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S å var vi där, förr än vi trodde, 
inte oförutsett, men det  
osannolika inträffade, innan 
vi var beredda. Det klassiska 

överraskningsläget, vi visste att det 
kunde inträffa, men trodde inte att 
fienden kunde vara så djärv, snabb och 
dold. Ett epidemiskt 9 april 1940. fast 
2020. Igen står i bjärt belysning  
bristen på förutseende, oviljan till 
ekonomiska uppoffringar för det 
otroligt osannolika. Den norske 
utrikesministern, som under vintern 
1940 hånat Sverige för att vi verkade 
ta kriget på allvar, torde ha fått kaffet 
i vrångstrupen, när han på morgonen 
den 9 april vaknade hos sin älskarinna 
och fick meddelandet, att kriget hade 
börjat.

Vi är många, som kommer ihåg 
motiven för nedrustningen kring 
sekelskiftet. Krig var osannolikt,  
eftersom den europeiska civilisationen  
och demokratin segrat på alla fronter.  
I varje fall var det i en mycket avlägsen  
framtid, som krig tänktes användas  
som lösning av mellanstatliga problem,  
möjligen behövdes fredsskapande  
operationer. I en större konflikt skulle 
vi helt och hållet kunna luta oss mot 
våra solidariska kamrater i EU (för - 
stulet nämndes NATO). Vi skulle då 
få en framförhållning på tio år, då 
politikerna förutsattes i anfall av 
handlingskraft kunna bygga upp och 
förbereda oss på ett nytt krig. Detta  
skulle, i denna avlägsna framtid, vara  

så olikt tidigare krig, så det var ingen 
idé att planera för det. Alla gamla  
kunskaper, planer, materiel och 
beredskapslager kunde saklöst offras 
på den eviga fredens altare.

Det dröjde ända till 2008 innan 
illusionerna gick i kras, fast ingen 
låtsades märka det. Först 2014 varseblev  
man i gemen, att det hade hänt något, 
och ett yrvaket arbete, att återställa 
vad som spolats ut med badvattnet, 
startade. Men då hade nedmonteringen 
gått så långt i totalförsvaret, att man 
var tvungen att börja från början. 
Samhället och dess näringsliv hade 
under den här tiden utvecklats i total 
avsaknad av krisinsikt. Mammon 
styrde både i näringsliv och offent -
lig het. Pengajakt och ekonomisk  
effek tivitet hade fått ta överhanden. Att 
hålla budget och följa upphandlings-
regler tilläts överrida verksamheternas  
egentliga mål. 

Ekonomisk balans och hushållning 
är naturligtvis nödvändig, men det 
kan inte vara beredskapsrationellt 
att köpa alla munskydd och skydds-
handskar från Malaysia eller Kina och 
skapa jättelånga transportkedjor. Inte 
ens våra ”solidariska” kamrater i EU 
har stått emot trycket utan konfiskerat 
varor i transportflödet för egna behov, 
bl a Frankrike. Så mycket för ”just- 
in-time”, billigast möjliga och EU 
utveckling mot ökad integration. 

Det finns många slutsatser att dra 
av den nuvarande krisen. En är att 

FÖRBUNDSSTYRELSENS ORDFÖRANDE

Coronan på verket
avsaknaden av krisinsikt och kris-
planering är förödande och kostar liv. 
Och det är inte ens krig, fast en  
pandemi utan botemedel är natur-
ligtvis ännu mer skrämmande och 
skoningslös. Den ständigt krisdrabbade 
sjukvården har visat en enastående 
förmåga till improvisation och flexi-
bilitet. Heder åt alla dessa kämpar, från 
myndighetschefer och talespersoner 
till arbetarna på IVA-golvet. De är 
värda bättre resurser, högre lön – och 
en beredskapsplanering, som stödjer 
deras verksamhet. De ska inte lämnas  
i sticket med insikten, att när jag 
kommer tillbaka till nästa pass, så är 
skyddsutrustningen eller medicinerna  
slut. Eller tvingas löpa gatlopp i  
medierna.

Men profeterna från sekelskiftet 
tyckte att lager var omodernt. Det var 
så osäkert i framtiden, att man inte 
kunde veta vad som behövde lagras. 
Varför är det skillnad i det avseendet 
mellan Sverige och Finland ? Jo, det 
är lättare att drömma än att handfast 
förbereda sig.

På annan plats i Slagfjädern kan Du 
läsa om ”Coronaexpressen”, ett av våra 
frivilliga bidrag till pandemikampen. 
Hedras de som hedras bör! Men tänk 
vad bra det kunnat bli, om vi hade 
varit förberedda. Den insikten slog 
både oss, norrmän och danskar april 
1940 – och 2020.

TEXT: JOHAN RENÉ

Johan René
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M änniskan har alltid strävat 
efter att strida på så långa 
avstånd som möjligt och 
att reducera den risk vi 

själva utsätter oss för. Som en del i 
denna strävan har våra vapensystem 
kontinuerligt blivit bättre men även 

Autonoma vapensystem  
och att döda på distans

Att strida på så stor distans som möjligt har alltid legat i människans natur. FOTO: US AIR FORCE PHOTO STAFF SGT BRIAN FERGUSON

På Yuma Test Grounds i Arizonas öken samlades en gång en grupp ledda 
av Mark Tilden från Los Alamos National Laboratory tillsammans med en 
delegation från det amerikanska försvaret. Syftet var det första fullskaliga 
testet av en ny minröjarrobot. Roboten var designad med flera insekts-
liknade ben och skulle nu röja ett skarpt minfält för första gången. Den 
fungerade genom att leta sig fram till nedgrävda minor och sen detonera 
dem genom att helt enkelt kliva på dem. Efter att ha blivit sprängd reste 
den sig igen och fortsatte på sina kvarstående ben. När den närmade sig 
slutet av minfältet sägs den arméöverste som övervakade testerna ha 
bränt en mental säkring och ropat att testet skulle avbrytas. Roboten drog 
sig vid tidpunkten bokstavligen fram med sitt sista ben. Tilden var extatisk 
att hans robot presterade precis som den skulle och ställde sig frågande 
till överstens oväntade reaktion. Testet var inhumant, invände översten, 
som inte kunde stå ut med synen av den brända, ärrade och lemlästade 
roboten som drog sig fram på sitt sista ben.

TEXT: DAVID BERGMAN

David Bergman
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utvecklats att klara sig allt mer själva 
utan mänsklig inblandning, vad vi 
brukar kalla autonoma vapensystem. 
Våra diskussioner inom området 
påverkas dock ofta av dystopiska 
framtidsvisioner från filmer som 
Terminator och iRobot där robotar med 

artificiell intelligens når självmed-
vetande och beslutar sig för att döda 
människorna som skapade dem. 

Det finns två centrala aspekter för 
att förstå autonomi. Det första är att 
det är en skala och inte ett digitalt 
förhållande. Alla system vi skapar för 
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system är i sig logiskt. Det blir en 
förlängning av att robotar övertar eller  
kompletterar mänsklig kognition. 
Processen för detta brukar kallas för  
antropomorfism och syftar på när vi  
till skriver karaktär, personlighet eller 
andra mänskliga kvalitéer till ett objekt. 

En medveten humanisering kan ses i  
vapenmotståndarnas kampanjer genom  
nyttjande av begrepp som ”mördar- 
robotar”. Att humanisera ett tekniskt 
system gör att vi förskjuter mänskligt 
uppsåt och avsikt till ett objekt vilket 
gör det lättare att fördöma. Det är svårt  
att skapa skräck för ett kretskort, men  
alla är rädda för en mördare. Avsikt 
och uppsåt är dock inneboende mänsk - 
liga kvalitéer och med humaniserande 
argument riskerar vi att fördöma 
tekniska plattformar istället för de 
antagonister som programmerar eller  
använder dem. I vissa fall har humani-
seringen gått så långt att den helt skiftat 
om rollerna och i flera uppmärksam-
made fall har drönare utmålats som 
antagonister samtidigt som dess 
piloter tillåtits ta en offerroll.

Generellt ger autonoma vapensystem  
inte större, men annorlunda trauma-
tologiska effekter än vi är vana att se. 
Bra forskning har hunnit komma när 
det gäller psykologiska effekter på 
drönarpiloter och hur vi reagerar på 
distribuerat eller distanserat dödande. 
Den visar sammantaget att belastningen 
på piloter som dödar med autonoma 
system är i grovt jämförbar (i flera 
studier något mindre) än för piloter  
av bemannade flygplan. Dock så  
har de haft en högre förekomst av  
arbetsrelaterad stress. Den tekniska 
utvecklingen har omsatts snabbare än 

vad organisationerna hunnit anpassa 
sig.

Det som även förekommit har varit 
en tydlig dissociation; ett undvikande 
tillstånd där individer inte kunnat 
hantera de skarpa kontrasterna mellan  
att genomföra insatser i en krigszon 
för att sedan åka hem till familjen i ett  
land i fred utan möjlighet att ”tryck-
utjämna”. Ethan Hawke exemplifierade 
detta fenomen väl i filmen Good Kill då 
han svarar på snabbköpsexpeditens 
fråga om han någon gång kämpat i 
ett krig: ”I blew away six Taliban in 
Pakistan today, now I’m going home to 
barbeque”. 

Behovet av kontroll
En aspekt som ofta underskattas eller 
utelämnas i diskussioner om framtida 
nyttjande av autonoma vapensystem 
är människans behov av överblick och  
kontroll. Människor vill känna att de  
kan korrekt uppfatta men även påverka 
en situation som ligger framför dem. 
I krig och konflikt med stora inslag 
av friktion, osäkerhet och risk blir 
detta behov än större. Att den tekniska 
utvecklingen möjliggör att en militär 
befälhavare kan lämna ifrån sig kon-
trollen till autonoma vapensystem är 
absolut inte samma sak som att denne 
vill göra det. Kritiker som varnar för 
att människan kommer att ersättas av 
robotarméer har gravt underskattat det 
mänskliga behovet av överblick och 
kontroll. Så länge det är ett mänskligt 
val att gå i krig och så länge människor 
kommer att påverkas av dess effekter 
är det högst sannolikt att människor 
kommer att vilja fortsätta kontrollera 
beslut om liv och död på stridsfältet. ■

Autonoma vapensystem är inte något nytt. De 
kompletterar ofta mänsklig kognition där strids-
förloppen är för komplexa eller snabba. Det 
fartygsmonterade luftförsvarssystemet Aegis 
har nyttjats sedan 80-talet. Andra är exempel 
är israeliska Iron Dome och tyska Mantis som 
alla kan bekämpa en fiende utan mänsklig 
inblandning. FOTO: U.S. NAVY PHOTO BY MASS 
COMMUNICATION SPECIALIST 2ND CLASS MICHAEL 
H. LEHMAN/RELEASED

att komplettera mänsklig kognition  
får den grad av autonomi vi ger eller 
programmerar det att ha. Det andra  
är att full autonomi inte är detsamma  
som mänsklig autonomi. En fullt  
autonom robot kan agera och fortsätta  
agera utifrån hur den blivit program-
merad. Men den vaknade inte i 
hangaren, tog en morgonkaffe och 
bestämde sig sedan för att åka ut 
och döda någon. En fri vilja och ett 
medvetande saknas och robotar gör 
ännu ingenting som en människa inte 
programmerat dem att göra.

En mer närstående fråga är runt 
programmeringen av autonoma  
vapensystem. Om vi kan acceptera att  
självkörande bilar kan följa trafik-
reglerna bättre än en människa, borde 
inte autonoma vapensystem kunna 
följa krigets lagar bättre på stridsfältet?  
Svaren har varit delade. En del har 
menat att människor på slagfältet vet  
när de ska bryta order och inte bekämpa 
någon, medan ett autonomt system 
skulle fortsätta att döda som det var 
programmerat att göra. Andra menar 
tvärtom att autonoma system skulle 
genomföra den bekämpning som 
krävdes med större precision och utan 
att skada fler än den programmerats till. 

Problemet med vår mänskliga 
moral är att vi inte alltid följer den 
utan tvärtom är väldigt duktiga på att 
anpassa den för att passa våra syften 
eller rationalisera beteenden i en given  
situation. Begreppet ”mänsklighet” är  
heller inte på något sätt en gyllene  
standard för bra beslut. Det är tvärtom  
ofta de mörkare sidorna av begreppet 
som ilska, frustration, utmattning, 
avtrubbning och hämndbegär, inte 
bristen på moraliska principer, som 
leder till övergrepp och krigsbrott på 
slagfältet. 

Humanisering av  
inanimata objekt
En betydande del i att diskussioner ofta  
leder fel har varit humaniseringen av 
inanimata (ej levande) objekt, exempel - 
vis genom attribut som ”mördar- 
robotar”. Att vi humaniserar tekniska  
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V id krigsslutet 1945 var vår 
största och bäst beväpnade 
vagn, stridsvagn m/42 med en  
75 mm kortpipig stridsvagns - 

kanon m/41 L31 kanon med ca 590 m/s 
i utgångshastighet och maximalt 55 mm  
pansar. Storleksmässigt och vapen-
mässigt motsvarade den ungefär någon  
av de amerikanska Shermanvagnarna, 
d v s definitivt underlägsen en Tiger, 
Josef  Stalin-vagn eller en amerikansk 
Pershing. 

Från 1946 och framåt anskaffades 
ett antal olika utländska vagnar som 

använts under andra världskriget för 
utvärdering. Först kom ett antal  
Sherman M4-vagnar, men dessa ansågs 
vara bättre än vår egen m/42. 1947 
anskaffades en tysk Pzkfw V Panther 
Ausf  A samt en Pzkfw VI Tiger II Ausf  B  
eller Kungstiger för utvärdering.  
Panthern skänktes senare tillbaka till  
Tyskland och Kungstigern, ett monster 
på nästan 70 ton och en 88 cm kanon, 
slutade sina dagar som mål på Kråks 
skjutfält. 

Den mest intressanta vagn vi tog in 
under denna tid var den som kom att 

Strv 103, 74 och  
Centurionvagnarna

Sturmgeschütz III i Sovjet. FOTO: BUNDESARCHIV CC BY-SA 3.0 DE

När andra världskriget tog slut, var den dominanta faktorn på slagfältet 
en massiv stridsvagn med vikt uppåt 40-70 ton, med en grov kanon om 
88-120 mm kaliber. Även om en dylik vagn kräver ett ganska stort under-
hållsnät, kommer den ändå när den är operativ att dominera ett slagfält. 
Det finns flertalet historier om tyska pansarkolosser av typen Tiger eller 
Kungstiger som höll emot när en mångfaldig större styrka av ryska T34 
eller amerikanska Shermanvagnar anföll. 

TEXT: HENRIK JANSSON

Henrik Jansson
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bli inspiration till den ikoniska strids - 
vagn S, vilket var en tysk Sturmgeschütz 
eller StuG. Dessa var tornlösa vagnar  
byggda på chassit från den tyska 
arméns arbetshäst Pzkfv III och IV, 
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beväpnade med 75 mm kanoner och ett 
lågt, sluttande pansar. Designen och 
tanken med denna vagn och hur den 
riktade kanonen primärt med band-
rörelser gav den svenska ingenjören 
Sven Berge idéer om hur han skulle 
designa stridsvagn S. 

Stridsvagn 81, 101, 102 och 104
Då inga av de utländska vagnarna som 
testades under senare delen av 40-talet 
ledde till någon anskaffning, riktades 
istället blickarna mot modernare vagnar 
och den som ansågs bäst motsvara  
våra behov var den engelska Centurion  
Mk III med en 84 mm kanon och upp till 
150 mm pansar. Den första förfrågan 
refuserades 1950 men 1952 ändrade 
sig engelsmännen och sommaren 1953 
levererades 80 Centurion Mk 3 till P2  
i Skåne. Vagnarna fick den svenska  
beteckningen Strv 81 och resultaten 
från utbildningar och manövrar var  
så goda att ytterligare 160 vagnar av  
typen Mk 5 köptes in 1955. vilket 
fyllde upp fyra pansarbrigader. 

Stridsvagn 81 vägde 50 ton med en 
84 mm kanon, kapabel att avfyra den 
nya typen av projektil kallad Armour 
Piercing Discarding Sabot. Denna 
projektil består av en tung kärna, ofta 
i materialet tungsten, samt ett antal 
drivspeglar benämnda ”sabot” efter 
franskans ”träsko”, vilka efter avfyrning 
faller bort och därefter fortsätter den 
snabba projektilen av tungsten mot 
målet. 

Stridsvagn 81 hade en Merlinmotor,  
likt de som satt i Spitfire och Mustang - 
planen, på 650 hästkrafter, kapabel 
att framföra vagnen med ca 35 km/h. 
Centurionvagnarna hade en bränsle-
tank om bara 540 liter men kunde förses  
med en tankkärra som hakades på 
bakom vagnen och innehöll ca 900 liter  
bränsle. Denna bränslekärra utökade 
aktionsradien väsentligt och vid stridens 
start kunde besättningen detonera 
små sprängladdningar som satt på 
kärran för att snabbt dumpa denna. 

På 60-talet utvecklades Centurion till  
Mk 10 och ytterligare 110 vagnar köptes  
in från England. I och med utvecklingen 
av pansarvapnet hade kanonen upp-
graderats till en kaliber om 105 mm 
samt försetts med gyrostabilisering 
vilket möjliggjorde skytte under gång. 
Denna vagn betecknades Strv 101 och 
hade en större bränsletank, 1 000 liter 
istället för 540 och hade fått en extra 
liten motor som drev en ventilations-
fläkt för att skapa ett övertryck inne i 
vagnen. 

1964 till 1966 byggdes existerande 
Strv 81 om med en ny 105 mm kanon 
och radio 421 i samtliga vagnar och 
fick beteckningen Strv 102. På 70-talet 
genomgick sedan alla stridsvagn 101  
och 102 en stor uppdatering för att 
förlänga livslängden på stridsfordonen,  
kallad ”torn-REMO”. De fick ny mörker - 
förmåga, sikten med laseravstånds-
mätare, nya gyron på kanonen och 
elektronik. Varma delar på vagnen som 
avgasrör och ljuddämpare fick värme-
signaturdämpande skydd. Dessutom 
fick alla vagnar aktivt pansar på 
tornet och chassit. När renoveringen 
var klar döptes vagnarna till 101R och 
102R. 

De äldsta vagnarna från 1953 och 
1956, totalt 80, renoverades vidare 

1983–1987 på Hägglunds och fick nya 
motorer av samma slag som fanns i de 
amerikanska vagnarna M48 och M60. 
Rörligheten ökade men även snabb-
heten med motorbyten i fält. Vagnen 
döptes i och med detta om till Strids-
vagn 104. 

Centurion i alla sina skepnader var en  
omtyckt vagn och en riktig trotjänare 
i det svenska pansarvapnet och många 
äldre pansarsoldat kan vittna om det 
vinande typiska ljudet på motorn. En 
av de mest omtyckta detaljerna var 
den lilla elektriska vattenkokaren inne 
i stridsutrymmet för kokning av kaffe 
eller thé. 

Centurion fanns även i varianter som 
broläggare och schaktmaskin men även 
med en tillagd minvält för minröjning.  
Vagnen fanns kvar i tjänst fram till 
mitten på 90-talet då Leoparderna 
levererades och Strv 101 och 102 fasades 
ut. 104:orna överfördes till Gotland 
och tjänstgjorde där till i början av 
2000-talet. 

Stridsvagn 74
I och med anskaffningen av  
Centurionvagnarna, blev de gamla 
stridsvagn m/42 förpassade till att  
agera lätt stridsvagn i brigaderna. Dock  
var eldkraften hos m/42 inte i paritet 
med den tidens vagnar i mitten på 
50-talet. Resonemang fördes huruvida  
man kunde köpa tornen från franska  
AMX-vagnar och montera på m/42- 

Bilderna ovan, uppifrån och ner: 

Stridsvagn 102 på manöver. FOTO: ARMÉMUESUM / Bränslekärra 91 till svenska Centurionvagnar. 
FOTO: ARMÉMUESUM

Stridsvagn 101 med bränslekärra 91 monterad. FOTO: ARMÉMUESUM / Torn på Strv 104 med reaktivt 
pansar och Ksp m/39. FOTO: ARMÉMUESUM

”En av de  
mest omtyckta 
detaljerna var  
den lilla elektriska  
vattenkokaren inne  
i stridsutrymmet.
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chassin, men dessa passade inte i 
tornringen. 

1954 togs beslut att lyfta av tornen  
från existerande m/42-vagnar och låta 
dessa tjänstgöra som fasta pjästorn 
och utveckla helt nya torn att montera 
på de gamla chassina av modell TH och  
TV. Ett ganska stort torn utvecklades 
med en 7,5 cm kanon, från gamla 
luftvärnskanon m/36-37 som skulle 
avvecklas. Övriga förändringar som 
gjordes omfattade förstärkning av 
chassit, nya stötdämpare, bredare band  
samt direktinsprutning på motorerna 
som fick en total effekt på 340 hk. 
Förarluckan fick extra prismor och en  
av kulsprutorna togs bort för att ge mer  
plats för ammunition. 1956 var de första 
prototyperna klara. Truppförsök 
genomfördes vid P1 i Enköping med 
goda resultat vilket resulterade i att 
tornet fick rökkastare, tornkorg och ett  
fack för bränsledunkar bakpå vagnen. 
Vagnen döptes till Stridsvagn 74 i 
två varianter, H och V med två olika 
motorer. 

Landsverk och Hägglunds delade på  
tillverkningen av de nya tornen och 
monteringen skedde på Miloverkstäder  

och vagnarna levererades till förbanden 
1958. Vagnen var omtyckt av besätt-
ningarna, även om den krävde en hel del  
vård och omtanke. Terrängframkomlig - 
heten var godare än den gamla m/42, 
trots att stridsvagn 74 var fyra ton 
tyngre. En stor nackdel var den högresta  
vagnen som syntes bra på stridsfältet. 

Stridsvagn 74 vägde 26 ton (i motsats  
till m/42 på 22 ton) och hade en 75 mm 
kanon samt två ksp m/39B. Pansar-
skyddet varierade från 9-55 mm och 
motorerna var två Scania-Vabis på 
totalt 340 hk med två olika växellådor 
benämnda H och V. 

Vagnen användes fram till 1967, då  
stridsvagn 103 började levereras och 
stridsvagn 74 övergick till slut till 
infanteriets stormkanonkompanier. 
1981 utgick stridsvagn 74V ur krigs-
organisationen och stridsvagn 74H 
försvann 1984. Kanontornen tjänst-
gjorde dock som fasta pjästorn 74 
ända in på 90-talet. 

Intressant med stridsvagn 74 är att 
det blev en ekonomiskt bra anskaffning 
där kostnaden minskades i förhållande 
till att köpa utländska vagnar.

Utvecklingen av en egen  
stridsvagn, 103 eller stridsvagn ”S”
Våren 1963 premiärvisades en helt ny  
stridsvagn i Sverige i form av en platt  
skapelse med en fast monterad kanon 
som riktades med hjälp av hela vagnen  
samt fjädringen. Stridsvagn S som den  
kallades blev en ”snackis” i hela 
världen och denna nygamla typ av vagn 
skulle därefter turnera runt i världen 
och slå många gamla meriterade 
pansar rävar med häpnad. Vari låg då 
storheten och idén med Stridsvagn ”S”? 

För att förstå denna unika skapelse 
går vi tillbaka i tid till 1950, då Sverige 
var inne på att ta fram en konceptvagn 
kallad ”Kranvagn” eller ”Emil” som var  
tänkt att ha en automatomladdad 
kanon i ett eget torn. Centurion-
affären omintetgjorde denna idé, men 
istället föddes idén om en vagn för 
försvarsstrid med god vapenverkan 
automatomladdning, låg siluett, bra 
skydd, lättare än Centurion och med en  
relativt kort inlärningsperiod för en 
värnpliktig besättning. Ingenjör Sven 
Berge på Kungliga Arméförvaltningen,  
KAF, hade redan på 40-talet studerat de  
tyska Sturmgeschütz och Jagdpanther- 
vagnarna som med fasta kanoner, dock  
med lite riktningsmöjligheter, utgjorde  
en ryggrad i försvaret av Tyskland  
under senare delen av andra världs-
kriget. Konceptet var sunt och Sven 
Berge började arbetet med att ta fram 
en helt ny svensk vagn. 

Enligt skadestatistik från andra 
världskriget låg de flesta träffar i tornet  
och få träffar gick under en meter, vilket 
borde innebära att en låg vagn utan 
torn har en väsentligt större chans 
att överleva i strid. Med konceptet 
om en automatladdad kanon kan 
man begränsa mängden besättnings-
medlemmar vilket höll nere vikten. 
Vagnen kunde utrustas med en hydro-
pneumatisk fjädring för inriktningen 
av kanonen i höjdled och med hjälp 
av banden i sidled. Den 22 oktober 
1956 lämnade Berge in sin idé till KAF 
och även om den inte mottogs med 
hurrarop var konceptet så intressant 
att medel avsattes för utveckling. 

En infanterikanonvagn 103  
modifierades för test av sidriktnings-
anordningen, ett av de gamla chassina 
till den övergivna kranvagnen fick 
testa det hydropneumatiska systemet 
och en gammal Sherman byggdes 
även om med en fast riktad kanon för 
ytterligare tester. Samtidigt testades 
automatomladdningen till kanonen, 
med positiva resultat och slutsatsen om  

Stridsvagn 74 i skog med besättning. FOTO: ARMÉMUESUM
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framdrivningen landade i att en diesel - 
motor kombinerat med en gasturbin-
motor blev valet. Allt resulterade i två  
testvagnar, S1 och S2 från Bofors år 1961. 
1963 påbörjades utprovningen av  
serievagnar och den berömda premiär-
visningen hölls och 1964 beställdes 
vagnarna till ett värde av 500 miljoner 
kronor.

Stridsvagn 103A, som de kallades 
beställdes i 70 exemplar vilka levere-
rades till förbanden 1967. Ytterligare 
220 vagnar med större gasturbinmotor,  
rökkastare, flytutrustning och förstärkt  
skydd levererades 1971, samtidigt som 
de tidiga A-vagnarna uppgraderades 
till B-nivå. 

Stridsvagn 103B ingick i pansar-
brigader i Milo väst och Syd samt i två  
pansarbataljoner i Norrland. Utbildning  
skedde vid Pansarregementena i 
Skövde (P 4), Hässleholm (P 2),  
Revinge (P 7) samt Boden (P 5). Strids-
vagn 103B uppdaterades under 80-talet  
och 1988 hade samtliga fordon upp-
graderats till version 103C. 

Stridsvagn 103C vägde 42 ton,  
hade en 10,5 cm kanon i L/62, d v s i  
62 kaliberlängder, med en eldhastighet  
på ett skott var tredje sekund med 
hylsan utkastad genom ett litet hål 
bakpå vagnen. Ammunitionslagret, 
50 granater låg längst bak i vagnen 

och utgjordes av pilprojektiler, spräng 
och rökgranater. Till vänster framme 
på chassit satt en ”låda” med två fast 
monterade kulspruta 58 och ytterligare  
en kulspruta kunde monteras på 
vagnschefens lucka. Besättningen var  
på tre man med en vagnchef  i den högra 
luckan samt förare/skytt i den vänstra 
luckan. Rygg mot rygg med föraren/
skytten satt dessutom en förare som 
kunde köra vagnen bakåt och som 
även var radiooperatör. Vadning eller 
simning med ca 6 knops fart var även 
möjligt med en flytbälg runt vagnen. 

Stridsvagn 103 var verkligen ett 
udda koncept, och åsikterna om det 
var en stor framgång eller ett fiasko 
går isär. Vad som kan konstateras är 
att i stridstester, speciellt i utlandet, 
vann ofta vältränade besättningar i 
103-vagnar mot ”konventionella” dåtida 
vagnar. Tanken med 103:an var att den 
skulle slå dåtidens T55 och T62-vagnar 
i försvarsstrid, och det troliga är att 
den nog hade varit effektiv mot dessa 
(författarens uppfattning). 

1994 kom de första Leopardvagnarna  
(stridsvagn 121) till Sverige och det 
intressanta är att även om dessa var  
överlägsna de svenska 103 på papperet 
teknologiskt, så kunde bra tränade 103- 
besättningar ändå besegra 121-vagnar 
i simulerad strid. 2001 utgick strids-

vagn 103 ur krigsorganisationen. Det 
finns ett antal bevarade vagnar och en 
av dessa, en väl fungerande 103C finns 
att beskåda på pansarmuséet Arsenalen  
i Strängnäs som till och med kör med 
denna på deras uppvisningsdagar. 
Författaren fick tillsammans med 
fotografen testa att sitta på förar/
skyttplats och vagnchefsplatsen i  
denna vilket var en unik upplevelse. ■ 

Bilderna nedan: 

Stora till vänster: Vadning med stridsvagn 
103C. FOTO: ARMÉMUESUM

Till höger: Förarplats och bakåtförarplats, rygg 
mot rygg i Strv 103C. / Utsikt genom vagnchefens 
prisma Strv 103C. FOTO: JOHAN LÖFGREN

Författaren vill tacka Pansarmuseet  
Arsenalen för möjligheten att titta på deras 
stridsvagn 103C i aktion samt möjlighet  
att fotografera de äldre vagnarna för  
artikeln i Slagfjädern 1/2020. Tack också 
till Armémuseet för hjälp med bilder på  
alla stridsvagnar. Källmaterial för artikeln 
(och den föregående artikeln) kommer  
från boken ”Svenskt Pansar – 90 år av 
svensk stridsfordonsutveckling” av Rickard 
O Lindström och Carl Gustav Svantesson.  
Creative Commons licenser finns på  
hemsidan https://creativecommons.org/
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V år nya Säkerhetsskyddslag från  
april förra året ålägger alla 
aktörer som bedriver säker-
hetskänslig verksamhet att 

utreda behovet av säkerhetsskydd, 
en s k säkerhetsskyddsanalys, och att 
denna ska dokumenteras. En viktig 

kategori som berörs av lagen är just 
landets alla kommuner. 

Vi kan därför anta att arbetet med 
att ta fram en genomarbetad säkerhets - 
skyddsanalys nu bedrivs i ett stort 
antal kommuner. Hur ska då analysen 
genomföras för att nå bästa resultat? 

Antagonistiska  
hot på lokal nivå
Alla i vårt land bor i en av våra kommuner. En ganska stor del av oss har 
dessutom att göra med kommunen dagligen, genom skola, arbete eller 
kommunal omsorg. Antingen för egen del eller genom en eller flera familje - 
medlemmar. Det kan vara intressant att se närmare på de typer av hot som 
en antagonist kan tänkas rikta mot kommunen som du bor i. 

TEXT: LARS HOLMQVIST

Lars Holmqvist
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Djursholms Samskola. FOTO: LARS HOLMQVIST
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Grunden för göra en säkerhetskydds-
analys är att ha en god bild av vad som 
är skyddsvärt i den egna verksamheten 
eller avseende det egna ansvarområdet. 

Vad ska då skyddas? MSB har vid ett  
par tillfällen gjort listor över särskilt 
samhällsviktig verksamhet. Detta är 
den senaste:
1. Energiförsörjning
2. Finansiella tjänster
3. Handel och industri
4. Hälso- och sjukvård samt omsorg
5. Information och kommunikation 
6. Kommunalteknisk försörjning 
7. Livsmedel
8. Militärt försvar 
9. Offentlig förvaltning
10. Skydd och säkerhet, t ex kommunal 

räddningstjänst 
11. Socialförsäkringar
12. Transporter

Inom flertalet verksamheter (1, 4, 
5, 6, 7, 9 och 10) har kommunen ett 
direkt ansvar i och med sin löpande 
verksamhet i fred men fler typer av 
verksamhet kan komma att bli en 
kommunal angelägenhet, t ex att bistå 
Försvarsmakten med lokaler, dusch-
möjligheter och utspisning. Detta kan 
vara bra att ha med sig för att förstå 
hotbilden på lokal nivå, i din kommun.

Säkerhetspolisen har gett ut en 
broschyr ”Vägledning i säkerhetsskydd – 
Säkerhetsskyddsanalys” är en generellt 
inriktad skrift som kan ge kommunen  
ett bra inspel för eget arbete.  
Broschyrens beskrivning av just hot - 
bilden är kortfattad, inte minst därför  
att en hotbildsbeskrivning av hög 
kvalitet förutsätter detaljerade kun-
skaper om verksamheten, just den typ  
av kunskaper som människor i din 
kommun bör känna till bättre än andra. 
Säpo föreslår också lokal samverkan 
för den som genomför en säkerhets-
skyddsanalys. Broschyren utgör även 
ett gott stöd för olika slag av privata 
verksamheter men den utgör bra 
läsning även för privatpersoner.

Skeden
Det kan vara en bra idé att försöka 
dela upp olika delar av hotbilden i 
olika skeden. Hotbilden över tiden är 
inte statisk utan förändras.

Dagsläget. Inte krig, men inte 
heller fred. Sverige befinner sig faktiskt 
redan idag i något som kan kallas 
informationskrig med främmande 
makt. Vår antagonist kan antas bedriva 
krigsförberedelser.

Skymningsläget. Relationerna 
med ett eller flera länder har kraftigt 
försämrats och risken för en öppen 
konflikt i närtid är överhängande.

Öppen konflikt. Kriget kommer 
över oss. Den allra svåraste prövningen 
och det som skall vara dimensionerande 
för kommunens säkerhetsskydds-
analys.

Vad vill antagonisten uppnå?
Ett antagonistiskt hot uppstår inte av 
en slump. En insats mot vårt land är 
designad för att tjäna ett visst syfte. 
Det är svårt för oss att från ”utsidan” 
försöka fastställa antagonistens 
syften men det finns ett antal rimliga 
huvudinriktningar. Man vill förmod-
ligen uppnå uppsatta mål inom minst 
ett av dessa områden: 
• Påverka allmänhetens uppfattning;  

försvarsviljan, förtroendet för den 
politiska ledningen och/eller  
myndigheterna eller uppfattningen  
i en viktig politisk fråga.

• Påverka allmänhetens beteende; 
spontan evakuering, hamstring, 
skapa oroligheter.

• Påverka relevanta beslutsfattare 
att fatta beslut i en viss riktning.

• Vilseleda; ge intrycket av att man 
vill uppnå A medan man i själva 
verket planerar för att uppnå B.

• Förbereda för militär insats längre 
fram.

• Förbereda för militär insats i 
närtid.

Genom att försöka sätta sig in i vad 
antagonisten kan tänkas vilja uppnå 
blir det lite mindre svårt att se vad han 
skulle kunna göra som tjänar syftet. 
Ingen antagonistisk aktivitet lär äga 
rum utan att den styr mot ett bakom-
liggande syfte.

Något om metoder
Beroende på vilket eller vilka syften 
som är styrande, kan antagonisten 
välja den insats, eller mer troligt den 
mix av insatser, som väntas fungera 
bäst för att uppnå syftet. Vi kan inte 
vänta oss någon sorts uppdelning 
mellan legitima åtgärder, illegitima eller 
våld. Syftet styr vad som genomförs. 
Men vi kan ändå se vissa huvudtyper 
av insats.

Mediainsatser. Idag är media 
oftast nationella eller internationella. 
Antagonistiska försök att påverka 
allmänheten behöver inte sikta in sig 
mot människor i just i din kommun, 
men kommunens medborgare tar 
förstås del av det som sker på den  
nationella nivån. Hur kan nyheter, 
större händelser eller diplomatiska  
utspel som är avsedda för en bred 
publik komma att påverka allmänheten  
lokalt? 

Men hotbilden kan också vara lokal,  
eller åtminstone regional. Vilka möjlig - 
heter har antagonisten att i kommunens  
(när)område genomföra en operation 
liknande Columbia Chemical Plant 
2014 då okända aktörer ”skapade” en 
falsk olycka vid en kemisk industri i 
Louisiana, USA? De tjänstemän som 
arbetar med säkerhetsskyddsanalys 
kan med fördel läsa in sig på vad som 
hände där och då. Kan det inom din 
kommuns område eller närområde 
finnas omständigheter som en anta-
gonist kan utnyttja för att till exempel 
skapa spontana utrymningar?

Oroligheter. Att en antagonist på  
olika sätt provocerar fram demonstra-
tioner eller t o m upplopp vilka skapar 
oro i samhället, belastar polis och 
andra ”blåsljusmyndigheter” samt 
trafiksvårigheter. Risken för denna 
typ av störningar varierar förstås 
väldigt mycket beroende på om det 
är fråga om ett storstadsområde, en 
mellanstor stad eller mindre orter/
landsbygd.

Sabotage. Genom att störa till 
exempel färskvattentillgången, 
elförsörjningen, telenätet, kollektiva 
färdmedel, broar, betalsystem eller 
annan infrastruktur. I ett skede där 
krigsrisken är överhängande kan 
sabotage komma att riktas både mot 
militära och civila mål.

Terrordåd. Vi har av olika skäl 
vant oss vid tanken på att terrordåd är 
något som utförs av enskilda individer  
eller av små grupper, men det finns 

”Det kan vara 
en bra idé att 
försöka dela upp 
olika delar av 
hotbilden i olika 
skeden.
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inga praktiska hinder för att en anta-
gonistiskt sinnad stat kan använda 
sig av terror. Det skulle kunna vara ett 
sätt att ”påvisa” att vårt land saknar 
förmåga att skydda sina egna invånare. 

Aktörer som genomför aktionen
Exempel på aktörer som kan användas 
för insatser mot Sverige, nationellt 
eller lokalt:

Opinionsbildare. ”Regeringen 
har helt tappat greppet! Vi borde 
snarast…”. 

Dessa skulle till exempel kunna 
vara politiker, representanter för 
breda media, ”kändisar” eller personer 
aktiva på sociala medier som Twitter, 
Facebook, enskilda bloggar, Instagram,  
etcetera.

”Aktionsgrupper mot…”.  
Detta är inte folk som på något sätt är 
avlönade av främmande makt men 
som på eget initiativ väljer att agera 
på ett visst sätt, ovetande om att de 
gynnar antagonisten.

Inhemska eller influgna 
kriminella. Dessa vet sannolikt inte 
vilka deras uppdragsgivare är, bara 
vad de förväntas göra mot betalning. 
Om, som ett exempel, främmande 
makt låg bakom fällningen av masten 
i Häglared 2016, så kan det ha varit 
”vanliga” kriminella som utförde 
handlingen (men vi vet inte). Genom 
att den som utför dådet inte har någon 
kännedom om uppdragsgivaren, finns 
alltid möjligheten för antagonisten att 
förneka, även om gärningsman/män 
upptäcks. Förnekelsebarhet är viktig!

Paramilitära grupper. Vi har 
sannolikt redan idag individer i landet 
som inte är direkt kopplade till någon 
främmande makt men av till exempel 
etniska, politiska eller kulturella skäl 
är mer lojala mot annat land.

Utländsk militär personal.  
Förekommer sannolikt redan i freds-
tid. Det är nu fråga om representanter  
för specialförband som för närvarande 
endast ägnar sig åt att rekognosera 
och förbereda. De kommer sannolikt 
inte att uppträda aktivt och öppet  
förrän en militär konfrontation är nära  
förestående (minus 48-24 timmar). 
Om öppen konflikt bryter ut kan sådana 
förband genomföra egna sabotage, 
eller guida långdistansvapen, genom 
s k inpekning, mot viktiga större mål 
(till exempel hamnar, broar, militära 
anläggningar).

Det konkreta hotet i din kommun
Hur kan då det konkreta hotet se ut 
lokalt? Beroende på vilket skede vi 
talar om (Dagsläget, Skymningsläget 
eller öppen konflikt) rangordnas 
antagonistens mål på olika sätt och 
därmed förändras vår hotbild. 

”Beroende på 
vilket skede vi talar 
om rangordnas 
antagonistens mål  
på olika sätt och 
därmed förändras 
vår hotbild.

Nacka Stadshus. FOTO: LARS HOLMQVIST

Kommunalt driven idrottsanläggning, Djursholm. FOTO: LARS HOLMQVIST
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Några generella frågor som kan 
ställas:
• Inom vilka delar av kommunen är 

vi mer sårbara avseende möjliga 
konsekvenser än andra? Geogra-
fiskt? Delar av våra processer? 
Flaskhalsar? Viktiga svagheter i vår  
infrastruktur? Ett stort beroende 
av (ett litet antal) nyckelpersoner?

• Vilket slags inverkan på vår verk-
samhet skulle innebära störst 
skada? 

• Finns hårdvarukomponenter 
(klaffbroar, högspänningsledningar, 
tunnlar, etc) som det tar lång tid att 
ersätta? 

• Kan vi identifiera s k ”sensations-
effekter” inom vårt område? Att till 
exempel förstöra Poseidonstatyn 

i Göteborg torde ha liten praktisk 
betydelse, men ha ett desto större 
symbolvärde.

• Kan man genom att angripa delar  
av vår verksamhet påverka allmän - 
heten till ett visst beteende, till  
exempel genom att spontant 
utrymma ett visst område och göra 
det i en viss riktning?

• Är medborgarna mer eller mindre 
sårbara i olika delar av kommunen?

Sammantaget önskar antagonisten 
att organisera aktioner som är genom-
förbara, förorsakar stor skada för oss 
och gärna (men inte nödvändigtvis) 
har ett symbolvärde. 

Hotbilden är inte statisk utan styrs 
av antagonistens önskemål, var vi 
befinner oss på konfliktstegen och hur 

vi har gått tillväga för att minska våra 
sårbarheter. Som ett exempel, om vi 
lokalt kan skapa god redundans för 
elförsörjningen vid samhällskritisk 
verksamhet (till exempel sjukhus, 
bensinstationer, etcetera), torde  
aktioner mot den lokala elförsörjningen 
bli svårare att lyckas med och därmed 
bli mindre attraktivt för antagonisten.

Det finns fler typer av hot än de få 
punkter jag skriver ovan, men man 
kan se dessa som ett sätt att komma  
igång med tanken. Sedan är det uppen - 
bart att användbara svar på frågorna 
bäst kommer från folk på plats, till 
exempel du själv som väl känner din 
kommun och dess närområde. ■

Roslags Näsby station, Täby. FOTO: LARS HOLMQVIST

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



14 SLAGFJÄDERN NR 2-2020

V arje vecka har vi en kvälls-
lektion som för det mesta är 
teoretisk och kan handla om 
sjukvård, överlevnad, kallt 

väder, ledarskap, karta och kompass 
etc. Lektionen som pågår i 2,5 timme 
innehåller oftast också någon fysisk 
aktivitet som BRAK (Buk, Rygg,  
Armar, Knän) och i slutet någon  
praktisk övning kopplat till det vi lärt 
oss tidigare.

Ett vanligt inslag som är mycket  
uppskattat av oss ungdomar är före-
läsningar av personer med koppling  
till Försvarsmakten, polis och sjuk-
vården m m. Vi har tidigare haft besök 
av bland annat Kadett Erik Nordqvist, 

sjukvårdare, som visade upp materiel  
och talade om grundläggande sjukvård  
men även mer avancerad som han 
själv stöter på i sitt yrke som strids-
sjukvårdare. Instruktör Maja Inge har 
även vid ett antal tillfällen genomfört 
grundläggande sjukvårdsutbildning.

3-5 gånger per termin bedriver 
vi även helgövningar, oftast ute på 
Livgardet. Upplägget varierar beroende  
på vad övningen går ut på men vanligt - 
vis med start fredag kväll och slut 
söndag eftermiddag. Under dessa  
timmar övar vi praktiskt på det som vi 
lärt oss på kvällslektionerna. Förlägg-
ning sker både i fält och på logement 
alternativt barack och mat lagas 

antingen i soldatkök eller erhålls via 
24h-påsar.

De vanligaste typerna av övningar 
är skytteövningar där grundkursen 
(GK) samt fortsättningskursen (FK) 
bedriver skytte och teoretisk utbildning 
för gevär och ledarskapskursen (LK) 
med automatkarbin. Vi övar även 

Vad innebär det att  
vara Försvarsungdom?
Att vara med i Försvarsungdom är för några bara en fritidsaktivitet men 
för de allra flesta är det en utbildning där dina förmågor testas under olika 
förhållanden och du lär dig vart dina egna gränser går. Oavsett om det 
gäller styrka, uthållighet, smidighet eller hur du tänker i en pressad situation 
så bär du alltid med dig den kunskap du får både praktiskt och teoretiskt, 
oavsett om du är inne i stan eller ensam i skogen. 

TEXT: CAROLINA JIDBACKEN

Carolina Jidbacken
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Hinderbanan är tuff. FOTO: JÖRGEN FAGERSTRÖM
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mycket på förläggning, spaning och 
överlevnad där det är vanligt före-
kommande med sjukvårdsmoment.

Starten
Min resa började för tre år sedan och 
jag hade inte några egentliga förvänt-
ningar. Jag hade inga idéer om vad 
Försvarsutbildarna och Försvars-
ungdom var för något. Jag hade under 
slutat av sommaren fått hem ett litet 
vykort med en bild på några ungdomar 
i m/90 och på baksidan stod det något 
i stil med ”Kom och besök oss den  
2 september på Livgardet, Kungsängen”.  
Jag hade ingen aning om vart det låg 
och för mig som bodde söder om 
Södertälje tog det ungefär tre timmar 
med kollektivtrafiken. 

Det var jag och en kompis som tog  
oss tid en lördagsmorgon och vi möttes  
av militära fordon och människor i 
uniform och vapen. Ingen syn vi var 
vana att se.

Under dagen blev vi förevisade 
sjukvårdsmoment, skytte och för-
läggningstjänst och fick mycket 
information från både instruktörer 
och dåvarande försvarsungdomar. Jag 
beslutade mig för att testa och ge det 
en chans.

Min första helgövning bestod först 
och främst av pårustning och en hel 
förmiddag provade vi så att allt passade 
och med oss fick vi en stor svart sopsäck 
och två stora väskor med materiell som 
jag var helt obekant med. Under den 
första helgen lärde vi oss också att resa  
och riva tält 20 och tält 12 likaså att 
hantera vassa verktyg och soldatkök 10. 

Hela mitt första år bestod av att lära 
sig mycket grundläggande kunskaper 
och få förståelse för hur allt hänger 
ihop och fungerar. Vi hade under 
hösten tre övningar som bestod av 
pårustning och förläggningstjänst, 
skytte med gevär och sambandstjänst. 
Även många marschpass á 3 mil stod 
på schemat samt kvällslektion på 
Karlbergs slott varje tisdag.

Vårterminen bjöd även den på 
mycket lärdomar och när sommaren 
och slutövningen närmade sig var det 
dags att visa vad man hade lärt sig och 
testas på sina kunskaper

Mitt andra år var det mycket repe-
tition men desto mer eget ansvar och 
inom en del utbildningsområden  
höjdes nivån. Nytt var dock att det 
fanns en yngre skara där vi kunde 
hjälpa till, visa och instruera. I stort 
sett upprepades helgövningarna vilket 
befäste tidigare års kuskaper.

Under andra året genomgick jag och  
en annan ungdom ur min avdelning 
fanvaktsutbildning tillsammans 
med Svea Livgardets Musketerarkår. 
Detta ledde till mycket övning som 
resulterade i flertalet uppvisningar, 
däribland den mest prestigefyllda, 
paraden på Kungliga slottet i Stockholm 
den 6 juni. Detta år deltog jag på tre av 
Försvarsutbildarnas kurser, Vinter-
grunder, Vinter-fördjupning på  
kursgården i Ånn och en överlevnads-
kurs på Väddö kursgård.

Mot en ledarroll
Mitt tredje år, på ledarskapskurs 1 (LK1) 
bjöd på många förändringar och nu 
var det dags att höja nivån ytterligare. 
Nu var det vi som skulle agera grupp-

chefer och plutonchefer och många av 
kvällslektionerna ägnades åt teoretiskt  
och praktiskt ledarskap och pedagogik.  
Vi stöttade instruktörerna i deras 
hårda jobb samtidigt som vi fick öva 
på att leda större grupper och forma 
oss själva som både ledare och chefer. 
Vi som då gick LK1 och skulle gå 
ledarskapskurs 2 (LK2) har verkligen 
hunnit bli en sammansvetsad grupp 
som alltid stöttar och hjälper varandra 
vilket behövs när humöret går upp 
och ner under tuffa övningar. 

Jag börjar nu mitt fjärde år, nu vid 
LK2 och ser mycket fram emot både 
att lära mig själv och lära ut till andra 
och hoppas att vi får in många nya och 
nyfikna kamrater till hösten. ■ 

Ungdomsverksamheten innehåller många roliga moment. FOTO: DANIELLA KRISTENSEN
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S edan dess har truppslagets 
historia kännetecknats av både  
avveckling och återuppstånd-
else där dagens marininfanteri  

såg dagens ljus 1963 efter att ha varit 
avvecklat sedan 1956. Och det första 
marininfanteriregementet i modern  
tappning sattes samma år upp i 
Östersjömarinen då ett mekaniserat 
regemente ur 120:e Mekaniserade 
divisionen omorganiserades till 336:e 

Marininfanteriregementet, sedermera  
336:e Marininfanteribrigaden. Där-
efter organiserades fram till 1966 på 
motsvarande sätt marininfanteri-
regementen i de övriga marinerna och 
1967 en division i Stillahavsmarinen. 
Under 1970-talet reformerades och 
stärktes marininfanteriet varvid  
regementena i Östersjömarinen, Norra  
marinen och Svartahavsmarinen upp - 
graderades till brigader. 1988 uppgick 

det ryska marininfanteriets styrka 
enligt en västlig källa till 17 000 man 

Det ryska  
marininfanteriet 
Dagens ryska marininfanteri leder sin historia tillbaka till Det stora nordiska  
kriget 1700–1721 och det marinregemente som sattes upp 1705. Ett  
slags infanteri till sjöss med uppgift att beskjuta motståndarens fartygs-
besättningar med andra vapen än kanoner liksom att äntra hans fartyg när 
så krävdes.

TEXT: JÖRGEN ELFVING

Jörgen Elfving
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Marininfanteriet är att betrakta som en elitstyrka. FOTO: ID1974 / SHUTTERSTOCK
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och inordnades 1989 i de nyskapade 
kustförsvarsstyrkorna tillsammans 
med vissa förband ur markstrids-
krafterna. Något som var ett sätt för 
Sovjetunionen att kringgå de begräns-
ningar som CFE-avtalet, Treaty on  
Conventional Armed Forces in 
Europe, skulle komma att innebära. 
Sedan 1963 har marininfanteriet också 
deltagit i lokala konflikter utanför 
Sovjetunionen och Ryssland, bl a i 
Angola. i Jemen, vid. annekteringen av 
Krim samt operationen i Syrien.

Länge i strykklass
Sovjetunionens upplösning innebar att 
många sovjetiska förband hamnade i  
de nya stater som då uppstod och därför  
fick en ny ”husse”. Något som inte var 
fallet när det gällde marininfanteriet 
då merparten av dess förband åter-
fanns inom den tidigare Ryska Råds-
republikens, d v s dagens Ryssland. 

Ett undantag var dock 810:e Marin-
infanteribrigaden, men som en del av de  
ryska väpnade styrkorna kvarstod den,  
liksom Svartahavsmarinen i övrigt, 
under ryskt befäl även om den var  
förlagd till Krim. För marininfanteriets  
del var tiden efter 1991, som för de ryska  
väpnade styrkorna i övrigt, kaosartad  
med nedskärningar, avveckling av  
personal och en minskad övnings-
verksamhet. Detta till trots deltog 
marininfanteriet på 1990-talet i den 
fredsbevarande operationen i  
Abchazien och i de båda Tjetjenien-
krigen där under det första av dessa 
ett tillfälligt sammansatt regemente 
organiserades med enheter ur tre oli-
ka mariner. Trots efterbörden av  
Sovjetunionens upplösning är intrycket  
att marininfanteriet väl löste de upp-
gifter man ställdes inför i Tjetjenien. 
Sannolikt ledde också erfarenheterna  
från Tjetjenienkrigen till att 77:e marin - 
infanteribrigaden år 2000 sattes upp 
vid Kaspiska flottiljen.

Den reform av de ryska väpnade 
styrkorna som inleddes 2008 i köl-
vattnet på kriget med Georgien, i 

vilket även marininfanteriet deltog 
och bidrog till den ryska segern, inne-
bar ett dråpslag för truppslaget med 
fortsatta nedskärningar och omorga-
nisationer. 77:e marininfanteribrigaden  
upplöstes och 55:e divisionen i Stilla-
havsmarinen omorganiserades till 
brigad samtidigt som man förlorade 
sina tidigare organisatoriskt ingående 
stridsvagnar m m. I princip var 
truppslaget 2010 bara en skugga av 
sitt forna jag.

2013 blev en brytpunkt i marin-
infanteriets moderna historia. Det året  
genomfördes i Kaliningrad oblast ett 
möte med dumans militärindustriella 
kommission under vilket läget inom 
truppslaget behandlades. Då konsta-
terades t ex att det var nödvändigt att 
utveckla nya moderna sambands- och 
underrättelsemedel, inklusive UAV:er 
och autonoma system. Problem fanns  
också med ledningssystem, ammuni-
tion, eldhandvapen, materiel för  
landstigning och personlig utrustning.  
Ordföranden i dumans försvarsutskott  
Valdimir Komoedov uttalade bl a att 
”Det är nödvändigt att marininfanteriet 
inte finansieras efter en restpostprincip 
utan efter vad man behöver. Vi har t ex  
inte en enda amfibiestridsvagn, de 
fanns [en gång i tiden], men är redan 
föråldrade. Ingenting har utvecklats, 
det behövs nya amfibiepansarskytte-
fordon och mycket annat”. Som ett  
resultat av mötet utarbetades en 
rapport och ett brev till försvars-
ministern med en begäran om att ägna 
tillförseln av modern materiel till 
förbanden särskild uppmärksamhet.

Sannolikt är insikten om sakernas 
tillstånd det som från 2013 ledde till att 
truppslaget gavs en ökad uppmärksam - 
het och började tillföras ny materiel. 
Bland den materiel som kommit att 
tillföras kan nämnas pansarskytte-
fordon BTR-82A, moderna lednings-
fordon, och stridsvagnar. Dessutom 
skedde också organisatoriska föränd-
ringar då 3:e Marininfanteriregementet  
2013 omorganiserades till 40:e  
Marininfanteribrigaden. Motsvarande 
skedde också ett år senare i Norra 
marinen då 61:a Marininfanteri-
regementet omorganiserades till brigad, 
samtidigt med att nämnda marin  
gavs status av operativt-strategiskt 
kommando. Förutom organisations-
förändringar och tillförsel av ny  
materiel har även övningsverksam-
heten intensifierats och 2017 uppgavs 
denna ha ökat 3,5 gånger jämfört med 
2012.

Ryskt marininfanteri idag
I dagens ryska marininfanteri, ett av 
flera ryska elitförband, ingår enligt 
The Military Balance 2020 35 000 
man vilket är betydligt mer än vad 
ryska källor redovisar, och består av:
• Östersjömarinen:  

336:e Marin infanteribrigaden, 
Baltisk.

• Norra Marinen:  
61:a Marin infanteribrigaden, 
Sputnik.

• Svartahavsmarinen:  
810:e Marininfanteribrigaden, 
Sevastopol.

• Kaspiska flottiljen:  
177:e Marin infanteriregementet, 
Kaspisk.

• Stillahavsmarinen:  
40:e Marin infanteribrigaden, 
Petropavlovsk-Kamtjatskij, och 
155:e Marininfanteribrigaden, 
Vladivostok.

Marininfanteribrigadernas organi-
sation kan av olika skäl inte redovisas 
i form av något slags typförband i 
likhet med markstridskrafternas  
brigader. Detta bl a beroende på att  
organisationen varierar mellan de olika  
brigaderna och pågående organisations - 
förändringar. Dock kan principiellt 
sägas att i en marininfanteribrigad 
ingår två marininfanteribataljoner,  
en fallskärms-/luftburen bataljon, 
bandhaubits- och luftvärnsbataljon  
samt underhållsbataljon. Under 
införande är också en stridsvagns-
bataljon i varje brigad utrustad med 
T-72B3 eller T-80BV som i första hand 
är avsedd för brigaderna i Norra och 
Stillahavsmarinen. Vad gäller personal 
angavs 2013 att marininfanteriet 2014 
skulle vara bemannat till 100 % av 
kontraktsanställda. Huruvida detta mål  
nåtts idag är svårbedömbart och det 
kan ej uteslutas att vissa befattningar 
fortfarande bemannas av värnpliktiga. 

De uppgifter marininfanteriet 
ska lösa är enligt det ryska försvars-
ministeriet att genomföra landstig-
ningar, dels självständigt för att ta  
marinbaser, hamnar, öar eller kust-
områden, dels vara förtrupp vid en  
större landsstigningsoperation där även 
markstridsförband ingår. Härutöver 
ska marininfanteriet kunna försvara 
marinbaser, viktiga kustområden eller 
kustnära objekt. Förmågan att genom-
föra landstigningar vidmakthålls och 
utvecklas genom frekvent förekom-
mande landstigningsövningar. En unik  
sådan genomfördes i september 2018 
under övningen Vostok 2018 då delar 

”2013 blev  
en brytpunkt i 
marin infanteriets  
moderna historia.



av 61:a marininfanteribrigaden efter 
att ha förflyttats via Nordostpassagen  
landsteg på en udde vid kusten till 
Tjuktjerhavet, d v s på den ryska  
Stillahavskusten.

I likhet med luftlandsättnings-
trupperna är för marininfanteriet också  
tillgången till transportmedel, d v s  
specialtonnage i form av större 
landstigningsfartyg, en begränsande 
och besvärande faktor. F n ingår i den 
ryska marinen 19 sådana vilka kan 
lasta i storleksordningen en bataljon. 
Merparten är byggda på polska varv 
i slutet av kalla kriget och slitna efter 
att bl a ha genomfört underhålls-
transporter till Syrien. Ett problem är 
också tillgången till reservdelar. 2014 
tillfördes ett nytt större landstignings - 
fartyg, Ivan Gren, och ytterligare  
ett avses tillföras våren 2020 samt 
ytterligare två, varav ett 2023 och  
ytterligare ett 2024. Till dessa avses 
även tillkomma två amfibieattack-
fartyg. ”Mistral á la Russe”, vilka har 
sagts ska kölsträckas i maj 2020 och 
tillföras 2025 resp. 2030. 

Framtiden 
För marininfanteriet förestår bety-
dande förändringar. Hösten 2019 
förekom uppgifter om att marin-
infanteribrigaderna förutom  

stridsvagnsbataljon även skulle  
tillföras ytterligare två marininfanteri-
bataljoner, underrättelsebataljon, 
prickskytte- och UAV-kompani. I  
sammanhang med detta nämndes också  
eget flyg. Är det helikoptrar som avses? 

Motivet till denna förstärkning upp-
gavs vara erfarenheterna från Syrien 
och en strävan att förvandla marin-
infanteriet till en expeditionär styrka. 
Det sistnämnda bedöms också vara 
skälet till att utbild ningen av officerare 
till truppslaget förlängts med ett år, 
från fyra till fem år.

”Sedan 2013 
pågår utveckling  
av ett nytt  
amfibiskt pansar
skytte fordon 
avsett för marin-
infanteriet, BMPP.

Samtidigt pågår sedan 2013 utveck-
ling av ett nytt amfibiskt pansarskytte-
fordon avsett för marininfanteriet, 
BMPP. Hur långt utvecklingen av 
detta nått är inte känt, men ett antal 
modeller av fordonet har presenterats 
över tid. Fordonet kommer möjligen 
att utgöra en familj av olika fordon, 
jämför Armata, och skall kunna färdas. 
i vattnet längre ut till sjöss än de 
pansarskyttefordon som idag ingår i 
marininfanteriet.

Ovanstående jämte tillförsel av 
nya landstigningsfartyg gör det ryska 
marininfanteriet betydligt vassare. 
Utvecklingen gör att paralleller kan 
dras med de luftburna brigaderna. 
Både luftlandsättningstrupperna och 
marininfanteriet är idag delar av de 
ryska snabbinsatsstyrkorna. När ovan 
redovisade organisatoriska föränd-
ringar förverkligats och de nya land-
stigningsfartygen tillförts återstår 
att se. Flertalet ryska planer har en 
tendens att förskjutas framåt i tiden, 
men de förändringar som aviserats 
gör att det finns all anledning att följa 
vad som sker inom det ryska marin-
infanteriet de närmaste åren. ■

Marininfanteristerna genomgår en tuff utbildning.  
FOTO: EVDOHA_SPB / SHUTTERSTOCK
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S å började jag senaste numret 
av vårt nyhetsbrev. Det gäller 
även denna artikel som skulle 
handlat om verksamheten 

under 2019, så som vi beskriver den i 
verksamhetsberättelsen. Men sedan 
dök covid-19 upp och ställde det mest 
på huvudet.

En av de första sakerna som för-
bunds ledningen fick göra i början på 
mars, var att ställa in förbundsstämman  
18 mars och utlysa en extra förbunds-
stämma till 11 juni, eftersom vi följer 
myndigheternas rekommendationer 
om hur många och vilka som ska röra 
sig ute i samhället. 

Utbildningsverksamheten är  
inställd tills i alla fall 30 augusti.

Förbundet under 2019
Kort sagt om 2019, så var det ett bra 
år för förbundet och vi gick för första 
gången på många år med ett ekonomiskt  
överskott tack vare utvecklingen på 
våra värdepapper. 

Även verksamhetsmässigt var det 
ett intensivt år med en Vintergata, två 
FörsvarsForum, tre soldatprov, fyra 
konserter på Hovstallet, fyra nummer 
av Slagfjädern, tio Military Weekend-
kurser, elva uppdragsutbildningar 
till Försvarsmakten, tretton färdiga 
sjukvårdare och kockar, trettio event 
med ca 800 deltagare på ”För din  
säkerhet!” samt ett antal föreläsningar 
som förbundets föreningar ansvarar 

för och till vilka alla medlemmar  
inbjuds. Ungdomsverksamheten fick  
185 nya ungdomar och har haft 330 
aktiva ungdomar som genomfört  
44 500 timmars verksamhet.

Vi tackar Stiftelsen Stockholms  
Fasta Försvar och Källvikenstiftelsen 
för bidrag under året.

Ingen vet hur utvecklingen blir 
under resten av 2020 och vilken verk-
samhet vi kan och får genomföra!

CoronaExpressen
Sedan 28 mars i år bedrivs ett stort 
projekt i samverkan med och på  
upp drag av AISAB (Ambulans-
verksamheten i Stockholm) i region 
Stockholm med sjuktransporter av 
personer med lindrigare symptom 
mellan sjukhusen och hemmen i syfte 
att frigöra sjukhussängar.

Sjuktransportbilarna från 
Samtrans och Sirius körs av sina 
förare, precis som i sin vanliga tjänst. 
Sjukvårdaren på varje 
fordon är de medlem-
mar hos förbundet  
som genomfört 
utbildning till hem-
värnssjukvårdare. Det 
är i mitten på april 
cirka 85 samt en grupp 
kabinpersonal som 
blivit permitterade från 
ordinarie arbete.

Man kör treskift med 
minst 15 bilar dagtid/
kväll och minst 5 natte-
tid. Det är en fantastisk 
extraresurs för sjuk-
vården i regionen. 
Under körningarna 
är man mycket noga 
med att ha föreskriven 
skyddsutrustning, som 

Förbundets utveckling  
2019 och 2020
De vackraste och klokaste planer,
både av möss och människor,
går ofta till spillo.
Och lämna oss med inget annat än sorg och smärta,
istället för utlovad glädje. (från To a Mouse av Robert Burns)

TEXT: IRMA PALM
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tas på och av enligt ett mycket strikt 
schema.

Deltagarna får utbildning och dele - 
gering på att administrera syrgas civilt,  
lyftteknik med förflyttning från bår 
till säng, själavård och etik i svåra 
situationer m m. Deras huvuduppgift 
i sin krigsbefattning är ”vård under 
transport” och det får de nu öva skarpt 
många gånger varje dag! Vilken  
kompletteringsutbildning de får!

Vi är också väldigt tacksamma för 
alla sponsorer som stödjer våra  
fantastiska medhjälpare med mat, 
dryck och till och med påskgodis. ■

FOTO: IRMA PALM Utbildningsinsatser har skett fortlöpande. FOTO: PER KARLSSON
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I Slagfjädern nummer 3, 2019, publicerades den intressanta och mycket 
läsvärda artikeln ”Att känna igen informationspåverkan” av Lars Holmqvist. 

TEXT: ALEXANDER KOISTINEN

I artikeln problematiserar skribenten  
bruket av uttryck som systemkollaps 
och inbördeskrig inom den politiska  
diskursen och menar att detta bidrar  

till en polarisering av samhällsdebatten. 

(O)medvetet val av språkbruk? 
Som författare till flera böcker inom 
genren politiska thrillers har jag ett 
grundmurat intresse för frågor om vårt  
språk, hur vi använder det och i vilka 
syften. Målande språkbruk är vanligt 
förekommande såväl inom politiken 
som litteraturen. Jag är frestad att påstå  
att om inte de bästa så i alla fall de mest  
minnesvärda talen, artiklarna och 
böckerna kännetecknas av just ord och 
uttryck som samtidigt förenklar och 
förklarar ett fenomen. Thomas Mann 
lär ha sagt att ”allt är politik”, och så 
även vårt språk och hur vi brukar det. I 
detta sammanhang kan man notera att 
en av artikelns illustrationer begagnar 
sig av det relativt nyligen påfunna 
pronomenet ”hen”. 

2013 väckte vår förre överbefälhavare  
Sverker Göranson stor uppmärksamhet  
med sitt uttalande om ”veckoförsvaret”.  
Enligt Holmqvist kan ett budskap som  
”förminskar eller förlöjligar vårt för-
svar” ytterst syfta till att minska vår 
försvarsvilja. Var det därmed så att ÖB  
bedrev eller hade rentav själv fallit offer 
för informationspåverkan? Hur ironi 
och humor uppfattas är förstås väldigt 
subjektivt men ofta kan konstruktiv 
självkritik – ägnad att skapa förståelse 
och bättring – uttryckas mycket väl 
genom ironi. Enligt min uppfattning 
är det storartat att åtminstone en 
överbefälhavare haft modet att uttrycka 
sig så tydligt. 

Efter terrordåden i Paris i november  
2015 användes termen inbördeskrig 
även i mycket gamla medier som Le 
Monde. En konflikt där medborgare i 

Politiseringen av 
språkbruket är också 
en påverkansoperation

samma land tar till vapen mot varandra 
för att genomdriva radikala samhälls-
förändringar hamnar ju väldigt nära 
själva definitionen av begreppet. Enligt 
Holmqvist vore det dock lämpligare att  
tala om ”problem relaterade till migra - 
tion”. Men kanske är artikeln i detta 
avseende blott ett uttryck för svensk 
konfliktobenägenhet och konsensus - 
kultur och bör därför förstås utifrån en 
sådan kontext? Undertecknad vill gärna  
poängtera att det finns ett antal 
inhem ska politiska aktörer som utgör 
en del av regeringsunderlaget och uti - 
från skrivningarna i sina partiprogram  
troligen är mycket angelägna om att 
migration inte skall framhållas som en 
möjlig orsak till grava samhälls problem. 

Tilliten är redan försvagad
Holmqvist gör det mycket viktiga 
konstaterandet att ”[k]an antagonisten 
försvaga tilliten i vårt land, försvagar  
han det svenska samhället i sin helhet”.  
I denna analys instämmer jag fullt ut 
och vill i detta sammanhang referera  
till samhällsdebattören Nima Sanandaji  
som i sin bok ”Debunking Utopia” 
framhåller den höga graden av tillit 
som något unikt för Sverige och den 
svenska kulturen, vilken också anses 
ha starkt bidragit till den åtminstone 
tidigare mycket goda ekonomiska 
utvecklingen i landet. Det finns dock 
många tecken på att graden av tillit i 
Sverige sedan en tid tillbaka uppvisar 
en sjunkande trend. Jag skulle vilja 
påstå att diskussionen om de bakom-
liggande orsakerna och de politiska 
beslut som bidragit till denna utveck-
ling utgör ett av samtidens mest 
angelägna debattämnen. 

Våga tänka fritt och tala högt! 
När Holmqvist skriver om ”att piska 
upp en stämning” och ”skapa eller 

förstärka ett ‘vi och dom’-resonemang”  
får jag intrycket att han utgår ifrån att 
Sveriges regering och myndigheter 
alltid agerar med nationens intressen 
för ögonen och att samhällsdebattörer,  
media och befolkningen i stort därför 
lojalt bör sluta upp bakom den valda 
politiska linjen. Samtidigt säger oss 
statistiken att skjutningar, sprängdåd 
och skolbränder, liksom personrån 
och sexualbrott (särskilt riktat mot 
yngre), uppvisar en massiv ökning. 
Undersökning efter undersökning visar 
att allmänheten upplever allt större 
otrygghet i vardagen. Jag är därför böjd  
att påstå att vi inte längre kan eller ens 
bör ta för givet att regering och myndig-
heter sätter de egna medborgarnas 
bästa i det främsta rummet.

Holmqvists egna politiska åsikter är  
för mig okända. Artikelns avslutande 
uppmaning till ”motstånd” mot läges - 
beskrivningar som författaren betraktar  
som osanna eller alltför kontroversiella  
lämnar dock mig med en kvardröjande  
frågeställning: Är Holmqvist själv 
delaktig i en påverkansoperation som 
syftar till att utmåla legitim kritik 
av politiker och myndigheter såsom 
desinformation? Huruvida skribenten 
ägnar sig åt detta medvetet eller ej 
låter jag vara osvuret. ■

Alexander Koistinen
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D et är möjligt att jag uttryckt 
mig otydligt i artikeln som 
Alexander Koistinen refererar  
till men texten handlar alltså  

inte om ordval eller allmänt språkbruk. 
Enskilda medborgare ska naturligtvis 
helt fritt kunna uttrycka sina åsikter 
på det sätt som de föredrar. Även med 
förenklade, starka och/eller emotionellt 
laddade ord och uttryck.

Vad som däremot oroar mig är 
försök till påverkan som iscensätts 
av utländska antagonister. För att 
tydliggöra vad jag menar innehåller 
artikeln även ett handfast exempel, 
twitterkontot ”Johanni6850377” och 
jag redogör kortfattat för hur jag  
kommer fram till att ”Johan” inte är 
den som Twitterkontot låter påskina.

Om man inte kan se distinktionen 
mellan ett fritt meningsutbyte mellan 

Kommentarer till  
Alexander Koistinen

TEXT: LARS HOLMQVIST

Lars Holmqvist
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engagerade medborgare å den ena sidan 
och noggrant planerade påverkans-
kampanjer som syftar till att skada oss 
å den andra sidan, så förstår jag i viss 
mån att min text väcker frågor. I texten  
finns inte heller någon som helst 
värdering av hur väl eller illa regeringen  
sköter sitt uppdrag eller vilka driv-
krafter som olika beslutsfattare har, så 
det är mycket svårt att förstå varifrån 
Koistinen får intrycket av att jag anser 
att man ”lojalt bör sluta upp bakom 
den valda politiska linjen”.

Men, det jag verkligen vill proble-
matisera är att vårt land, liksom många  
andra västländer, sedan en tid tillbaka 
är utsatta för olika slag av påverkans-
kampanjer från främmande makt.  
Jag hoppas verkligen att det inte är 
kontroversiellt att se detta som ett 
problem.

Vi måste tydligt inse att de som utövar påverkanskampanjer i syfte att skada vårt land är våra motståndare. FOTO: SOUMIL KUMAR / PEXELS

Twitterkontot ”Johanni6850377” 
är inte en vanlig medborgare som 
uttrycker åsikter, inte vår vän, utan 
vår gemensamme motståndare. Ökad 
förmåga till källkritik utgör ett  
verksamt motmedel. ■
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H ej alla försvarsutbildare!  
Eftersom världen har fått 
besök av Corona så vet vi  
redan nu att detta år inte 

kommer att vara som tidigare. Normalt  
rapporterar jag från vår Förbunds-
stämma och trivselhelgen i detta 
nummer. Tyvärr har vi fått ställa in 
dessa båda aktiviteter med målsätt-
ning att kunna genomföra dem i höst.

Kursverksamheten är inställd till  
31 maj i nuläget och vad som händer 
därefter får vi besked om i maj. Planen  
är att de inställda kurserna skall genom-
föras i höst. Om detta förhandlar vi med  
Försvarsmakten om i skrivande stund.  
Riksstämman på Fårö 30–31 maj är  
inställd. Prognosen just nu är att våra 
sommarkurser skall kunna genomföras  
enligt plan. Vi får vara flexibla och göra  
det bästa vi kan utifrån de förutsätt-
ning ar som nu finns. Det viktiga är att 
vi alla bereds möjligheter att känna 
oss trygga och friska. 

Vi kommer tillsammans att reda ut  
även detta och bli ännu starkare i vårt 
frivilliga försvarsarbete. Verksamhets - 
planen nedan gäller just nu och vi får 
hoppas att det mesta går att genomföra.

Vad händer på Fårö kursgård?
Vi har en del ombokningar från vår till 
höst beroende på rådande läge. 

Vi planerar nu att under våren kunna 
byta fönster och dörrar på SLITE samt 
iordningställa bastubyggnaden som 
var tänkt att göras under hösten. Vi 
kommer att ha en bastu kvar och i 
övriga utrymmen ha tvättstuga både 
för gäster och en för vår egen verk-
samhet samt linneförråd och tork-
möjligheter.

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–V 32) ha STOPET öppet huvud-
delen av tiden klockan 19.00–22.00.

Försvarsutbildarna erbjuder sina 
medlemmar 25 % rabatt på boende vid 
Fårö Kursgård.

Observera att Fårö kursgård är 
öppet för alla. Välkomna!

Inbjudan
Lördagen den 19 september genomförs  
Fårömarschen. Även i år är Fårö-
marschen gratis för våra medlemmar. 
Möjligheter till övernattning samt 
middag på lördagskvällen erbjuds till 
specialpriser för våra medlemmar. 
Bokas vid anmälan enligt nedan.

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

Vi kommer, så fort vi fastställt nya 
tider för årsstämman samt trivsel-
helgen, återkomma med mera  
information om detta.

Sommarhälsning
Tack styrelsen och övriga funktionärer 
för ett utomordentligt bra arbete. Tack 
platschefen Johan Aronsson för det 
fina arbete du och din personal gör. 
Tack alla försvarsutbildare som gör 
fina insatser för försvarsutbildarna.

En trevlig sommar tillönskar jag  
er alla! ■

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

Vad händer på Gotland?

FOTO: PXHERE

TEXT: JAN-ERIC ENGSTRÖM, FÖRBUNDSORDFÖRANDE 

Aktiviteter att notera
Gotlandsförbundet
27 juni För din säkerhet

Fårö Kursgård kl 14.00
27-28 
juni

Repetitionsutbildning  
Informatörer FDS

5 -14 juli Grundkurs 1, sjukvård 
Fårö Kursgård

8-14 juli CBRN, gruppchef
Fårö Kursgård

18 juli Styrelsemöte samt  
styrelsens sommarträff   
Fårö Kursgård

13-26 juli FRO-kurser
Fårö Kursgård

29 juli- 
7 aug

Grundkurs 1, sjukvård 
Fårö Kursgård

1-7 aug Försvarsinfokurs steg 3 
Fårö Kursgård

V 32 Målbild, Tylebäck.  
Minst 2 från oss åker på  
denna kurs (allmän, utbild - 
ning, rekrytering, ungdom)

22 aug Försvarsinformation vid B 0 
Fårö Kursgård

24-26 aug Kursgårdsägarkonferens 
Fårö Kursgård

2 sep För din säkerhet 
Korgmakargatan 40 Visby

15 sept Plan o budget för orgstöd, 
2020

15 sept Prognos 9 mån
16 sept För din säkerhet,  

Hemsegården kl 17.30
19 sept Fårömarschen 

Styrelsemöte kl. 16.00-18.00
29 sep För din säkerhet  

Korsgården, Lärbro kl 17.30
2-4 okt Military weekend, Visby/Fårö
20 okt För din säkerhet, Folkets 

hus, Fårösund kl 17.30
23-25 okt Höstkonferens –  

ÖS Anv 2020, Tylebäck 
Simona och Stefan deltar
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N12 Karl-Erik Lindkvist Musikkåren 75
12 Christer Grunder KavJ 75
14 Jan Sundkvist Hv/HBR 80
14 Olle Tellander Pansar 75
15 Magnus Persson Stockholms 50
18 Mihai SAulescu Pansar 60
20 Hans Alexius Hv/HBR 60
22 Bo Ringdal ROSIS 70
25 Jens Nordin KavJ, St.Eriks 50
29 Roger Summersett Hv/HBR 50
30 Owe Berg Träng 75

September
05 Tommy Unnebäck St.Eriks 75
05 Tommy Fyhr ROSIS 75
12 Niclas von Rothstein Tunga 50
13 Jesper Kruse Hv/B/HBR 50
14 Ragnar Persson St.Eriks 75
15 Martin Bergling ROSIS 60
18 Klas Göran Beckman ROSIS 90
20 Tommy Eriksson Tunga 80
21 Rolf  Wolmefelt Hv/HBR 60
21 Klas Nilsson Samhberedskap, Tunga 50
23 Björn Pettersson Träng 75
27 Lars Ulfving Träng 75
28 Urban Schwalbe Träng 75

Gotlandsförbundet
Juli
08 Max Gauffin Gotlandsförbundet 70

September
19 Anders Bjerehjelm Gotlandsförbundet 70
24 Anders Bergström Gotlandsförbundet 70

Stockholm och Södermanland
Juli
02 Helge Löfstedt ROSIS 80
02 Christian Faber Hv/HBR 60
04 Magnus Nordkvist ROSIS 60
05 Carl-Gustaf  Wahlin Samhberedskap 70
05 Agneta Fohlström Träng 70
06 Per Beckman ROSIS 75
08 Anders Nordström-Brunes ROSIS 90
08 Björn Johansson ROSIS 60
09 Ingrid Berg Träng 75
09 Mats Johansson ROSIS 70
15 Magnus Landerholm Tunga 60
16 Jessica Andersson Samhberedskap 50
17 Mertil Melin KavJ 75
18 Carl Vilhelm Angert ROSIS 75
20 Claes Olof  Norelöv ROSIS 75
21 Hans-Christer Magnergård ROSIS 75
26 Kjell Sandberg Musikkåren 80
30 Johan Wormbs Tunga 50
31 Erik Öman St.Eriks 75
31 Lennart Nyh ROSIS 75

Augusti
01 Marie Karlsson Samhberedskap 70
02 Marianne Lundberg Träng 90
02 Michael Dufva ROSIS 50
04 Siegfrid Heydorn Södermanland 80
05 Peter Ulfeby Musikkåren 70
05 Johan Westin ROSIS 60
06 Gunnar Svård Tunga 75
07 Bertil Persson St.Eriks 75
09 Kurt Brindefalk Signal 80

Aktiviteter att notera
Military Weekend, GU-F och Fältkock
11-13 sept Military Weekend AMF1
25-27 sept Military Weekend Livgardet
10-23 okt GU-F Väddö

Med hänsyn till läget avseende covid-19 finns betydande  
osäkerheter. Uppgifter om rådande läge och 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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