  i en 
liten metallkopp som är fastsatt på 
soldatens stridsbälte med syfte att 
hantera rekylen och ge stabilitet. 
Fiendens soldater hålls nere av den 
konstanta eldgivningen och när man  
kommer tillräckligt nära skytte-
graven, sker bekämpning med 
handgranater och automateld från 
KG-skytten. 

Browning (och flera inom USAs 
krigsdepartement) tycker om idén 
men vill utveckla den till att alla 
soldater i den anfallande skyttelinjen  
beväpnas med ett automatiskt gevär.  
I februari 1917 demonstreras det 
nya ”Browning Machine Rifle” och i 
början av april 1917 går USA, trots 
en stor brist på automatvapen, in i 
första världskriget. Ett stort test  
beordras i maj 1917 av på mark-
naden existerande kulsprutegevär 
och kulsprutor, däribland den 
engelska Lewis-kulsprutan, den 
franska Chauchat och Brownings 
automatiska gevär. Testet benämns 
”The Baker Machine Gun Board” 
och Brownings vapen lovordas 
framför både Lewis och Chauchat. 
Resultatet är en rekommendation 
att 10 000 exemplar av Brownings 
vapen skall införskaffas. 

Winchester, Colt och Marlin- 
Rockwell kontrakteras för att tillverka  
vapnen och i december 1917 test-

De svenska kulsprutegevären 
– historien om ett udda vapen
De flesta vapentyper har roller i en försvarsmakt. Kpisten är ett 
närstridsvapen, kulsprutan yttäckande och geväret är skytte
soldatens medel för bekämpande av fienden på  längre avstånd. 
Kulsprutegeväret, eller som det benämns KG, har genom historien 
haft olika uppgifter och även om de klassiska kulsprutegevären 
som Browning BAR, den engelska BREN och alla svenska KG idag 
är obsoleta, så lever vapentypen kvar i andra former.

TEXT: HENRIK JANSSON 

Henrik Jansson
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Browning BAR M1918 med stridsbälte från 
första världskriget med ”walking fire” kopp. 
FOTO: JAMES D. JULIA, A DIVISION OF MORPHY 
AUCTIONS

Demonstration av Browning BAR M1918 
och ”Walking fire” utanför Washington 1918. 
FOTO: UNITED STATES LIBRARY OF CONGRESS'S 
PRINTS AND PHOTOGRAPHS DIVISION
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att om ett vapen hamnar i tysk 
ägo, så kommer de att kopiera det. 
Istället används Lewis-vapen och 
30-kalibriga varianter av Chauchat.

BARs användes endast i litet 
antal under september och oktober 
1918 och i november tar kriget slut. 
Vapnet fortsätter att tillverkas och 
användes bland annat vid bankrån 
av de ökända brottslingarna Bonnie 
& Clyde och även mot dem av FBIs 
agenter. 

KG Kjellman och Madsen 
Sverige hade vid denna tid få egna 
automatvapen där egentligen kul-
spruta m/14 var det enda. I början 
av 1900 experimenterar ingenjören  
Rudolf Kjellmann med ett vattenkylt  
kulsprutegevär i kaliber 6.5x55 mm. 
Konstruktionen är lite udda jämfört 
med modernare vapen och kolven 
har en något konstig form. Vapnet 
visar sig vara dyrt att tillverka och 
överges efter endast en tillverkning 
av ca 10 st. Istället anskaffas det 
danska kulsprutegeväret Madsen, 
ompipat från 8 mm till den svenska 
patronen 6,5x55 mm och vapnet 
benämndes KG m/14. 

KG m/14 var en något udda kon-
struktion med mycket långa benstöd, 
toppmatad med ett enkelradigt långt 

ett vanligt sikte, rakt över pipan var 
möjligt. På de flesta andra topp-
matade kulsprutegevär är siktet satt 
vid sidan av pipan på grund av att 
magasinet annars sitter i vägen. 

KG m/14 var ett komplicerat 
och lite klumpigt vapen, men det 
användes av många försvarsmakter 
runtom i världen och var driftsäker. 
Vikten var 8 kg, magasinet rymde 
25 patroner och eldhastighet var 
relativt låg med 450 skott/min. 

Under 1919 beställde svenska 
försvarsmakten ca 700 exemplar av 
Brownings automatgevär modell  
1918 från Colt i USA. Vapnen gjordes  
om i enlighet med svenska specifika - 
tioner och fick ett pistolgrepp samt 
pipades om till svensk 6,5x55 mm 
för att skjuta patron m/94. 

Vapnen utvecklades av Carl  
Gustafs gevärsfaktori i Eskilstuna och 
kom först i en försöksmodell kallad 
fm/1919 för att senare resultera i 
KG m/21, ett exceptionellt bra vapen  
i en bättre kaliber än den ursprung- 
liga 30-06 vilken är svårkontrollerad 
vid full automateld. Totalt tillver-
kades mer än 7 500 exemplar av 
KG m/21 och den användes av alla 
enheter i svenska försvarsmakten 
som ett understödsvapen. Vapnet 
skjuter från en öppen kammare, d v s 

KG m/14, av Madsentyp.  
FOTO: AM.008911 DIGITALTMUSEUM.SE

Instruktionsbild KG m/14. FOTO: HENRIK JANSSON

KG modell Kjellman. 
FOTO: AM.042190 DIGITALTMUSEUM.SE

Skjutövning med KG m/21. FOTO: ARMÉMUSEUM

magasin. Det unika med KG m/14 
var att magasinets topplacering inte 
var precis i vapnets mittlinje, varför 
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Svenska soldater med KG m/21. FOTO: KRIGSARKIVET, LÅDA 2, NR 526

patronen kamras och avfyras precis 
som med den svenska kpisten, 
magasinet rymmer 20 patroner och 
eldhastigheten är kontrollerbara 
500 skott/min. Vapnet väger ca 9 kg  
och är 111 cm långt. Problemet med  
vapnet är att pipan inte är utbytbar, 
vilket kan ge problem med över-
hettade och slitna pipor vid intensiv 
eldgivning. 

KG m/37
1935 tog gevärsfaktoriet fram ett  
system med en låsning och en meka - 
nism som möjliggjorde pipbyten.  

Det nya vapnet kom först i en 
försöksmodell 1935 och den slutliga  
utformningen döptes till KG m/37. 
Förutom pipbytesmekanismen fick 
vapnet även en gasregulator för att 
kunna justera eldhastigheten med 
olika typer av ammunition. 

KG m/37 liknade m/21 mycket 
men var ca 0,5 kg tyngre och hade 
ett bärhandtag i pipan. Vapnet var 
mycket tillförlitligt och fungerade  
väl för den svenska försvarsmakten 
vilka var nöjda med vapnet. Gamla 
m/21 vapen skrotades inte utan 
byggdes om till m/37 och kallades 
m/21-37. 

Försvarsmakten var så nöjda med  
KG m/37 att det experimenterades 
med att försöka konvertera detta till  
bandmatning efter andra världs-
kriget. Det visade sig vara svårare 
än tänkt och till slut övergavs denna 
idé när ksp 58 infördes. 

Inför andra världskriget var 
emellertid tillgången på vapen för  
den svenska försvarsmakten be-
gränsad och för att råda bot på detta  
anskaffades två olika KG, det ena  
vapnet är troligen det bästa kul - 
sprutegeväret från andra världs- 
kriget och det andra troligen det 
sämsta. 

Övre: KG m/37 med utbytbar pipa. FOTO: AM.007554 DIGITALTMUSEUM.SE

Nedre: Försöksmodell med bandmatad KG m/37.  
FOTO: AM.078812 DIGITALTMUSEUM.SE

Till vänster: Gravyr med ursprung på KG fm/1919 och KG m/37.  
FOTO: HENRIK JANSSON 
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KG m/39 och m/40
Från den tjeckoslovakiska fabriken 
Zbrojovka Brno beställdes 5 000  
exemplar av ”Zbrojovka Brono vz 26” 
eller ZB 26 i kaliber 7,92x57 mm. 
Vapnet designades av bröderna 
Václac och Emmanuel Holek 1923 
som ett luftkylt, gasdrivet (long 
stroke piston) kulsprutegevär med 
utbytbar pipa. Vapnet användes av  
många försvarsmakter, däribland 
den tyska (som MG26) och den stod  
modell för det engelska kulsprute-
geväret BREN. När andra världs-
kriget tog slut pipades KG m/39 om 
till 6,5x55 mm.   

Det andra KG-vapnet som anskaf - 
fades var inte lika bra. Historien om  
KG m/40 eller ”Knorr-Bremse” eller  
”LH40” är en historia i sig. I Schweiz 
på 1930-talet hade firman Oerlikon,  
tagit fram en prototyp på ett kul-
sprutegevär som patenterades i 
Sverige 1933 som LH33 på Ivar 
Stäck och Torsten Lindfors, vilka 
var två svenska officerare. Vapnet  
patenterades igen 1935 och 1936 
på firman Knorr-Bremse och antogs  
i den tyska krigsmakten som 
MG35/36. Det troliga är att detta 
upplägg var ämnat att runda  
Versaille-fördraget som syftade till 
att hindra Tyskland från att upp-
rusta igen. Vapnet förkastades till 
slut för den överlägsna MG34, men 
den svenska Kungliga Arméförvalt-
ningens Tygdepartement hade 
intresserat sig för LH40 som vapnet 
nu hette. Tillverkningen av KG m/37  

var för långsam för försvarsmaktens 
behov och företaget AB Emge bild-
ades i juni 1940 och fick kontrakt 
på 2 500 KG m/40. I september 
ombildades bolaget till Svenska  
Automatvapen och leve ranserna 
startade. Vapnet visade sig emellertid 
ha stora problem med eldavbrott 
och hoppade och skakade så mycket  
vid automateld att hemvärnet 
benämnde det ”den hoppande 
järnsängen”. KG m/40 var i kaliber 
6,5x55 mm och använde samma 
magasin som KG m/21 eller m/37. 
Hemvärnet övergav snabbt detta 
vapen och i brist på andra gick de 
tillbaka till det pålitliga KG m/21 
istället. Till slut tillverkades dryga 
5400 exemplar av KG m/40 och det 
med högst bevarade serienummer 
5181 finns på hemvärnsmuseet i 
Vällinge utanför Stockholm.     

Kulsprutegevär m/37 och m/21-
37 fanns kvar i den svenska försvars-
makten och hemvärnet till en bra 
bit in på 70-talet innan det för gott 
försvann ur organisationen.  

Den svenska organisationen 
kring kulsprutegevären enligt  
instruktionen från 1920 (troligen för  
KG m/1914 Madsen) var en kul-
sprutegevärspluton om totalt 26 
man och en hästdragen ammuni-
tionskärra. Plutonen hade en chef 
och delades in i fyra grupper om  
6 man, vilka betjänade ett kulsprute-
gevär. Gruppen bestod av en chef, 
KG-skytten samt två biträden och 
två ammunitionsbärare, alla ut-

rustade med gevär m/96. KG-skytten  
bar två magasin var och biträdena 
samt ammunitionsbärarna bar åtta 
magasin var. Biträdenas uppgift var 
att ladda om kulsprutegeväret samt 
eldreglera och finnas bredvid och 
bistå skytten. Ammunitionsbärarna 
skulle befinna sig strax bakom  
skytten. Eldgiv ningen omfattade 
korta skurar om tre patroner och 
långa skurar om cirka åtta patroner, 
eller eldgivning med hela magasin. 
På grund av att vapnet snabbt blev 
varmt med intensiv eldgivning, 
uppmanades soldaterna att spara 
på eldgivning med ett helt magasin 
tills det verkligen behövdes.      

Utländska KG
Samtida vapen med de svenska 
kulsprutegevären var som nämnts 
tidigare de amerikanska Browning 
BAR M1918 och M1918A2. I den 
sovjetiska armén användes DP-27,  
ett tillförlitligt vapen matat från ett  
47-skotts tallriksmagasin i 7,62x54R. 
Detta vapen är intres sant då dess 
mekanism liknar det svenska 
Kjellmann-vapnet. Den finska för-
svarsmakten använde även DP-27 
samt deras egna Lahti-Saloranta 
M/26 i 7,62x54R matat med ett  
20 skottsmagasin. 

Det brittiska BREN i .303 British 
är nog det mest kända och ikoniska  
kulsprutegeväret, utvecklat ur ZB 26 
och använt av den brittiska försvars-
makten och dess allierade till långt 
in på 90-talet. 

I samband med att den sovjetiska  
försvarsmakten antog AK47/AKM, 
utvecklades även RPK, eller Ruchnoy  
Pulemyot Kalashnikova, en KG- 
variant av automatkarbinen med 
längre och grövre pipa samt benstöd,  
matad från antingen vanliga  
AK-magasin eller 75-skotts trum-
magasin. Detta är en intressant 
variant, då KG-skytten kan använda 
magasin från sina medsoldater. 
Detta utvecklades på 50-talet och vi 
ser även nu att detta händer igen, 
fast i den amerikanska marinkåren. 
Den håller nämligen på att byta ut  
sina M4 karbiner och M16A4 gevär  
till ett kulsprutegevär i form av 
M27 IAR, ”Infantry Automatic Rifle” 
från Heckler och Koch. M27 IAR är 
en vidareutveckling av HK 416, och 

KG m/39, ZB 26 från Brno-verken.  
FOTO: AM.042481, DIGITALTMUSEUM.SE

KG m/40, LH40 eller Knorr-bremse.  
FOTO: AM.042583, DIGITALTMUSEUM.SE

Fram och baksikte vid sidan om piplinjen  
på KG m/39. FOTO: HENRIK JANSSON

Flamdämpare och krökta gasrör på  
KG m/40. FOTO: HENRIK JANSSON
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är ett automatvapen som avfyrar 
från öppen kammare med en tung 
pipa. Målet som uttrycktes av 
marinkåren 2017 är att utrusta alla 
soldater i en marinkårsgrupp med 
en M27, med det explicita syftet att 
öka gruppens eldkraft markant. 

Det som kan konstateras är att 
kulsprutegevären  är överlevare  
vilka, även om de idag inte finns 
kvar i den svenska försvarsmakten, 
definitivt finns kvar på andra ställen, 
och det är inte helt omöjligt att 
beroende på vad vi väljer som vår 
nya AK6, skulle kunna få med ett 
kulsprutegevär på köpet. ▪               

Marinkårssoldat med M27 IAR. FOTO: LANCE CPL. AARON PATTERSON, HTTPS://WWW.DVIDSHUB.NET

Vissa bilder på vapen är tagna med vänlig hjälp av 
Armémuseum. Vapen och andra föremål finns 
tillgängliga på http://www.digitaltmuseum.se och 
alla är sökbara via identifikationsnummer för 
vapnen (AM-nummer) som finns angivet i bild-
texten. På Armémuseum finns stora och spän-
nande samlingar. Traditionellt har dessa i första 
hand visats i urval i utställningar och böcker. 
Stora delar av samlingarna har därför sällan 
eller aldrig blivit visade för den intresserade all- 
mänheten. Målet med www.digitaltmuseum.se är 
att bland annat Armémuseums samlingar ska 
vara tillgängliga för alla intresserade, oavsett tid  
och plats. Förhoppningen är att samlingarna nu 
enklare ska kunna användas för bildsökning, för- 
djupning, studier, undervisning och gemensam 
kunskapsuppbyggnad.

Den 12 april 2019 avslutades 
Taktisk stabskurs, TSK 2019 
vid Försvarshögskolan med 

en högtidlig avslutningsceremoni i 
Sverigesalen. Ceremonin inramades 
musikaliskt av Karlbergs Musikkår, 
Militärhögskolan Karlberg. Dirigent: 
Peter Göthe. 

 Hedersgäst vid avslutnings-
ceremonin var flygvapenchefen 
Generalmajor Mats Helgesson. Som  
höjdpunkt bland de musikaliska 
inslagen fanns därför General 
Helgessons honnörsmarsch – 
Clear Sky – komponerad av Jerker 
Johansson och tillägnad General 
Helgesson.

 

Musikalisk inramning av Karlbergs Musikkår vid  
avslutningsceremoni på Försvarshögskolan

TEXT: BO MAGNUSSON

General Helgesson lyssnar till den egna marschen. FOTO: BO MAGNUSSON
 

Finskt KG vapen, Lahti-Saloranta M/26 i 
7,62x54R. FOTO: SA-KUVA

Marinkårssoldat med BAR M1918A2 på Iwo 
Jima 1944. FOTO: US MARINE CORPS

Varmt tack till Andreas Ohlsson och  
Aron Erstorp på Armemuseum, Lars-Gunnar 
Sederlin på Hemvärnsmuseet i Vällinge och 
Sarah Stoltzfuss på Morphys Auctions i USA 
för all hjälp.
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Det har varit ett långt övnings-
moment på skjutfältet, 
soldaterna har legat i eld-

ställningar sedan före gryningen. 
Alla i gruppen förväntar sig att få 
höra det bekanta kommandot  
”Övningen avbryts”, att den skadade 
ska resa på sig och skratta lite år de 
andras slit med att bära. Övningen 
ändrar dock karaktär. Den skadade 
ersätts av en realistisk docka. Det 
finns inte tid för avtransport av den 
avlidne. Förbandet förväntas inom 
kort få nya uppgifter. En krigsgrav 
måste grävas på platsen. 

Fältgrav är en tillfällig gravplats 
för döda när någon stupar bakom 

fiendens linjer, när striden inte gör 
det möjligt att föra med sig de döda 
eller när de stupade blir liggande i 
väntan på avtransport. 

Krigsgravtjänst har också en 
djupare, mer psykologisk innebörd. 
Strid betyder våld, och detta kommer  
med allra största sannolikhet att 
betyda dödsfall. Effekterna av våld 
är grymma och ska aldrig romanti-
seras eller förskönas. Likaså är döden 
tragisk och något som har stark 
påverkan på oss. varför mental 
beredskap för att hantera dessa 
händelser krävs. Döden kommer 
aldrig att lämna oss oberörda men 
med övning kan den avdramati-

seras och göras mer hanterbar och 
förståelig. 

Enkelt och fint
I skogen börjar ett antal soldater att 
gräva en grav, två meter djup med  
räta kanter. Andra snickrar ihop ett  
kors och en träpåle för att markera 
positionen av den dödes huvud. 
Gruppchefen förbereder de blan-
ketter och identifikationshandlingar 
som ska medfölja kroppen. Krigs-
grav är  en tillfällig gravsättning och 
den döde skall så snart som möjligt 
flyttas till en krigskyrkogård eller 
hemkyrkogården i sin hemkommun.  

Soldaterna svettas genom uniformerna. Gruppen medlemmar turas om att bära båren med den 
skadade, förstärkt med slanor bär de den på axlarna i forcerad marsch. De övriga turas om att bära 
packningar och understödsvapen. Samtliga är andfådda men pressar framåt. Med jämna mellanrum 
sänks båren ner, stridssjukvårdaren kontrollerar förbanden och statusen på den skadade. Det har 
gått en stund sedan de bröt stridskontakten, eldgivningen från stridsparet längst bak har upphört. 
Nu gäller bara att få den skadade under kvalificerad vård. När de kommer till samlingsplatsen viskar 
övningsledaren något i stridssjukvårdarens öra. Denne vänder sig upp mot gruppchefen och säger: 
”Han har avlidit, vad ska vi göra?”.

TEXT: DAVID BERGMAN

Att våga öva  
med döden

Förbandsprästen Kristina Lundberg under mottagningscermonin för major Mats Norhult som avled i Nepal 2008. Även i övning och under fredstida 
insatser kommer dödsfall att ske och är något vi alla behöver vara mentalt förberedda på. FOTO: ALEXANDER KARLSSON / COMBAT CAMERA

David Bergman
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Förberedelserna ska förenkla detta. 
När gravsättningen är genomförd 
hålls en kort ceremoni. Alla har för- 
berett några minnesord om kamraten  
som de framför. Trots att de vet att  
det är övning blir stämningen känslo- 
sam och allvarlig. Först efter att allt 
är klart kommenderas ”Övningen  
avbryts” och den ”döde” kamraten 
återuppstår ur ett buskage längre 
bort. Återseendet är efterlängtat.

 
Få övningar
Det finns ett antal anledningar till 
att vi ofta låter bli att prata om eller 
öva inför dödsfall. Den första är 
övningsteknisk. Att genomföra en 
stridsskjutning med fullt tillämpat 
sjukvårdsmoment inklusive trans-
port för att sedan genomföra utbild-
ning i krigsgravsättning tar ofta 
en halv dag. När vi övar strid vill 
vi utnyttja skjutfältstiden. Den här 
typen av övning riskerar att uppta 
för mycket av övningstiden. Det är 
enklare att övningstekniskt låta de 
skadade linka bakom med en skråma 
i benet, och som övningsledare 
hela de sårade och väcka de döda 
till liv mellan varje moment för att 
starta om. Att prioritera övningen 
i strid är naturligt, men vi måste 
också väga detta mot att vi riskerar 

att öva in en falsk trygghet i våra 
stridsmoment för att i stället lägga 
in realistiska moment när detta är 
möjligt.

Den sista är att frågan ofta 
omgärdas av en beröringsskräck. 
Trots att döden är en fullkomligt 
naturlig fortsättning på livet så, 
tenderar frågan att gömmas undan, 
något vi helst inte pratar om. Många 
i vårt samhälle har inte sett en död 
människa, än mindre någon som 
inte dött av naturliga orsaker. Det 
gör att övningar där sådant ingår 
medvetet eller omedvetet väljs bort. 
Ibland har  högre chefer i någon form 
av beröringsskräck argumenterat att  
det kan ge fel budskap eller ”miss-
förstås” av egna eller utomstående. 
Dock är sådan beröringsskräck den 
bästa anledningen till varför man 
borde öva krigsgravtjänsten mer. 

Öva mer
Hur kan detta övas? Realistiska 
sjukvårsövningar med eller utan 
dödsfall är ett bra sätt att förbereda  
sig mentalt inför vad striden inne bär. 
Ingen övning kommer att vaccinera 
deltagarna mot de känslomässiga 
påfrestningarna i ett skarpt läge. 
Dessa förbereder dock deltagarna 
för  extrema situationer. 

Ett annat exempel är besök på 
bårhus, något som ofta genomförs 
under officers- och polisutbildningar.  
Trots att döden är naturlig så är dess 
effekter obehagliga för betraktaren, 
men när vi har känslan av kontroll 
blir situationen inte längre lika 
extrem, utan något som vi kan 
hantera.

Det gäller dig
Det kanske viktigaste är den person-
liga aspekten. ”Det händer inte mig”  
är något som många säger fram 
till sekunden när det händer. Men 
sanningen är att det kan hända 
just dig. Att vi alla ska dö är oåter-
kalleligt. Ett ytterligare faktum är 
att du frivilligt valt att engagera dig  
i en organisation som utsätter dig 
för risker. Att skriva Min sista vilja,  
fortfarande ofta kallad ”Vita arkivet”,  
är mycket bra av både praktiska men 
också känslomässiga anledningar. 
Om du hade fått stå bredvid kistan 
på din egen begravning, vad hade 
du velat säga till dina gråtande 
släktingar och vänner som på något 
sätt kunnat lindra deras sorg eller i 
alla fall göra din död med begriplig? 
Sanningen är att vi kan göra detta 
genom att skriva ner det redan på 
förhand. Människor som ställts 

inför svåra situationer, 
mig själv inräknad, har  
intygat att detta gjort 
dem lugnare med 
vet skapen att allt var 
ordnat för deras  
anhöriga och att om det 
värsta kom att hända 
skulle de slippa dö med  
vetskapen att det finns 
något som aldrig blev 
sagt. Varje person måste 
lämp ligen få välja hur 
man individuellt för-
bereder sig, men att ha 
gjort ett medvetet val  
rekommenderas. ▪
Skademarkör under prepa-
rering inför sjukvårdsmoment. 
Så realistiska övningar som 
möjligt testar inte bara kun-
skaper och färdigheter, utan 
ökar även den psykologiska 
resiliensen mot stress.  
FOTO: ASTRID AMTÉN SKAGE / 
FÖRSVARSMAKTEN
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Att försöka påverka andra är 
vare sig olagligt eller ens fel. 
Vi möts dagligen av reklam-

budskap och som medborgare möter  
vi, eller är själva deltagare i, val-
kampanjer. Myndigheter och organi - 
sationer försöker på olika sätt att 
påverka oss. Samma sak sker både i 
vänskapskretsen och inom familjen.

Definition
Den informationspåverkan som 
Försvarsutbildarna vill öka känne-
domen om är dock av ett helt annat 
slag. Här är en definition från  

Myndigheten för Samhällsberedskap 
och Säkerhet (MSB):

”Informationspåverkan är 
potentiellt skadlig kommunikation 
som främmande makt eller deras 
ombud ligger bakom (medvetet eller  
omedvetet). Det handlar om en  
medveten inblandning från främ
mande makt i inomstatliga ange
lägenheter där försök görs att 
skapa misstro medborgare emellan 
samt mellan medborgare och stat. 
Informationspåverkan används 
för att stötta främmande makts 
agenda och utformas så att de 
utnyttjar uppfattade sårbarheter 

i samhället. Genom att studera ett 
samhälle, dess motsättningar,  
kontroverser och utmaningar riktas 
insatserna mot dessa sårbarheter 
i syfte att öka splittringen i sam
hället”. (Ur ”Att möta informations-
påverkan – handbok för kommu-
nikatörer”, publicerad juni 2018).

Till denna definition skulle jag 
vilja lägga att informationspåverkan  
ofta sker dolt. Det framgår inte vem 
det är som försöker påverka oss, 
eftersom den kunskapen allvarligt 
skulle försvåra för främmande makt 
att nå sina mål med påverkans-
försöken.

Informationspåverkan  
i vår vardag
Kanske har du sett att Försvarsutbildarna genomför föreläsningar  
om informationspåverkan på olika platser i landet. För en del kan 
ordet ”informationspåverkan” vara  diffust. Andra kan undra 
varför just Försvarsutbildarna intresserar sig för informations
påverkan. Kopplingen till vår verksamhet är starkare än man 
kan tro och begreppet är i sig ganska tydligt. 

TEXT: LARS HOLMQVIST

En rörelse där många intressen och aktörer är inblandade. FOTO: STEFAN JAOUEN / WIKIMEDIA COMMONS

Lars Holmqvist
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En konkretisering
Det är alltså frågan om: 
1. Potentiellt skadlig kommunika-

tion.
2. Något som sker på uppdrag av 

främmande makt (stat, eller stats - 
liknande organisation, t ex Daesh).

3. En medveten inblandning i våra 
egna angelägenheter.

4. Något som skapar/förstärker 
misstro inom Sverige.

5. Något som utnyttjar svagheter/
ömma punkter/konfliktytor 
inom landet.
 

Som exempel, när Finlands  
ambassad i Stockholm twittrar 
om bastubad, kan man visserligen 
hävda att punkten 2. ovan uppfylls, 
men inte någon annan punkt. Alltså 
är det inte fråga om informations-
påverkan. 

Men vem riskerar att drabbas av  
informationspåverkan från krafter  
som vill skada oss? Vi har flera 
exempel från olika länder. Det 
kanske mest välkända är president-
valet i USA 2016. Vi har kunnat 
ta del av många olika åsikter om 
huruvida Ryssland var involverade i 
försök att påverka det amerikanska 
presidentvalet eller ej, men i höstas 
väckte en domstol i Alexandria i 
Virginia åtal för ”Efforts to interfere 
in U S Political System”. 

I åtalshandlingarna rörande en 
av huvudpersonerna, Elena  
Khusyaynova, beskriver åklagaren 
brottet med dessa ord på sidan 6 
(Case nr. 1:18-MJ-464):

Sedan ett exempel ur åklagarens 
material som visar hur konspira-
törerna definierar olika subgrupper 
i det amerikanska samhället, sub-
grupper man sedan bearbetat med 
botar och falska Facebook-konton. 
Sidan 15 i åtalet.

Åsikterna i texten är konspira tö rer-
nas. Inte författarens. 

Även efter den brittiska folk-
omröstningen om brexit 2016 har 
framkommit uppgifter om informa-
tionspåverkan även om det såvitt 
känt inte har lett till några rättsliga 
efterspel.

Inför det svenska valet i september 
2018 fanns en oro för att även vårt 
val skulle komma att bli utsatt för 
olika slag av informationspåverkan. 
Men med facit i hand kunde man 
konstatera att vi hade oroat oss i 
onödan. Valet kunde genomföras 
som tänkt. 

Innebär det att Sverige och Väst-
världen i övrigt är förskonade från 
påverkanskampanjer? Tyvärr är 
det inte riktigt så bra. Här är några 
exempel:

Falska anklagelser  
i Litauen
Sedan ett par år har Nato ökat sin 
närvaro i de baltiska länderna. 
Vintern 2017 var enheter ur tyska 
Bundeswehr stationerade i Litauen, 
då ett rykte spreds att några tyska 
soldater hade gjort sig skyldiga till 
våldtäkt på en minderårig flicka.

Det var inte på 
något vis sant. 
Anklagelserna var 
helt tagna ur luften  
men de hade  
kunnat skapa oro i  
landet om folk hade  
gått på bluffen. 
Ännu 70 (+) år 
efter andra världs- 
kriget så finns en  

viss känslig het kring att tyska sol-
dater upp träder i andra europeiska 
länder. Lyckligtvis genomskådade 
den litau iska allmänheten bluffen 
och det blev ingen reaktion riktad 
mot den tyska närvaron. Man har 
dock ännu inte lyckats säkra spår 
som visar varifrån det falska ryktet 
uppstod.

Global Compact  
– FN:s avtal om 
migranter
I december 2018 fattade FN  
beslut om att anta en inter-
nationell överenskommelse 
kallad Global Compact for 
Safe, Orderly and Regular 

Migration. Avtalstexten spikades 
redan i juli 2018 men det formella  
beslutet kom vid en senare tidpunkt.  
Avtalet är inte rättsligt bindande för 
något land.

När avtalstexten fastställdes blev 
det en del notiser i media (runt den 
14 juli) men därefter var det ganska 
tyst.  Även mindre alternativmedia 
på högerkanten, som Nordfront, 
Fria tider och Politikfakta skrev om 
avtalet samma dag.  

Drygt två månader senare publi-
cerades en nätartikel med rubriken 
”Så ska FNs nya migrationspakt 
underlätta migration över hela 
världen”. ”Migrationspakten”  
presenterades för läsaren i en  
synbarligen objektiv text, men med  
starkt kritisk underton. Det under-
liggande budskapet, vilket var direkt 
felaktigt, var att Global Compact 
skulle ställas över svensk lag och 
svenska politiska beslut. 

Efter några dagar började inne-
hållet i nätartikeln att fångas upp  
av olika bloggare. Den 6 oktober 
presenterades ett blogginlägg med 
den föga återhållsamma rubriken 
”Sverige begår självmord – den 
10 december skriver medlems
länderna under FN:s migrations
ramverk”. Det lades upp på en 
blogg med nära 500 000 besök/år.  
Några dagar senare skrev en av 
landets mest kända bloggare: FN:s 
nya migrationsramverk kommer 
detalj styra invandring och integra  
tion i Sverige”. Detta var alltså 
felaktigt. 

Men, blogginläggen blev lästa, de 
diskuterades och via sociala medier  
såsom Facebook och Twitter del-
ades de vidare till andra. Kritiken 
mot Global Compact fick ett eget 
liv som bland annat ledde fram till 
flera demonstrationer vid Mynt-
torget i Stockholm under december.

Avtalet var långt från perfekt. 
Innehållet kritiserades av såväl 
Journalistförbundet som SvD, GP 

Lars Holmqvist
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och Expressen och lämpligheten att 
skriva under det diskuterades även 
i Riksdagen.

Men det som spreds, lästes och 
delades på sociala medier och som 
på kort tid nådde ett stort antal 
svenskar var ett starkt negativt laddat 
och känslomässigt engagerande bud - 
skap som sakligt sett var oriktigt. 

De Gula Västarna 
Under oktober drabbades Frankrike  
av omfattande protester, vilka känne-
tecknades av att de som deltog i 
protesterna bar gula reflexvästar. 
Upprinnelsen var höjda drivmedels - 
priser som i Frankrike, liksom i 
Sverige, är särskilt kännbara för 
vanligt folk på landsbygden.

Men ganska snart dök nya sorters  
protestgrupper upp. Högerextrema 
grupperingar, med udden riktad mot 
vad de anser vara en globalistisk 
fransk regering, infiltrerade rörelsen. 
Till det kom kriminella som inte 
nöjde sig med att protestera utan 
även ägnade sig åt omfattande skade - 
görelse och plundring av butiker. 

Rörelsen kom från ”ingenstans”. 
Efter några veckor uppenbarade sig  
en lista med 42 krav som till stor 
del överensstämde med det höger-
inriktade populistpartiets Nationella 
Fronten men även med det vänster - 
inriktade partiets ”Det okuvade 
Frankrike”, program.

Frågan man bör ställa sig är om 
en proteströrelse som är så pass 
omfattande, spretig och uthållig 
som Gula Västarna, samtidigt som  
rörel sens mål tycks vara att göra 
”alla” nöjda med ”allting”, verkligen 
kan växa sig så stor helt spontant. 
Säkert har rörelsen sitt ursprung i 
en genuin oro för höjda bensin-  
och dieselpriser men vad hände 
därefter?

Om Landskronaskolans 
resor till Auschwitz
I januari spreds den felaktiga upp-
giften att en skola i Landskrona hade  
avbrutit sin tradition att ta med hög- 
stadieelever på resa till koncen tra- 
tionslägret i Auschwitz, då muslim-
ska elever på skolan inte ville göra  
denna resa. En ”Niklas” i årskurs 9  
på skolan hade skrivit om saken till  

en välkänd och välspridd samhälls-
debattör som tog upp det på sin 
blogg. Efter några dagar, då upp-
giften befanns vara falsk, togs 
artikeln bort från bloggen, men den 
hade redan fått spridning på olika 
sociala medier, bland annat hade ett  
riksdagspartis lokala avdelning redan 
hunnit skriva om saken på Facebook.

Cambridge Analytica 
(CA) Ltd 
CA var ett brittiskt företag som 
ägnade sig åt olika slag av dataanalys 
och politisk konsultverksamhet. 
Bolaget grundades 2013 och lade 
ner sin verksamhet 2018. 

Debatt har förts om bolagets 
verksamhet var legitim, eller om 
man har ägnat sig åt manipulation i 
samband med valrörelser. Vad som 
är känt:
• I USA är bolaget föremål för 

utredaren Muellers undersök-
ningar angående rysk inblandning 
i presidentvalet.  

• Visselblåsaren Chris Wylie, tidi-
gare Director of Research på CA 
har hävdat att företaget bidragit 
till fusk både i det amerikanska 
presidentvalet och vid brexit-
omröstningen i juni 2016. Han har 
även överlämnat bevismaterial till 
det brittiska parlamentet. I fallet  
brexit var det ett annat bolag som  
agerade, kanadensiska SCL Group,  
med ägarkopplingar till CA.

 
För den som vill veta mer om  
Cambridge Analytica rekommen-
deras Wikipedias engelskspråkiga 

artikel och de olika länkar till andra 
källor som finns där.

Är detta nu bara en lista på olika 
företeelser som det inte finns något 
samband mellan? Det finns faktiskt 
gemensamma nämnare:

Den som ägnar sig åt påverkans-
kampanjer skapar normalt inte helt 
nya motsättningar. Man utgår från 
en befintlig motsättning, konfliktyta 
eller en svaghet i samhället ifråga.  
Bakom exemplen ovan kan vi ana 
en historisk misstro mot tyska 
soldater (Litauen) – en oro för stor 
invandring (Sverige) – den gamla 
misstron mellan huvudstaden och 
landsbygd, kombinerat med ekono-
misk oro (Frankrike) – rasmotsätt-
ningar (USA) och misstro mot det 
kontinentala Europa samt mot 
immigration (Storbritannien).

I andra länder finns konfliktytor 
som Katalonien/Madrid, Sann-
finländare/det finlandssvenska 
språket, etniska minoriteter i de 
baltiska länderna eller religiösa 
skillnader, som också kan användas.

Man utgår från en befintlig 
konfliktyta och förstärker den, med 
olika dolda metoder och genom 
flera olika kanaler.

Vad kan jag då göra?
Man kan göra en hel del som 
enskild individ och det är faktiskt 
ganska enkelt. I nästa nummer 
tänkte vi beskriva metoder som kan 
vara till hjälp för att känna igen vad 
som är genuina källor och vad som 
är eller skulle kunna vara försök till 
informationspåverkan. ▪

Immigranterna är inte sällan slagträn i informationspåverkanskampanjer.
FOTO: QUETIONS123 / SHUTTERSTOCK
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FS inriktning från 2017 kvarstod:
1. Fortsätta arbetet med att få 

ekonomisk balans.
2. Definiera förbundets uppdrag 

och uppgifter.
3. Ge information till medlems-

föreningarna om fattade beslut, 
inriktningar och vidtagna åtgärder.

4. I samband med p 2 också lägga en 
grund för ett utökat arbete enligt 
förbundets uppdrag och stadgar.

Ekonomi
Den ekonomiska situationen har 
förbättrats avsevärt sedan 2016. 
Inkomster och utgifter är i någor-
lunda balans och det ekonomiska 
läget är bättre än planerat. Styrel sens 
fokus har varit fortsatt reducering av  
kostnaderna, och en ökning av möj- 
liga intäkter bl a genom förbättring 
av avkastningen av förbundets 
kapital. 

Personalkostnaderna för kansliet 
har reducerats med ca 800 000 kr 
från 2016 genom de åtgärder som 
genomförts. Det finns dock arbete 
som måste utföras av kansliet. 
Främst bokföring, information och 
medlemshantering, vilket genom-
förs av förbundskassören Yvonne 
Hansen, Johan Sterner och för-
bundssekreteraren Irma Palm. 

Lokalutnyttjandet har gått 
ner och kansliet har flyttat till en 
mindre lokal på samma våning 
som tidigare. Lokalen på Lidingö 
avvecklades slutligen under våren. 
Arbetet med arkivering av förbundets 
samlade handlingar har genomförts 
med professionell hjälp. Besparingen 
är sammanlagt ca 100 000 kr sedan 
2016. 

Med de åtgärder, som genom-
fördes från juni 2016, har förbundets 

kostnader reducerats med ca 60 %.  
Av stora åtgärder kvarstår att minska 
kostnaderna för Slagfjädern vilket 
påbörjas vid årsskiftet 2019.

Förbundet får intäkter från 
medlemsavgifter, bidrag från staten 
och centralförbundet samt från 
stiftelser. Huvuddelen av intäkterna 
måste dock även fortsättningsvis 
komma som avkastning från det egna 
kapitalet i form av räntor, utdel-
ningar eller vinst vid försäljning.

Arbetet med att göra den eko-
nomiska redovisningen transparent, 
så att den rätt avspeglar fördelningen 
mellan statliga och egna medel  
har fortsatt. Vid varje FS-möte 
redo visas fullständig resultat- och 
balansräkning. Dessutom redovisas 
regelbundet rapporterna för verk-
samheten på statliga medel.  
Styrelsen arbetar för att alla ska följa 
uppsatta regler för genomförande 
av verksamheter. Betydande för-
bättringar har skett under året.

Under 2018 har bokförda in - 
koms ter av kapital varit ca 0,5 mkr 
och enbart 0,3 mkr av kapitalet 
använts för att täcka förbundets 
utgifter. 2018 har ändå inte varit ett 
särskilt bra börsår, men vårt utfalls-
index har varit drygt +2 % i jäm-
förelse med börsens genomsnitt. 

Information
Förbundssekreteraren har efter 
genomförda FS-möten gett ut ett 
informationsblad, som skickats 
till medlemsföreningarna via mail. 
Responsen från föreningarna har 
varit positiv. 

Under senhösten 2017 fick 
för bundet tillgång till Försvars-
utbildarnas CRM-system vilket 
innebär att information kan sändas 

direkt till alla medlemmar som har 
e-postadress registrerad i FRIDA. 
Erfarenheten är än så länge blandad,  
delvis beroende på att det fortfar-
ande finns många medlemmar som 
inte har en e-postadress registrerad 
i medlemsregistret FRIDA.

Ett ordförandemöte med repre-
sentation från samtliga föreningar 
genomfördes i januari, i syfte att 
diskutera hur vår verksamhet 
ska kunna utökas. Dessutom har 
FS-ordföranden tillsammans med 
Förbundssekreteraren besökt  
samtliga utbildningsgrupper.

Utökad verksamhet
Bland medlemmarna finns en  
önskan om en mer aktiv verksamhet 
inom förbund och föreningar. Det 
är föreningarna själva, som måste 
ta sådana initiativ, medan förbundet  
stödjer genom att hjälpa till vid  
organisering och finansiering, bredda 
informationen samt stödja efter-
arbetena.

Centralförbundet har hjälpt till att 
organisera ett antal olika aktiviteter.  
FS har genomfört två sådana events  
i april respektive  oktober om 
Psykologiska operationer och  
Hybridkrigföring i samverkan med  
Psyopsförbundet. Även våra för-
eningar t ex St Erik, Pansarbefäls-
föreningen samt Södermanland har 
genomfört aktiviteter, som riktats 
till alla förbundets medlemmar.

Utbildning Allmänt
Svenska Försvarsutbildnings-
förbundet är sedan ett par år tillbaka  
en avtalsorganisation. Detta inne bär 
att rekrytering till Försvarsmaktens  
förband är en högt prioriterad verk-

Förbundsstämman  
20 mars 
Förbundstämman (FS) hölls den 20 mars med 60talet närvarande 
ombud och styrelse. 

Denna genomfördes med fasthet av förbundsordförande  
LarsOlof  Nilsson. 

TEXT: IRMA PALM Irma Palm
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samhet. Därjämte har lokal utbild-
ningsgrupp och krigsförbanden 
möjlighet att genom årliga produk-
tionsdialoger beställa utbildnings-
uppdrag. I produktionsdialogen 
avsätter förbanden ekonomiska 
medel samt svarar för elevrekryte-
ring, administrativ hantering och  
kvalitetssäkring av elevernas 
förkunskaper. Detta är en positiv 
förändring som avlastar förbundet 
både ekonomiskt och administrativt.

Verksamhet på egna medel
I Vintergatan 2018 deltog 80 genom- 
förande skyttar med gott resultat på  
en svår bana. Det kan noteras att 
intresset för Vintergatan fortsatt 
ökar.

Verksamhet på statliga medel
Verksamhet på statliga medel inklu - 
derar vuxen- och ungdomsverksam - 
het och omfattar verksamhet som 
går på förbandsmedel eller frivillig-
medel (från Försvarsmakten). 

Vuxenverksamhet
Verksamheten på statliga medel har 
omfattat åtta aktiviteter, varav sju 
Military Weekend (MW). Därutöver 
har en Grundkurs i totalförsvars-
information genomförts på 
Kungsängen. Totalt har närmare 
160 elever deltagit. MW och total-

försvarsinformation helfinansieras 
av Försvarsmakten.

Tunga Infanteriföreningen och 
Södermanland, har genomfört fyra  
Soldatprov med totalt 170 deltagare. 
I Södermanland har två försvars-
informationsinsatser med totalt 
175 deltagare genomförts samt ett 
FörsvarsForum i Strängnäs med 
drygt 100 deltagare.

Ungdomsverksamhet
Under 2018 har 175 nya medlemmar  
registrerats som elever vid ungdoms - 
avdelningarna. För närvarande har  
ungdomsverksamheten ca 245  
aktiva medlemmar. I förbundet har 
13 helgövningar för ungdomar  
genomförts i Södermanland eller 
Stockholmsområdet. Utöver detta 
har det genomförts dags- och 
kvällsverksamhet.

Totalförsvarsinformation
Tidskriften Slagfjädern är förbun-
dets främsta försvarsupplysnings- 
och informationsforum. Slagfjädern 
utkommer med fyra nummer och 
distribuerades under 2018 till 
ca 6 000 adresser per nummer. 
Läsarkretsen bedöms vara större 
eftersom den distribueras till alla 
militära staber, skolor mm i  
Stockholmsområdet. Dessutom  
distribuerades den till medlemmarna  

i förbunden i Uppland, Västmanland, 
Örebro, Värmland och Gotland  
enligt en tidigare överens-
kommelse.

Vid årsskiftet 2018–19 tillträdde  
en ny chefredaktör, Tommy  
Jeppsson. Under 2018 har Slag-
fjädern kostat totalt ca 460 000 kr. 
Kostnadsökningen i förhållande till  
tidigare år beror på att skatter, som  
tidigare belastat andra konton, nu 
bokförs där kostnaden uppstått. 
Målsättningen är att kostnads-
reduceringar skall göras efter skiftet 
av chefredaktör. Gratisdistributionen 
kommer att begränsas till endast 
Stockholm-Södermanland och  
Gotland. Det innebär en produktion 
av cirka 3 100 exemplar per nummer. 

Medlemsutveckling
Förbundets medlemmar har ökat till  
ca 2 800 under året. Medlemskadern 
är mer flyktig än tidigare och saknar  
ofta militär grundutbildning. Dock 
finns ett intresse för försvarsinforma-
tion och genuin vilja att stödja 
samhället vid kriser.

Vi har närvarat i varierande 
omfattning vid Vildmarksmässan, 
Kungsfesten, Livgardets dag samt  
6 juni-firandet. Vid dessa evene-
mang har ungdomsverksamheten 
och MW lyfts fram särskilt.

Den nya förbunds ledningen 2019
Förbundsordförande Lars-Olof Nilsson
Vice förbundsordförande Mats Lekman
Styrelseordförande Johan René
Förbundssekreterare Irma Palm  
Förbundskassör Johan Sterner 
Kassör (Statliga medel) Yvonne Hansen
Ledamot (Vice FS- 
ordförande) Olle Schylander
Ledamot Jan Forsberg 
Ledamot Roger Nordsköld
Ledamot Erik Nelsson 
Ledamot (utbildnings- 
ledare/ungdom) Mats Nilsson 
Ledamot (utbildnings- 
ledare/vuxna) Per Karlsson
Ledamot Johan Nyström 
Suppleant Fredrik Ehrlinger

Suppleant (POC  
För din säkerhet) Lennart Karlsson 
Suppleant (rekrytering) Christopher Hörnhagen 
Revisor Svante Nygren 
Revisor Christer Rydén 
Revisorsersättare     Linda Vonstad 
Revisorsersättare Joakim Ström
Valberedning Per Andersson
 Johan Bergh
 Peter Wallenberg

Vid förbundsstämman beslutades också att på 
förslag av förbundsstyrelsen utse Thomas Eckered 
till hedersmedlem i förbundet till följd av hans stora 
insatser för förbundet som ledamot, förbunds-
sekreterare och mångårig redaktör för Slagfjädern.

Vill du få handlingarna från stämman? Hör av dig  
till förbundet på stockholm@forsvarsutbildarna.se
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Rekrytering av hemvärnsspecialister  
(hemvärnssjukvårdare och från 
2019 fältkockar)
Försvarsutbildarna har sedan 2014  
uppdraget att rekrytera och utbilda  
hemvärnsspecialister. I Stockholms- 
förbundet är Hemvärnsföreningen  
– HBR Stockholm samt Söder- 
manlands föreningen värdföreningar  
för dessa. 2018 hade vi ca 130 
blivande hemvärnssjukvårdare  
under utbildning samt hade nyrekry- 
terat strax över 20 personer. 15 nya 
avtal har slutits under året.

För Din Säkerhet
Försvarsutbildarna har ett uppdrag 
från Myndigheten för Samhällsskydd 

och Beredskap att bedriva utbild-
ningsinsatsen ”För din säkerhet”. 
Inom förbundet har Föreningen 
Samhällsberedskap ansvaret för att  
administrera och genomföra dessa 
event. Under året genomfördes  
ca 40 event, som mötte fler än 1 000  
personer, ca hälften av de som 
deltog i hela landet. Förbundet 
rekryterar nu fler informatörer, 
eftersom behovet är stort.

Avslutning
Försvarsutbildarna Stockholm/ 
Södermanland har under 2018  
fortsatt att stödja Försvarsmakten  
och samhällets krishantering.  
Förbundet får mycket uppskattning  

för sina aktiviteter av både  
Försvars makten och av Svenska 
Försvars utbildningsförbundet, 
vilket förbundsstyrelsen ser som en  
bekräftelse på funktionärernas 
goda ansträngningar.

Arbetet med att stabilisera den 
ekonomiska situationen har 2018 
varit mycket framgångsrikt, även 
om det inneburit en betydande  
arbetsbelastning. Ett ökat fokus 
läggs nu på att få igång utbildnings - 
verksamhet i nära samverkan med 
Försvarsmakten.

Förbundsstyrelsen riktar ett varmt  
tack till alla som genom sin arbets-
insats eller på annat sätt främjat 
och stött förbundets verksamhet. ▪

Försvarsutbildarna Söderman-
land höll sin årsstämma den  
9 mars i militärfordonsmuséet 

Arsenalen i Strängnäs. Totalt hade 
77 deltagare mött upp inklusive 
Johan René och Irma Palm från 
Förbundsstyrelsen, 18 ungdomar 
och Musiksällskapet Gripen. Efter 
inledande musik genomfördes 
stämmoförhandlingar och utdelning 
av medaljer och hederstecken. Där-
efter höll Noa Waldebring Karlsson 
(med förflutet i ungdomsverksam-
heten) ett uppskattat föredrag om 
sin tjänstgöring i Mali. Noa är idag 
anställd på K3. ▪

Föreningsstämma i Södermanland
TEXT OCH FOTO: SVEN-ERIK JANSSON 

Noa Waldebring Karlsson.

Publikbild med ett par kändisar i förgrunden.
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Gotlands Försvarsutbildnings - 
förbund har haft ett rekord-
år. Kursutbudet på Fårö 

kursgård utökas hela tiden. Detta 
återspeglas i beläggningen som för  
2019 ser mycket bra ut. Årets höjd-
punkter var vår trivselhelg med över 
50 deltagare som hjälpte till med 
att iordningställa kursgården inför 
säsongen, samt att vi äntligen har 
fått sötvatten till hela kursgården.

Vad händer hos Försvars-
utbildarna Gotland 2019? 
Onsdagen den 27 mars genomförde 
Gotlands Försvarsutbildare sin 
förbundsstämma. 

Vi genomför kursen ”För din 
säker het vid fyra tillfällen under 
2019. 16 april i Slite, 7 maj i Visby, 
8 oktober i Hemse och 19 november  
åter i Visby. Genomförandet sker 
mellan kl 17.30-21.00.

Fårö kursgård kommer att hållas 
öppen från 1 april till 30 oktober. 
Fårömarschen går av stapeln den 
21 september. Vi genomför en  
Military Weekend 14–16 juni. 
Denna är en ”prova- på-kurs” i syfte 
att rekrytera personal till Försvars-
makten. 

Sommarens sjukvårdskurser på 
Fårö är redan uppfyllda. Vi ser fram 
emot en sommar med nöjda instruk- 
törer och elever. Vi glädjer oss över  
att även i år kunna erbjuda en för - 
djupningskurs i ämnet totalförsvars- 
information.

Lördagen den 21 september 
genomförs Fårömarschen.  
Även i år är Fårö marschen gratis 
för våra medlemmar. Möjligheter 

till övernattning samt middag på 
lördagkvällen erbjuds till special-
priser för våra med lemmar. 

Anmälan görs till platschefen 
senast en vecka innan.  
Mail info@farokursgard.se
Telefon: 0498-22 41 33 

Vad händer  
på Fårö kursgård?
Kursgården har i nuläget en bra 
beläggning under hela sommaren 
och under FRO-veckorna V 29–30  
är det fullt. Vi kommer under  
sommaren (V 27–32) att ha sam- 
lings lokalen Stopet öppen huvud- 
delen av tiden mellan klockan 
19.00-22.00. Försvarsutbildarna 
erbjuder sina medlemmar 25 % 
rabatt på boende på Fårö Kursgård.

Observera att Fårö kursgård är 
öppet för alla. Välkomna!

Tack och en  
sommarhälsning
Tack styrelsen och övriga funktio-
närer för ett utomordentligt bra 
arbete. Tack platschefen Johan 
Aronsson för det fina arbete du och 
din personal gör. Tack alla försvars-
utbildare som gör fina insatser för 
rörelsen.

En trevlig sommar tillönskas er 
alla! ▪
Sätt in årsavgiften för 2019: 
100 kr på bankgiro 890-9335.
Adressförändringar m.m. till  
vår sekreterare Kjell Jakobsson. 
Mail: kjell_jaken@hotmail.com  
Mobil: 070-666 00 62

Inför gotlandssommaren 
TEXT: JAN-ERIC ENGSTRÖM, FÖRBUNDSORDFÖRANDE

FOTO: BERIT WATKIN / FLICKR

Fårö kursgård erbjuder försvarsutbildare,  
försvarsmaktanställda 25 % rabatt på boende!
Vid bokning uppge rabatten enligt ovan: Telefon 0498-22 41 33
Kursgården öppen 1 april-31 oktober.
Konferenser, Bed&Breakfast, vandrarhem. Vi skräddarsyr efter dina behov.

ANNONS

Aktiviteter att notera (juni–nov 2019)
14–16 juni Military Weekend  Fårö Kursgård 
6–12 juli Försvarsinfokurs steg 3  Fårö kursgård 
6–12 juli Miljö/Hälsa. Ny kurs! Fårö Kursgård 
6–15 juli Grundkurs 1, sjukvård Fårö Kursgård 
9–15 juli CBRN, gruppchef Fårö kursgård 
10–15 juli Unglottaskolan Fårö Kursgård 
15–28 juli FRO-kurser Fårö Kursgård 
20 juli Styrelsemöte samt styrelsens sommarträff Fårö kursgård  
30 juli–8 aug Grundkurs 1, sjukvård Fårö Kursgård 
1–4 aug Utbildningskontroll sjvgrupp ”Blodet droppar” Fårö Kursgård  
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Slagfjädern 
saluterar
Stockholm och Södermanland

Juli
03 Peder Bennich Rosis 75
05 Harry Lantz Rosis,KavJ  80
11 Sten Andersson Stockholm 85
13 Bengt Lannhov  Rosis,Träng 70
16 Clarence Morberg Tunga 95
18 Kerstin Andersson Träng 75
18 Göran Pettersson Södermanland 75
22 Jan Nilsson Rosis,Tunga 75
24 Roland Franzén Skytte 85
29 Göran Holmström Rosis,Träng 75
31 Jakob Tellgren Rosis 50

Augusti
01 Rolf Löfving Signal 85
02 Thore Liljemark St.Eriks 85
02 Martin Frimansson KavJ 50
03 Thorbjörn Danhagen KavJ 85
03 Petter Howding Skytte,Träng 50
06 Jan Hammarberg Träng 75
06 Per Johansson HvHBR,Träng 60
08 Paul White  HvHBR 50
13 Anders G:son Wiklund Rosis 80
14 Ulf Malmquist Södermanland 50
16 Hans Sundström Rosis 70
17 Yvonne Hansen Södemanland 75
17 Conny Lindqvist Samhällber 50
18 Ingvar Hansson Stockholm 90
18 Magnus Årvik  KavJ 50
19 Johan Berglind Samhällber 50
21 Sune Abrahamsson Rosis 80
22 Hans Holm Rosis 60
23 Richard Guvenius Träng 60
24 Lennart Törnqvist Träng 85
26 Lats Nordström Rosis 50
28 Susanne Westman Tunga 50
28 Andreas Milde Pansar 50
29 Ulf Redtzer Rosis 85
30 Hubert Ankarkrona Rosis 70
30 Kerstin Järnkrok Södermanland 60

September
03 Ulla Danielsson Träng 75
04 Tony Piudu Musikkåren 85
06 Bert Hammarström Träng 90
07 Claes Bergsten Tunga 60
13 John Eklund Träng 75
13 Anders Sundström Signal 70
15 Håkan Pettersson Pansar 75
16 Claes Norberg Södermanland 75
16 Sven Pettersson Rosis 75
18 Richard Gray KavJ 50
19 Mats-Efof Hägglund Rosis 75
20 Lars Puke Träng 70
21 Sven Lugnegård Rosis 95
22 Richard Örnsved  
 Eriksson Tunga 50
23 Erik Fagerström Signal 80
23 Cai Gavestam KavJ 75
24 Patrik Westbergh Signal 50
28 Bennet Remnås Träng 70
29 Kjell Karlström Tunga 70

Gotlandsförbundet

Juli  
27 Rolf Gullman Gotlandsförbundet 80

Augusti
17 Börje Olsson Gotlandsförbundet 85
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Posttidning B

Efter ett attentat mot EU:s högkvarter hittas opera tören Axel Hägerstedt 
medvetslös i de rykande ruinerna. Angreppet kopplas till orolig heterna  
i de spanska territorierna på Nordafrikas kust där islamister försöker ta 
makten. Svenska och europeiska soldater skickas till den spanska enklaven 
Melilla där Axel får i uppdrag att kontakta den underjordiska 
motståndsrörelsen.
 Där kyrk klockorna tystnat är andra boken i en trilogi och uppföljaren 
till Skymning över Europa som nominerades till Europeiska bokpriset.

ALEXANDER 
KOISTINEN
DÄR KYRKKLOCKORNA 
TYSTNAT

Alexander Koistinen  
med internationell tjänstgöring på Balkan  

och i Västafrika i bagaget. Hans böcker väjer  
inte för kontroversiella frågeställningar och  

bidrar till debatten om säkerhetspolitik,  
försvar och Europas framtid. Med sin erfarenhet 

från militära underrättelsetjänsten och EUs 
institutioner beskriver han såväl  

gatustrider som det politiska spelet  
med skrämmande trovärdighet.

Hoi Förlag AB • Johannesgränd 1 • 111 30 Stockholm • www.hoi.se • info@hoi.se
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