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Vi måste bli fler. Och vi måste 
bli fler aktiva !

Försvarsberedningen har 
lagt sin rapport – i enighet i allt 
utom anslagstilldelningen. Allmänt 
erkänns att både Försvarsmakt och 
Totalförsvar är underdimensio
nerade. För Försvarsmakten är det 
nu fråga om att försvara landet – 
hela landet – och lämna en inrikt
ning och organisation, som varit 
avpassad för att bevara kompetens 
och utgöra en bas för operationer 
utomlands. För den ickemilitära 
delen av totalförsvaret innebär rikt  
linjerna att försöka häva sig ur en 
situation, där krigstida förberedelser  
och planering i det närmaste ut
plånats.

Den eviga fredens illusion gick i 
kras igen 2014, den borde ha gjort 
det 2008. Vår granne har återigen 
visat, att han enbart rättar sig efter 
lag och avtal, när det passar honom. 
Att de små i hans grannskap vill 
leva i sin egen fred och frihet är en 
främmande tanke. Om man kan sin 
samtidshistoria finns det goda skäl 
att vara sunt skeptisk till fagert tal 
och ljusa förhoppningar.

Den upprustning, som alla ser ett 
behov av, är inte särskilt påtaglig än,  
trots en ansenlig anslagshöjning. 
Det är mest en fråga om att lappa 
och laga på tidigare organisation. 
Det kommer att ta tid att bygga upp 
eller ut behövliga förmågor. Utred
ningarna tittar framåt mot 2025 och  
2030. Ingen har vågat yttra tanken 
att även 2 %målet – och en snabbare 
anpassning av anslagsnivån – kan 

vara för lågt, för att bekosta nöd
vändig materielutveckling, bl a nya 
flygplan.

Detta skapar ett fortsatt gap  
mellan uppdrag, förmågor, materiel  
och personalbehov. Det finns därför 
anledning att fundera på, hur vi i  
Sverige kan bädda för en snabb till  
växt av förmågor, när och om det  
skulle behövas. Vi kan ju inte förut
sätta att vi blir förvarnade åratal i 
förväg – och även om – att adekvata 
åtgärder då vidtas. Och därför, vad 
vi i FöUtb kan göra.

Vi ska enligt våra statuter stödja 
Totalförsvaret – försvarsmakten och 
de civila delarna utan prioritering. 
Det gör vi med information och 
kurser om Totalförsvaret och  
Säkerhet för medborgarna, men 
också mera handgripligt i form av 
materiel, skjut och stridsövningar. 

Vi måste få fler instruktörer. Har 
vi många instruktörer, kan vi också 
stödja om Försvarsmakten har ett  
plötsligt behov av att kompletterings  
utbilda i sin organisation. Kurs
verksamheten hämmas av att enbart  
ett fåtal mot tidigare är aktiva, ring  
rosten är påtaglig, avrostning är av 
nöden. Avgående Ksoldater och 
befäl borde vara en målgrupp för oss. 
Och det är inget fel på 70åringar. 
När Försvarsmakten nu åter ska 
utbilda värnpliktiga KBelever, så 
återuppstår en annan intressant 
rekryteringskälla. Sedan måste  
vi trumma fram dem och få dem  
intresserade. Det gör vi genom 
verksamhet, kurser, möten, före
drag – i föreningarna. Pengar finns 

Rekrytera mera – och flera!

och det kommer att finnas mer, om 
vi bara anmäler behov i tid – och 
arbetar tillsammans med utbild
ningsgrupperna samt vår egen och 
Försvarsmaktens regionala ledning.

Alla behöver inte bli instruktörer. 
Det finns ett stort behov av att till 
hela svenska folket föra ut budskap 
om, hur man överlever i extra  
ordi nära situationer, att skapa 
medvetenhet om att vi just nu lever 
i en relativt sett ”bekymmersfri” 
tid och att detta oförmodat kan 
förbytas i sin motsats. Stödjande 
medlemmar, som argumenterar 
för behovet av försvarsinsatser, tar 
med en kompis på våra verksam
heter eller sköter ekonomin i någon 
förening är alla välkomna. Alla 
behövs i den roll man är beredd att 
ikläda sig.

Men det är väsentligt att vi visar 
att vi har en intressant verksamhet 
– och att vi helhjärtat stödjer det 
som kännetecknar vårt land och 
styrelseskick samt vår värdegrund. 
Verksamhet och respekt för hur vi 
förhåller oss till varandra är viktiga 
parametrar för att rekrytera nya 
medlemmar. Vi som är äldre måste 
få in yngre i leden, själva blir vi ett 
år äldre för varje år och närmar 
oss så småningom ”ättestupan”. 
Utnyttja våra arrangemang och 
verksamheter för att värva nya 
medlemmar, skapa nya verksam
heter – aktivera omgivningen.

Mer – fler – och av rätta  
virket! ▪

JOHAN RENÉ

FÖRBUNDSSTYRELSENS ORDFÖRANDE

Johan René
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Över tid redovisas bl a ökande 
volymer av ny eller moderni  
serad materiel och en ökad 

intensitet i övningsverksamheten 
samt att planer och mål för denna 
överuppfyllts. Den positiva bilden 
förmedlas också i en del västliga  
artiklar och studier, men sällan 
nämns att myntet också har en  
baksida. Företeelser av negativ art 
vilka solkar den positiva, och offi  
ci ella, bilden av de ryska väpnade  
styr korna. Några av de negativa 
företeelserna redovisas nedan och  

bidrar förhoppningsvis till att nyan  
sera bilden av vad som skett och sker 
inom den ryska försvarsmakten.   

Personalförsörjning 
De ryska väpnade styrkornas freds
tida styrka är fastställd till cirka  
en miljon man och med följande 
ungefärliga fördelning till olika 
personalkategorier, målbild;
• 220 000 officerare.
• 60 000 fanjunkare.
• 499 200 kontraktsanställda.
• 221 000 värnpliktiga. 

Uppenbarligen finns det brister när  
det gäller vissa personalkategorier  
– officerare, flygförare, flygtekniker 
/ingenjörer och kontraktsanställda –  
vilket framgår av officiella utta l an  
den, artiklar och av jämförelser 
mellan olika officiella sifferuppgifter. 
Att det föreligger en brist på vissa 
personalkategorier indikeras bl a av 
att personal som lämnat de väpnade  
styrkorna återanställs och där enligt 
den ryske försvarsministern 15 000 
av denna kategori återanställdes 
under 2015.

Myntets baksida

En framgångssaga. Så beskrivs officiellt utvecklingen av de ryska 
väpnade styrkorna under senare år och med fokus på vad som 
skett sedan 2012 då Sergej Sjojgu tillträdde som försvarsminister. 

TEXT: JÖRGEN ELFVING

Flygplan finns, men piloter är en bristvara. FOTO: ALEKSANDR MARKIN / WIKIMEDIA COMMONS
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 2018 tillfördes 12 000 nyutexa  
mi nerade officerare och officers
utbild ningen ger intryck av att vara 
populär då antalet sökande överstiger  
till  gäng liga utbildningsplatser. 
Trots detta synes det vara brist på 
office rare vilket torde kunna vara 
förkla ringen till att officersutbild
ningen inom markstridskrafterna 
2018 kortades från fem till fyra år.  
En annan för klaring till bristen 
på officerare kan vara att 2009 
avbröts intagningen till officers  
utbildningen för att återupptas 
2012. Ett resultat av den reform 
som 2008 initierades av den 
dåvarande försvarsministern och 
innebar en radikal minskning av 
antalet officersbefattningar. 

Men det är inte bara antalet offi  
cerare som är av intresse utan även 
deras förmåga. Officersutbildning  
bedrivs förutom vid militära utbild  
ningsanstalter också vid civila högre  
sådana och vid sidan av den blivande 
reserv eller aktive officerens aka  
demiska studier. Våren 2019 uppgavs 
att 10 500 studenter genomgick 
utbildning till aktiv officer vid 
civila utbildningsanstalter och den 
fråga som kan ställas är om dessa 
kommer att ha samma förmåga 
som sina officerskamrater som t ex  
genomgått en fyraårig officers
utbildning inom markstrids
krafterna?

2017 uppgav den ryska försvars
ministern att det saknades 1 300 
flygförare inom flyg och rymdstrids  
krafterna. En brist som skulle vara 
åtgärdad 2018 vilket enligt uppgifter  
tidigt i år inte var fallet och att  
bristen på flygförare t o m ökat. 
Detta skall också ha lett till att vid 
vissa flygförband har flygplan fått 
ställas i malpåse till följd av brist  
på piloter. Orsaken till bristen på  
flygförare är de högre lönerna som  
pilot i ett civilt flygbolag och hur 
tjänstgöringstiden för ryska piloter  
beräknas. Det sistnämnda innebär 
att en pilot för varje år han tjänst gör 
kan tillgodoräkna sig två tjänstgör
ingsår varför det är möjligt att gå i  
pension i trettioårsåldern för att bli  
civil pilot. Dock är det inte bara flyg  
förare som saknas utan även flyg
tekniker/ingenjörer, men utan att 
några antalsuppgifter nämns. 

Fram till 2017 har antalet värn  
pliktiga som inkallats legat runt  
300 000. Därefter har antalet minskat  
och 2018 inkallades 260 500 värn
pliktiga. Orsaken till det minskade 
antalet värnpliktiga uppges bero på 
den ökade rekryteringen av kon
traktsanställda, en kategori som i 
slutet av 2018 sades uppgå till  
393 800. Jämfört med den plan 
som presenterades 2013 är detta 
31 200 färre än vad som då angavs 
som mål, 425 000. Vad som redo
visats över tid avseende antalet  
kontraktsanställda är intressant. 
2016 och 2017 uppgick antalet till 
384 000. Jämförs antalet kontrakts
anställda 2017 med antalet 2018,  
393 800, är detta en ökning med 
9 800, en modest ökning. Detta 

indikerar att det är problem att 
rekrytera och/eller bibehålla de 
kontraktsanställda. Några uppgifter  
i närtid om avgångar föreligger 
inte, men 2013 uppgavs officiellt 
att 14 977 kontraktsanställda hade 
lämnat de väpnade styrkorna under 
året medan icke officiella källor 
däremot angav 35 000. Problemen 
med att rekrytera och bibehålla de 
kontraktsanställda torde bl a kunna 
förklaras med att de faktiska tjänst
göringsförhållandena inte motsvarar 
förväntningarna. Att problemen 

också insetts antyds av att de  
kontraktsanställda nu kommer att 
få sina löner höjda, en åtgärd för att 
både rekrytera och bibehålla denna 
kategori.

Tjänstgöringsförhållanden
Den bild av tjänstgöringsförhållan
dena i de ryska väpnade styrkorna 
som framtonar i artiklar etc pekar på 
att dessa i många avseenden skiljer 
sig från vår egen försvarsmakt. Inte 
minst när det gäller arbetstid och 
efterlevnaden av gällande arbets
tidsbestämmelser. Detta föranledde 
den ryske generalstabschefen att i 
augusti i fjol gå ut med en skrivelse 
till militärbefälhavare och försvars
grenschefer i vilken han påkallade 

”rättning i ledet” i detta avseende 
då det vid en kontroll hade upp
dagats ett antal missförhållanden.  
Bland dessa var att chefer är  
”luddiga” när de gällde hur uppgifter 
ställdes och när dessa skulle vara 
lösta, ”omedelbart”, ”till kvällen”, 
eller ”till på måndag”. Något som 
lett till arbete nattetid och på 
helger samt på högtidsdagar och 
att arbetstidsbestämmelserna inte 
följdes. Dess utom konstaterades att 
fenomenet ”semester vid förbandet” 
fortfarande förekom, d v s att  

Den ryske soldaten verkar ha ganska godtyckliga tjämnstgöringstider.  
FOTO: SLUTSKY MAKSIM / SHUTTERSTOCK
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personal formellt var på semester, 
men p g a att överordnade chefer 
krävde det ändock var i tjänst.

En annan företeelse som utveck
lats under senare år är vad som kan 
kallas för ”frivillig uttaxering” vilket 
innebär att officerare för egna medel 
nödgas köpa in kontorsartiklar, 
skrivare m m för det egna förbandets 
behov. Men inte bara det utan också 
fönster, dörrar och färg för nöd
vändiga reparationer. 

Otvivelaktigt har mycket gjorts 
under den nuvarande försvars
ministern för att förbättra de värn 
pliktigas tjänstgöringsförhållanden  
liksom övergången till ett års grund  
utbildning. Det sistnämnda har 
också lett till att förekomsten av 
översitteri och mobbing, dedovsjina,  
som dessförinnan var ett gissel i de 
sovjetiska och ryska väpnade styr
korna väsentligen minskat. Trots 
detta är värnplikten för en ung ryss 
inte en dans på rosor då misshandel 
av värnpliktiga av officerare och 
kamrater, ibland med dödlig utgång,  
liksom självmord fortfarande före
kommer. Någon officiell statistik 
över antalet självmord publiceras 
ej, men en genomgång av en källas 
notiser för första halvåret 2019 redo
visar tiotalet självmord begångna 
av kontraktsanställda och värn
pliktiga. Detta är sannolikt inte hela 
bilden och ett ringa antal sett till de 
ryska väpnade styrkornas personal
styrka, men antyder ändock att 

tjänstgöringsförhållandena kanske 
inte alltid är de bästa.

Till tjänstgöringsförhållanden kan  
också hänföras övningsverksamhet.  
Otvivelaktigt uppmärksammas  
säkerheten vid övningar, inte minst  
vid skarpskjutningar, men ett antal  
olyckor gör att intryck fås av att det  
brister i detta avseende. En bland 
flera olyckor inträffade i samband 

med en stridsskjutning under  
Zapad2017 då en stridsvagn med  
skarp ammunition besköt ett område  
där målpersonal befann sig varvid en 
soldat omkom och fyra skadades.

 
Korruption
En utbredd företeelse i Ryssland är  
korruption och så även i de väpnade  
styrkorna. Under 2018 uppgick 
enligt den högste militäre åklagaren 
de skador korruptionen orsakat till  
sju miljarder rubler, drygt en miljard  
kronor. Något som jämfört med 
2017 är en fyrdubbling. Det ryska 
försvarsministeriet redovisar också 
på sin hemsida uppdagade fall av 
korruption, men de summor  
som nämns är bagatellartade och 
på kompani/bataljonsnivå. En 
redovisning som möjligen kan syfta  
till att visa på att man är framgångs  
rik när det gäller att bekämpa 
korruption i de egna leden men 
samtidigt ger intryck av att man 
silar mygg och sväljer kameler.

Korruption förekommer både i  
stort och smått och i de enklaste 
fallen kan det vara fråga om mutor 
till inskrivningsläkare för att slippa 
att bli inkallad eller att en förbands

Ivan Gren, började byggas 2004. Fartyget överlämnades 2018. FOTO: OLEGERM / WIKIMEDIA COMMONS

Övningsverksamheten är intensiv, men olyckor inträffar. FOTO: MINISTRY OF DEFENCE OF THE  
RUSSIAN FEDERATION, MIL.RU
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systemet som även uppvisar  
kvali tetsbrister.

Myntets baksida, 
avgörande eller?
Ovan har redovisats ett axplock av  
olika negativa företeelser som på  
verkar de ryska väpnade styrkornas  
förmågeutveckling. Har de då någon 
betydelse eller inverkan i detta 
avseende? Utgående från vad ryska 
källor redovisar kan inte någon  
definitiv slutsats dras, men otvivel  
aktigt utövar de negativa förete   
el serna en inverkan och sannolikt  
inte en obetydlig sådan vad gäller 
materieltillförsel och personal
försörjning. Samtidigt pekar också 
vad som nämnts om tjänstgörings
förhållandena på ett kvarvarande 
sovjetiskt förhållningssätt och brister 
i ledarskap. Hur detta påverkar 
uppträdandet på stridsfältet kan 
bara spekuleras i, men torde bidra 
till att motverka de strävanden 
som finns till initiativtagande och 
ett taktiskt uppträdande utanför 
gängse schabloner. ▪

Veteranmarschen på Gotland
TEXT: SVEN-ERIK JANSSON

1. Fanvakt på Norra Kyrkogården under en  
tyst minut för stupade kollegan Jörgen 
Rydberg.

2. Intåg i Visby till musik av Hultsfreds  
Sommarorkester. Deltagarna från Söderman - 
land var totalt 27 st. Även det nyetablerade 
P18 var väl representerat i det ståtliga 
tåget. En fin ceremoni genomfördes intill 
Slottsbacken med bl a tal av nuvarande och 
tidigare ÖB.

3. Deltagare från Södermanland samlade vid  
Burs bygdegård kvällen före första marsch-
dag 1 juli Rone-Ljugarn (38 km). Marschdag 
2 omfattade Stenkyrka-Visby (28 km).

FOTO (SAMTLIGA): SVEN-ERIK JANSSON

1 2

3

Enligt tradition sedan några år 
deltog medlemmar i Försvar
sutbildarna Södermanland i  

Veteranmarschen, som 2019 genom  
förs på Gotland. Flertalet är hemma  
hörande i Öster Rekarne Kompani 
eller anhöriga till dessa.

chef mutats för att inte rapportera 
disciplinförseelser. I dessa fall är  
det fråga om mindre summor och  
i det sistnämnda fallet 2 700 rubler, 
knappt 400 kronor, men även mer  
omfattande korruption förekommer.  
I ett fall hade personalansvarig vid 
ett förband mutats med 320 000 
rubler, knappt 48 000 kronor, för 
att befordra sina medarbetare till 
högre befattningar i strid med  
gällande bestämmelser och i ett 
annat fall hade en militär kvalitets
kontrollant vid försvarsindustrin fått 
mutor uppgående till 1,7 miljoner 
rubler, drygt 250 000 kronor, för 
att tillhandahålla vissa tjänster

Vid sidan av korruption före
kommer även annan kriminalitet 
som t ex stöld och försäljning av 
militär egendom vilket har en nega
tiv inverkan på tillgänglighet av 
materiel och beredskap.

Materielförsörjning
Ett utmärkande drag när det gäller 
materielförsörjningen är att de tid  
punkter då materiel skall införas och 

tas i bruk av de väpnade styrkorna 
ofta förskjuts eller att införandet 
försenas i förhållande till ursprung
liga planer. Ett exempel på detta är 
stridsvagnen Armata som visades 
offentligt för första gången vid 
Segerparaden 9 maj 2015 och då 
skulle tillföras förband 2016–2017. 
Idag genomgår Armata i ett be  
gränsat antal försök vid förband 
och serieproduktion har sagts ska 
inledas 2020. Ytterligare ett exempel 
på långa ledtider är landstignings
fartyget Ivan Gren vilket började 
byggas 2004 och överlämnades 
till ryska marinen 2018. Ett fartyg 
där tidpunkten för överlämning 
återkommande har framflyttats. 

 Även de västliga sanktionerna och 
att Ukraina avbrutit leveranserna av  
krigsmateriel till Ryssland har också  
påverkat tillförseln av materiel. 
2018 kunde Kurganmasjzavod inte 
leverera utlovat antal av pansar
skyttefordonet BM4M till följd av 
att man inte fått nödvändiga franska  
komponenter. Även tillförsel av  
annan materiel har påverkats av 
sanktionerna, bl a det nya uniforms  
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Slutövningen för Stockholms 
ungdomsavdelningar 2019 
handlade mycket om att testa 

sig själv, däribland orientering, 
förläggningstjänst, sjukvårdstjänst 
men även mindre uppgifter som 
mätte gruppens och individens 
utbildningsnivå utifrån det gångna 
utbildningsåret. 

Skytte
Övningen inleddes med precisions
skytte där ungdomarna fick skjuta 
med 22 long på skjutbana eller 
Ak4/Ak5 i skjuthall beroende på 
utbildningsnivå. Skytte var även ett 
tävlingsmoment där varje ungdom 
fick chansen att tävla om musketerar
märket, som delades ut senare  
under en ceremoni. Det är ett pris 
som lämnas ut till de skyttar som 
skjutit tre serier om fem patroner  
i rad på 50 meters avstånd där 
spridningen för varje serie är  
mindre än 12 cm. 

Därefter marscherade respektive 
pluton till sina förläggningsplatser  
och upprättade förläggning. Under 
tidigare slutövningar har ung
domarna fått bedriva spaning och 
eventuellt patrullering, detta år 
fick ungdomarna istället sova hela 

natten både fredag och lördag utan 
avbrott. Det kan tyckas låta positivt 
men synen på detta har till största 
del varit negativ. Detta för att detta 
att sova inte är en övning där de får 
utmana och testa sina gränser och 
kunskaper till 100 %. 

 
Oväntat besök
Det mest utmanande momentet 
är sjukvårdsmomentet, ett mycket 
välplanerat, roligt och spännande 
moment enligt ungdomarna.  
Momentet utspelade sig i en skol

skjutning där ungdomarna plutons
vis skulle ingripa och genomföra 
kamrathjälp på de skadade. Det 
blev dock en chock för de flesta ung  
domarna när de insåg att det var 
deras föräldrar som var skade
markörer. Flera veckor innan 
övningen fick alla föräldrar hem 
ett brev som ungdomarna inte fick 
reda på, där fick de en förfrågan om 
de ville delta i detta skademoment 
som skademarkörer. Detta gav 
väldigt mycket positiv kritik från 
ungdomarna då det var oväntat 
och gav chansen att använda sina 
kunskaper på både personer man 
känner väldigt väl men också på 
personer man aldrig träffat förut. 

Ceremonin 
Efter att ha marscherat mellan 
många stationer och kämpat med 
alltifrån upprättande av radio 180 på 
tid, att bli jagad av kor på oriente r  
ing till att ha skavsår och vätskebrist 
så var det en trött och välförtjänt 
skara ungdomar som fick ta emot 
2019 års soldatprovsmärke. Dess
utom fick en mindre grupp ta emot 
musketerarmärket. Både ungdomar 
och anhöriga fick sedan lyssna till 
bl a Karlbergs musikkår och Svea 
Livgardets musketerarkår under 
den årliga avslutningsceremonin. 
Stockholms slutövning 2019 blev en  
övning med både positiv och negativ 
kritik men ungdomarna åkte hem 
efter avslutningen med ett leende 
på läpparna och vetskapen om att 
de hade klarat ett utbildningsår och 
har ett nytt att se fram emot. ▪

Slutövningen 2019
Blod, svett och tårar. Tålamod, bett och bårar. Ja, det var ett och 
annat att vårda. 

TEXT: IDA WALLBERG, CAROLINE JIDBACKEN OCH ZACHARIAS TIDBECK

2:a Pluton strax innan avslutningsceremonin. FOTO: ZACHARIAS TIDBECK

Bivack under konstruktion. FOTO: ZACHARIAS TIDBECK
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Hybridkrigföring är inget som 
Ryssland ägnar sig åt, enbart 
Väst gör det. Detta är den 

ryska inställningen. Vi borde reflek
tera över den. Vi i Väst tenderar att  
inte se det ryska tänkandet som en  
följd av deras egen historia, utan 
vill gärna klämma in det i en väster  
ländsk kapprock. Och så blir vi 
förvånade, när de inte gör, som vi 
tycker att de borde. Detta är utgångs  
punkten för ett antal seminarier, som 
FöUtb StockholmSödermanland 
anordnar. 

Det första seminariet handlade 
om hybridkrigföring. Forskare från 
Försvarshögskolan presenterade sin 
syn på framtida krig. Ordet hybrid
krigföring anses vara vilseledande, 
eftersom åtgärder vidtas, som inte 
i sig ska trigga krig. Angriparen vill 
inte att vi ska utveckla den kraft 
som ett krigstillstånd medför – och 
vill undvika upptrappning till kärn
vapeninsats. I stället föredras ordet 
”Gråzonsproblematik”. 

Den kinesiske filosofen Sun Zi  
ansåg att krigföring bygger på vilse  
ledning, list och bedrägligt beteende.  
Det bästa sättet att vinna är att segra 
utan strid, utgången av striden ska 
helst vara klar, innan slaget börjar. 
Ryskt militärt tänkande sägs vara 
starkt influerat av SunZi, medan 
detta inte är lika tydligt i Väst. Anders 
Palmgren betonade att trenden går 
mot att civila och militära medel 
blandas. En väsentlig del av krig  
för ingen sker i fred. Krigföring ten
derar att blandas med privat verk  
samhet, kriminalitet och terro rism. 

Erfarenheter från rysk krigföring i 
Georgien och Ukraina tydliggjordes 
under seminariet av Niklas Nilsson. 

Ryssarna har gjort sin läxa i SunZi 
grundligt och förberett sig väl. De har 
även anpassat sig till modern teknik 
och visar att de behärskar denna 
inom ramen för sina operationer. En  
reflektion är att både Georgien och 
Ukraina måste ha blivit besvikna 
över, att stödet från Väst blev så 
tandlöst. Överraskning, hänsyns
löshet och kärnvapen gör skillnad. 
Den bristande militära förmågan i  
Väst gör det svårt att vidta kraftfulla  
åtgärder. Till skillnad mot ovan
nämnda ligger vårt land inte i 
Europas periferi. Det innebär dock 
inte, att vi skulle få ett bättre stöd. 
Intervention till vår fördel, även om 
viljan finns, kräver även förmåga. 

Björn Palmertz påpekade att det 
finns ett behov av att öka förmågan 
att möta Rysslands påverkans
kampanjer. Insikten om detta har 
ökat men öppna samhällen med fria 
medier är sårbara. Psykologiska  

operationer är inte nytt i sig. Där emot 
har medlen – och medielandskapet  
– blivit mer mångfasetterat och 
svåröverskådligt. Förmedlings
hastigheten är så hög att en ”nyhet” 
snabbt kan få så stor spridning, så 
att ett trovärdigt tillrättaläggande i 
efterhand blir omöjligt. 

Tommy Åkesson presenterade 
de tankar, som finns i Försvars
beredningens senaste rapport. 
Forskning och utveckling inom de 
ovan nämnda områdena har varit 
föremål för ingående diskussioner i 
beredningen. Slutsatser och reflek
tioner, som de i denna artikel, har 
fått gensvar och legat till grund för 
många slutsatser i rapporten. 

Seminarieserien fortsätter 
med ett seminarium om ”Hur gör 
Ryssland?” 20190925 och sedan 
ytterligare i november och februari  
om ”Logistik” respektive om  
”Ledning”. ▪

Hybridkrigföring och  
gråzonsproblematik
Nya hot eller skåpmat i ny förpackning 

Vi får inte bli överraskade av att vi blir överraskade. Det minst 
sannolika kan mycket väl inträffa, om vi inte vidtagit åtgärder 
mot det.

TEXT: JOHAN RENÉ

Icke reguljära styrkor kan vara ett medel inom ramen för hybridkrigföring.  
FOTO: YEVGEN NASADYUK (ЄВГЕН НАСАДЮК) / WIKIMEDIA COMMONS
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Ett ikoniskt sidovapen som många  
kanske sett är de två Colt .45 single 
action revolvrar med elfenbensfärgat 
grepp som General George S Patton 
bar genom hela andra världskriget. 

I Sverige användes flertalet olika 
värjor och sablar för alla vapenslag 
under större delen av 1800talet, 
men dessa fasades ut mot sekel
skiftet och övergick till att enbart 
ha en ceremoniell roll. 

Från sabel till revolver
Under senare delen av 1800talet  
anskaffade Sverige flera olika revolv  
rar till sina förband. År 1863 anskaf  
fades dryga 1 000 revolvrar från 
firma Eugene Gabriel Lefaucheux i  
Frankrike. Revolvrarna var av deras 

På 1800talet var det ofta offi
cerare som bar ett blankvapen 
som sidogevär. I en skrift från  

1807 till krigsvetenskapsakademien 
heter det att ”sabeln eller huggaren,  
tjänade till ingen prydnad, till intet  
försvar för en infanterist, och mer 
besvärlig än nyttig för en jägare 
torde bör afläggas”. Huggaren byttes 
mot en värja i början av 1800talet,  
men sabeln behölls ett tag till som 
ett kungligt brev dikterad i april 1807 
anger: ”där officerarne nyttja sablar, 
underofficerarne behålla deras nu 
egande sablar, till dess I upgifwit och 
för Oss i underdånighet föreslagit 
ett sidogewär, som är passande 
efter hwad det högre befälet wid 
dessa corpser nyttjar”.  

Sidogevär, vilket kommer från 
tyskans seitengewehr, omfattar  
endast, sitt namn till trots, blank
vapen som huggare, sabel eller värja. 
När krutvapen blev mer tillförlitliga  
på senare delen av 1800talet, över
gick sidogeväret mer och mer till att  
bli en pistol eller en revolver. 
Tradi tionellt bars dock ett blankt 
sidovapen på vänster sida av höften, 
medan pistolen ofta bars på höger 
sida. 

Övergivandet av en högre officers 
sidovapen brukade ofta innebära 
förbandets slutliga kapitulation och i  
många fall kunde officeren av hövlig  
het tillåtas att behålla sitt sidovapen 
som ett tecken på dennes fortsatta 
ledning av förbandet.

Svenska försvarsmaktens  
sidovapen, pistoler och revolvrar
Regeln är att det vapen som man alltid har med sig överallt är det 
vapen som har störst potential att rädda en soldats liv när det  
verkligen gäller. Därför brukar många stridstekniska kurser 
lära ut att det första vapen man laddar är alltid pistolen, om man 
har en. Det är därför som en pistol också kallas på engelska för 
”sidearm”, d v s du har alltid den med dig vid din sida. På svenska 
kallades detta långt tidigare för sidovapen eller t o m sidogevär 
och betecknade det vapen man alltid bar med sig och det fanns 
alltid ”vid din sida”.

TEXT: HENRIK JANSSON 

Pistol 88 i anläggning. FOTO: ANNA NORÉN / FÖRSVARSMAKTEN
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modell 58 och var i kaliber 11 mm, 
med en stiftantändning. Stiftantänd  
ning har ett litet stift som sticker ut 
ur patronen, vilket slås an av hanen 
som orsakar antändning inuti 
patronen. Systemet uppfanns bland 
annat av Casimir Lefeaucheux i 
Frankrike år 1832. Revolvern rymde 
sex patroner och sköts med single 
action, d v s skytten var tvungen att 
spänna hanen innan skott.  

Lefeaucheuxrevolvern utveck
lades vidare av svensken August 
Hagström till att skjuta en central
antänd patron istället. Vapnet 
till verkades till största delen av 
Francotte i Belgien men ca 500  
exemplar av revolvern som döptes 
till m/1871 gjordes av vapenfabriken 
i Husqvarna. Revolver m/1871 var i 
kaliber 11x17 mm, rymde 6 patroner  
och vägde dryga 1 kg. Patronen pre  
sterade emellertid endast ca 160 m/s 
efter 25 m med en 13,2 gram tung  
kula, så genomslagskraften var låg. 

I och med införandet av central
antända patroner, ändrades existe

rande revolver m/1863 om till 
m/186379 med samma kaliber och 
patron som revolver m/1871.   

Svenska flottan antog en egen 
revolver år 1884 från företaget  
St Etienne i Belgien, kamrad i  
kaliber 11,4 mm, med en 12,8 grams  
kula och en utgångshastighet av  
ca 200 m/s. Vapnet var av typen 
ChameletDelvigne och double  
action, d v s när man drar i avtryck
aren så spänns även hanen. Vapnet  
användes flitigt under första världs
kriget av bland annat Frankrikes 
försvarsmakt. 

År 1887 kontaktades den belgiska 
tillverkaren Nagant och ett stort  
antal revolvrar införskaffades. Dessa 
var i kaliber 7,5 mm och fick modell  
beteckningen m/1887. Patronens 
kula vägde 6,7 gram och drevs från  
början med svartkrut i patron m/87, 
men senare infördes patron m/98 
med röksvagt krut. Vapnet användes 
till 1945 av hemvärnet men fanns 
kvar i Verksskyddet eller Driftvärnet 
till 1950.

Från revolver  
till automatpistol
I början av 1900talet tillsattes en 
kommission i Sverige för att hitta en  
ersättare till den gamla revolvern och  
ett stort antal vapen testades, där
ibland Luger i 7,65 mm, Mannlicher 
i 7,63 mm, samt Browning M1903 
i 9x20 mm BR. Brownings vapen, 
vilket var ett samarbete mellan FN 
i Belgien och John Moses Browning 
fanns även i en ”karbinmodell” där 
en träkolv var fastsatt på pistolen och 
det gjorde även på Mannlichern. 
Uppfattningen var att det var lättare 
att träffa med en karbin som du höll 
med två händer än med en pistol 
som du höll med en hand. 

Favoriterna från testerna var 
Lugerpistolen och Browning, men 
den senare befanns vara överlägsen 
i kallt klimat varför den valdes. Det 
tog dock ända till den 16 december 
1907 innan beslutet fattades, p g a 
tveksamheten med en karbinvariant.  
De första 10 000 pistoler som 
beställdes tillverkades i Belgien av 
FN och testades och stämplades av 
Carl Gustafs Stads gevärsfaktori i  
Eskilstuna. När Belgien ockuperades 
av Tyskland 1940, beslutades att 
tillverka pistolen själv i regi av 
Husqvarna vapenfabrik. Tillverk
ningen startade där 1917 och vapnen  
stämplades med ”Husqvarna  
Vapenfabriks aktie bolag, Brownings 
patent”. Denna text föll inte i god 
jord med FN I Belgien som hotade  
med stämning, så Husqvarna  
ändrade texten om Brownings patent 
till ”system Browning”. Runt år 
1930 togs allt om ”browning” bort 
och kvar var bara Husqvarnas 
namn. Vapnet såldes för 65 SEK i 

Från ovan, sabel m/1867 för manskap, 
m/1889 och m/1893 för officerare.  
FOTO: ARMÉMUSEUM

Revolver m/1863 med stiftantändning.  
FOTO: HENRIK JANSSON

General Patton med sitt ”sidearm”.  
FOTO: US NATIONAL ARCHIVES

Lefeaucheux-revolver med stiftantänd  
patron i trumman. FOTO: RAMA, CC-BY-SA-2.0-FR

Revolver m/1871 resp. Revolver m/1863-79 
med centralantändning. FOTO: HENRIK JANSSON

Revolvrar m/1887. FOTO: NAGANT
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Husqvarnas katalog från 1932.  
Vapnen stämp lades oftast med vilken 
del av svenska Försvarsmakten 
som det användes i, I för infanteriet, 
A för artillleriet, K för kavalleriet,  
T för Träng trupperna och ”K FL” för 
flottan, samt ibland regementets 
nummer, så hade man en pistol som  
var märkt ”I 3” så kunde den komma  
från Infanteriregemente nr 3 i  
Örebro, Livregementets Grenadjärer.

Vapnet är i kaliber 9x20 mm BR, 
magasinet rymmer 7 patroner och 
totalt tillverkades ca 94 000 pistoler 
i Husqvarna fram till 1943.

I början av andra världskriget 
köpte Sverige in Bergmanns kul
sprutepistoler från Tyskland,  
kamrade i 9x19 mm. Samtidigt 
köptes även Walther pistoler  
modell HP, senare P38 som blev 
pistol m/39 i Sverige. Pistol m/39 
var en mycket bra pistol men på 
grund av kriget kunde Sverige inte 
få tag på tillräckligt många varför 
Lahthis pistol Valmet L35 var intres
sant. Efter vinterkrigets fick Sverige 
licens på att tillverka Lahtipistoler 
och de döptes till pistol m/40 och 
tillverkades i fabriken i Husqvarna.  

Pistol m/40 eller Lahti L35 
liknar mycket till utseendet en 
Lugerpistol, men mekanismen är 
annorlunda. Magasinet rymmer  
8 patroner och använder den vanliga 
patron m/39. Från början fanns en  
skåra i toppen av manteln där man  
kunde se om en patron fans i patron  
läget eller ej. Denna funktion 
ändrades fort och skåran svetsades 
igen, troligen för att det innebar 
en risk att smuts och skräp kunde 
komma in i mekanismen. Vidare 
fanns en liten ”accelerator” på 
vapnet för att hjälpa manteln att 
röra sig i kall väderlek. På grund 
av bristen på nickelinnehållande 
bra stål under andra världskriget, 
gjordes olika mantlar till pistol 
m/40, men problem uppstod med 
sprickor i dessa. Det fanns flera 
olika typer av mantel till m/40. 
Dels den ursprungliga med eller 
utan patronlägesindikator, utan 
eller med accelerator samt en tung 
mantel som gjordes i Eskilstuna. 

Det gjordes även en civil variant 
med prefixet ”H” framför serie
numret samt en variant med ”D” som 
exporterades till Danmark och en 

variant med prefixet ”F” som var 
ämnade för svenska flygvapnet. Vissa 
m/40 var helt blanka avseende till
verkare och dessa användes troligen 
av svenska specialstyrkor, men 
det fanns uppgifter, om än osäkra 
sådana, att dessa skeppades till 
motståndsrörelsen i Norge. 

Pistol m/40 användes till långt in 
på 80talet, men när dessa användes 
med patron m/39B, sprack många 
mantlar och när ett vapen explo
derade 1991, togs alla vapen ur 
organisationen och destruerades. 

Det svenska flygvapnet hade en  
egen idé om pistoler och ville utrusta  
sina piloter med ett närskyddsvapen 
och valde en kortpipig revolver, en 
Smith & Wesson CTG Airweight i 
.38 Special kallad revolver m/58. 
Vapnet hade en två tum, lång pipa, 
med en trumma som rymde sex  
patroner och hela vapnet var 
synnerligen lätt.  

Runt 1968 försökte sig Carl 
Gustafs stads Gevärsfaktori sig på 
att göra en unik pistol med gasuttags
mekansim, dvs inte bara det enkla  
tunga slutstycke som de flesta 
pistoler använder. Vapnet var en 

Pistol m/07 i 9x20 mm. FOTO: HENRIK JANSSON Pistol m/07 från FN (överst) och Husqvarna 
(underst). FOTO: HENRIK JANSSON

Pistol m/39. FOTO: WALTHER HP/P38

Svensk officer med pistol m/07. FOTO: ARMEMUSEUM Svensk soldat med pistol m/07 år 1943. FOTO: KRIGSARKIVET NR 870-A
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9x19 mm pistol som endast vägde 
900 gram. Mekanismen liknade den 
från det tyska automatgeväret  
Mkb 42, d v s föregångaren och 
anfadern till dagens automatgevär. 
Gas tappas från hål i pipan vid 
mynningen, vilket trycker på en 
pistong som omsluter pipan som 
på verkar vapnets mantel och meka
nism. Vapnet antogs aldrig, men är 
ändå en intressant del av svensk  
vapentillverkning med sin för  
pistoler unika mekanism.  

Den moderna  
pistol 88 – Glock
På 80talet var den österrikiska 
armén inbegripen i att byta ut sina 
pistol P 38 (svensk pistol m/39) 
och entreprenören och polymer
tillverkaren Gaston Glock deltog i 
upphandlingen med en nytillverkad 
pistol, vilken var hans sjuttonde 
patent, därmed kallades pistolen 
”Glock 17”. Pistolen skulle bland 
annat vara säker mot vådaskott 
och klara 15 000 patroner i följd 
utan problem. Glocks vapen vann 
upphandlingen och 1982 antogs den 
som pistol P80 och vapnet rönte 
stor framgång och uppmärksamhet 
världen runt. Ett rykte med detta  
polymervapen var att det inte syntes  
på flygplatsernas röntgenutrustning 
eftersom det var ”helt gjort i plast”. 
Detta var givetvis en myt eftersom 
pipan är i metall, liksom patronerna 
och delar av magasinet och meka
nismen.    

1988 var bristen på pistoler i 
svenska försvarsmakten stor och 
beslut togs att köpa in Glock 17.  
Vapnet döptes till pistol 88. Glock 19 
köptes till flygvapnet och kallades 
pistol 88B. När mer vapen skulle 
köpas in på 90talet var Glock 17 
uppgraderad och benämndes pistol 
88C. Glock 19 med tritiumriktmedel  
kallades pistol 88D. Det senast 
inköpta vapnet benämns pistol 88C2. 

Alla pistol 88 är i kaliber 9x19 mm,  
men 88, 88C och 88C2 rymmer 17 
patroner i magasinet och 88B samt 
88D tar 15 patroner. Vapnet har 
ingen yttre säkring och heller ingen 
yttre hane. Säkringen sitter inuti 
vapnet samt i avtryckarmekanismen  
med en delad avtryckare där den 
första delen osäkrar vapnet och 

Pistol m/40 med tillbehör från driftvärnet.
FOTO: JÄRNVÄGSMUSEET, CC-BY-SA-4.0

Träning med pistol m/40. FOTO: ARMÉMUSEUM

Utbildning på pistol m/40. FOTO: ARMÉMUSEUM

Revolver m/58 för flygare. FOTO: HENRIK JANSSON

därefter spänns mekanismen som 
tidigare legat i halvspännt läge. Om 
operatören släpper avtryckaren åter
säkras alla mekanismer en efter en. 
Detta kallar Glock ”Safe action”.  
Vapnet är lätt och enkelt att använda, 
men trycket är jämfört med andra 
vapen långt och hårt vilket tar ett 
tag att lära sig. 

Pistol 88 används i alla delar av 
den svenska försvarsmakten och 
kommer troligen att finnas kvar 
under överskådlig tid. 

Glock har allt eftersom uppdaterat  
sin konstruktion och dagens vapen 
är i generation 5, och finns i kali
brarna .380 ACP, 9x19 mm, .40 S&W,  
10 mm Auto, .357 SIG och .45 GAP 
och vapnen, vilkas nummer numera 
går ända upp till Glock 48 och  
vari anter finns med längre pipor, 
som kompakta vapen, i olika färger 
och med olika sikten. Den minsta 
ryms inuti en handflata, men skjuter 
9x19 mm utan problem.

Man kan säga att det svenska 
sidovapnet har kommit väldigt 
långt sedan sabel m/1889 eller den 
stiftantända Lefeaucheuxrevolvern 
antogs år 1863. ▪

Ett stort tack till Anders, Aron Erstorp på Armé - 
museum och Walter Borg för all hjälp med bild- 
material. Sablarna på bilden i artikeln är sökbara 
i digitaltmuseum.se med nummer AM052376, 
AM039926 och AM044370. Digitaltmuseum.se 
har även de flesta pistoler i denna artikel sök-
bara. Tack även till Försvarsmakten för deras 
välförsedda bildbank på mil.se.  

Pistol 88. FOTO: ANNA NORÉN / FÖRSVARSMAKTEN
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Ännu har jag inte lärt mig 
namnet på honom eller någon 
annan. Alla ser likadana ut i 

de nyligen påtagna, ännu illa sittande 
uniformerna. Jag hade förväntat mig 
att instruktörerna skulle skrika, 
men tystnaden är nästan värre. Till 
slut kommer kommandot ”Ta ner”, 
bara för att direkt ersättas av nästa  
föremål. Efter att utrustningen 
hämtats ut ska varje detalj inven
teras. Efter att den inventerats skall 
den minutiöst ordnas in i skåpet. 
Det känns som en evighet passerat 
sen vi gick in genom grindarna, 
men ännu är det knappt kväll och 
den första dagen är långt från över.  
”När får vi vila fänrik?” vågar  
någon fråga. ”När det blir mörkt!”  
kommer det korta svaret innan vi 
fortsätter. 

Att det var mitten av juni och 
midnattssol skulle jag komma att  
reflektera över först långt senare. I 
den stunden fanns bara fokus på att 
stå helt still och hålla raka armar.

En persons steg från det civila 
livet in i en militär organisa tion är 
en av de största om ställ ningar som 
går att uppleva. De som gått igenom  
denna transforma tionsrit minns 
sannolikt den första tiden i detalj. 
För de som betraktar den från sidan 
kan den hierarki, den disciplin och 
de kommandon som används till
sammans med obevekliga krav på 
lydnad, punkt lighet och precision 
ses som omoti verad indoktrinering 
eller hjärntvätt. 

Men sanningen är att de väl  
beprövade metoderna har djupare  
psykologiska anledningar. Försvars  

maktens uppgift bygger på förmågan  
till väpnad strid och rollen som 
soldat betyder att lära sig att kunna 
döda någon. Att lära sig att utföra 
våldshandlingar som fortfarande 
är förbjudna i det civila samhället 
kräver parallella sociala system med  
skilda moraliska standarder. Att 
mörda är fortfarande fel, men att 
nedkämpa en fiende är något som 
förväntas av dig. Den militära 
inryckningen är det första och det 
största fundamentet i att förbereda 
individen för detta. 

Uniform och  
avindividualisering
En betydande del i en militär inryck  
ning är en psykologisk avindividua
lisering. Individen blir en del av ett 

”Håll upp”, hörs kommandot ekande genom korridoren. Tyst-
naden är kompakt. ”Raka armar”, högre den här gången. Ljudet av  
instruktörens steg mot korridorens stengolv är det enda som hörs. 
Inget av det vi håller upp är tungt, ändå vibrerar armarna svagt av  
anspänningen. Armarna på kamraten närmast skakar ännu mer, 
men han håller kvar dem. 

TEXT: DAVID BERGMAN

Inryckningen – varför 
gör vi som vi gör?
Även om krigföringen kontinuerligt förändras kommer grunderna alltid att vara desamma. Den militära inryckningen är det första och största steget 
i att förbereda individer för att kunna fungera som soldat. FOTO: DAVID BERGMAN

David Bergman
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kollektiv där individuella viljor alltid 
är underordnade organisationens. 
Det gemensamma klädesplagget 
som soldaten ikläder sig heter just  
uniform – individen antar en 
likformighet som förstärks av yttre 
attribut som rakade huvuden och 
ansikten.

Avindividualiseringen förstärks 
av att individen tilltalas med attribut  
som rekryt eller soldat, inte sällan  
också med exempelvis soldat
nummer. Detta förstärks ytterligare 
av att individen under den första 
tiden blir både geografiskt och 
emotionellt isolerad från världen 
utanför, geografiskt genom staket 
och emotionellt genom en begränsad 
kontakt med världen utanför eller 
genom att de begränsas i tiden att 
utnyttja densamma. ”Arbete, föda, 
förströelse, vila och sömn skola så 
avvägas och så utfalla dygnet, att 
det varken finnes tid eller rum för 
anställande av civila betraktelser” 
skriver Axel Gyllenkrok om sina 
personliga tankar om den första  
månaden i boken Synpunkter 
rörande utbildning

Formell och  
funktionell disciplin
Den israeliska armépsykologen 
Ben Shalit gör en viktig distinktion 
mellan formell och funktionell  
disciplin, och att alla formella 
grunder skall syfta mot striden. 
Skåpsordning, avlämningar eller 
att öva uppställningsformer och 
inrättning är exempel på formell 
disciplin och är i sig inte något som 
gör en soldat farligare för fienden. 
Men man brukar säga ”ordning i  
skåpet – ordning i skogen” och 
att rutinen syftar till att både ens 
egen och gruppens utrustning skall 
vara packad på ett sådant sätt att 
du (eller en kamrat) enkelt kan 
hitta det som söks, även i utmattat 
tillstånd och under mörker. Att 
räkna in och lämna av truppen 
samt att soldater anmäler sig efter 
utfört uppdrag syftar vidare till 
att chefen alltid skall veta var han 
har personalen, och när han kan 
gå vidare till nästa uppgift. Att öva 
uppställningar och inrättningar 
på kaserngården syftar slutligen 
till att stridsgrupperingsformer, 

förbiskjutningar, målanvisning och 
eldreglering senare skall kunna 
genomföras med precision och utan 
onödig risk. En bärande del i detta 
är dock att individen förstår syftet 
och uppfattar disciplinen som funk
tionell. Även en funktionell disciplin 
kan också snabbt bli dysfunktionell 
om den används i fel kontext eller 
på fel sätt.

Ska vi göra  
inrycket ”mjukare”?
Nej! Förslag hörs ibland för att 
minska anspänningen på nyinryckta 
genom kortare dagar, mindre press 
och i något extremfall förslaget att 
låta dem sova hemma. Men tvärtom  
visar historien att människor rea
gerar tämligen lika på den första 
inryckningschocken och att alla, 
oaktat hemlängtan, har god förmåga 
att komma igenom den. Snarare 
minskar stressen snabbare ju effek
tivare individen genomgår sociali
seringen och känner sig hemma i 
det militära systemet.

Ska vi göra  
inrycket ”hårdare”
Nej! Det ska vara utbildningens 
krav som ska vara påfrestande, inte 
omständigheterna runt om. Att 
ställa hårda krav på individer är en 
sak, att tillföra extra stress utöver 
det är något helt annat. Aktiviteter 
som saknar funktionellt syfte eller 

med uttalat syfte att bara skapa 
lidande fyller sällan något syfte och 
blir ofta kontraproduktiva. Vi måste 
även beakta de förväntanseffekter 
som finns hos både utbildare och 
rekryter. Människors upplevelser 
från sin egen grundutbildning ska 
ofta tas med några nypor salt då 
viljan att se sig själv som kompetent  
starkt påverkar våra minnen. När  
instruktörer ibland går över gränsen  
tenderar förklaringen oftast att vara 
”Det var så ’hårt’ när jag gjorde det.”  
I ett par fall har jag själv kunnat 
dementera sådana ursäkter på goda 
grunder: ”Nej, det var inte så när du  
gjorde det. Jag vet, för det var jag 
som höll i övningen då.” Men sam
tidigt har deras bild av upplevelsen 
varit högst verklig för dem och 
påverkat hur de bemött andra.

Förändrade uppgifter  
– samma grund
Även om den klassiska militära 
rollen kontinuerligt förändras, och 
militära förband idag förväntas lösa 
fler roller, förändras inte dess grund  
läggande natur och därmed inte 
heller utbildningen. I förlängningen 
måste då även intryckningen och 
den första tiden vara oförändrade. 
Det finns mycket goda skäl till 
varför vi gör som vi gör. Däremot 
kan vi alla tjäna på att fundera över 
de skälen och låta det hjälpa oss 
att skapa så bra utbildning som 
möjligt. ▪

Väl övade och sammansvetsade förband är målet.  
FOTO: JOHAN LUNDAHL, COMBAT CAMERA / FÖRSVARSMAKTEN



16 SLAGFJÄDERN NR 3-2019

Detta är en utmärkt möjlighet 
för dig som är intresserad att 
prova på vad du kommer att 

möta i en karriär i Försvarsmakten 
och man gör det nästan helt kost
nadsfritt, då förbunden står för alla 
kostnader i samband med övningar 
och veckovisa träffar. Den enda 
kostnaden som finns är en årsavgift 
som medlem i försvars utbildarna 
samt den egna tid man lägger ner 
på detta. Kostnader för mat, logi 
och även resor till och från övningar 
står Försvarsutbildarna för, samt 
givetvis kostnaden för övningens 
aktiviteter. Försvars utbildarnas  

ungdomsverksamhet finns över 
hela landet i 24 lokala förbund. 
Chansen är god att vara med och 
deltaga i verksamheten oavsett var 
du bor i Sverige. Grunden i denna 
verksamhet är de lokala förbundens 
olika avdelningar som oftast finns 
spridda i de olika förbundens  
hemstäder. 

Försvarsutbildarna Sörmland 
organiserar 70–80 ungdomar för
delade på tre lokala avdelningar i 
städerna Eskilstuna, Strängnäs och 
Nyköping och inom dessa jobbar 
det ett 10tal ungdomsledare samt 
ett antal ungdomsledarbiträden.

Eskilstunas avdelning
Slagfjädern har intervjuat ungdoms
ledarbiträdet Josefine Zetterberg om  
verksamheten i Eskilstuna. Avdel
ningen träffas en gång i veckan under 
skolterminerna och består just nu 
av ungefär fyra tjejer och femton 
killar. Utbildningen sker i block där  
tre till fyra veckor ägnas åt en och 
samma verksamhet, t ex sambands
tjänst, sjukvårdsutbildning etc. När 
avdelningarna inom hela Sörmland 
träffas på större övningar, t ex under 
sommaren över en hel helg, så 
tränas även skytte. Förnärvarande 
så är det korthållsgevär i .22lr som 

Ungdomsverksamheten 
i Sörmland

Inom försvarsutbildarnas ungdomsverksamhet kan du som är 
mellan 15-20 år deltaga i försvarsaktiviteter och lära dig förlägg-
ningsarbete, skytte, orientering, avståndsbedömning, första 
hjälpen, överlevnad, sambandstjänst och mycket annat som  
innefattas av försvarsmaktens aktiviteter. 

TEXT: HENRIK JANSSON

Hinderbana på Ungdomstävlingen. FOTO: NEMO STJERNSTRÖM / FÖRSVARSMAKTEN

Henrik Jansson
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gäller om man är under 17 år och  
är man över 17 år och har godkänd  
utbildning på automatkarbin kan 
man skjuta AK4B eller AK5C. 
Josefine berättar att Eskilstuna
avdelningen för det mesta skjuter 
AK5C på deras övningar. De ung
domar som är över 18 år och har 
godkänd vapenutbildning har även 
genomfört vis stridsutbildning i 
samband med sommarövningen. 

På frågan om en fortsatt karriär  
inom Försvarsmakten svarar Josefine 
att ungdomsverksamheten är ett 
utmärkt sätt att få en inblick i för
svarsmaktens verksamhet och att 
många ungdomar och ungdomsledar  
biträden har gått vidare till olika 
förband och fått hjälp med ansökan 
till dessa via Försvarsutbildarna. 
Josefine berättar att hennes stora 
intresse är inom sjukvården och 
att hon vill gå in i hemvärnet som 
sjukvårdsutbildad soldat. 

Nyköpings avdelning
Vi har även pratat med Michelle 
Einarsson som berättar om verk
samheten i Nyköpingsavdelningen. 
Denna avdelning träffas varannan 
vecka på helgen, och har då ett 
större block med utbildning på  
ca fem timmar. Avdelningen består 
just nu av tre tjejer och fem killar, 
men detta varierar lite från gång 
till gång. Verksamheten och utbild
ningen är ungefär densamma som i 
Eskilstuna. 

Rikshemvärnschefens 
ungdomstävling på HvSS
Vad förbundet (och alla andra) i 
skrivande stund förbereder sig för 
är den årliga Rikshemsvärnschefens  
ungdoms tävling som går av stapeln 
på Hemvärnets Stridsskola i Vellinge  
söder om Stockholm. Denna tävling,  
vilken arrangerades för första 
gången 1956, samlar runt 400  
ung domar en hel helg, där de tävlar 
i olika grenar relaterad till verksam  
het inom Försvarsmakten, tills en 
segrare koras. Tävlingen bevistas 
även ibland av gästande lag från 
våra grannländer såsom de baltiska 
staterna. I år var tävlingen extra 
spännande då inga av de ingående 
grenarna avslöjats i förväg.  
Sörmlandsgruppen hade förberett sig 

för att vinna i år med en toppning av 
laget via en egen uttagningstävling, 
där vinnarna ingår i de lag som skall 
skickas till tävlingen. Bland annat  
ställer de upp med Sörmlands 
Mälarkarlar och Sörmlands  
Mälarsvin och de kommer att få 
möta andra lag med fantasifulla 
namn som Dalecarlia Angels,  

FöUtb Omogna bananer, FöUtb 
Jönssons Djävlar och G I Janes. 

Josefine kommer att leda laget 
Sörmlands Mälarkarlar och vi 
håller givetvis på våra lokala lag, 
men hoppas framförallt att det 
kommer att bli en givande tävling 
för all försvarsutbildarungdom från 
hela Sverige samt tillresta lag. ▪

Livräddningsövning. FOTO: HAMMARSTRÖM

Ungdomstävlingen på HvSS. FOTO: NEMO STJERNSTRÖM / FÖRSVARSMAKTEN

Här gäller det att krypa snabbt! FOTO: NEMO STJERNSTRÖM / FÖRSVARSMAKTEN
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Den handlade inte om legitim  
informationspåverkan, såsom  
reklam, politiska budskap 

eller lobbying från intresseorganisa
tioner, utan om den påverkan som 
utländska antagonister försöker 
utöva mot Sverige, som är falsk och 
manipulerande. 

Här kommer lite råd och tips om 
hur du kan känna igen försök till 
informationspåverkan. Men först, 
varför finns fenomenet över huvud 
taget?

Alltid ett syfte
Den som av olika anledningar vill 
manipulera andra kan idag nå fram  
med sitt budskap till många indi
vider till låg kostnad, tack vare de  
möjligheter som den digitala 
världen ger. 

Men antagonisten, den utländske 
aktör som vill påverka i en riktning 
som är till nackdel för oss, ägnar sig 

inte åt informationspåverkan för att 
det är enkelt eller billigt. Det finns 
ett syfte bakom. Några tänkbara 
exempel på syften:

Skada tilliten. Vårt land känne
tecknas av en internationellt sett 
hög tillit. Både mellan medborgarna 
och mellan medborgare och stat. 
Tillit är inte något som är allmänt 
trevligt, utan en faktor som får sam  
hället att fungera mer effektivt, på 
alla plan. Kan antagonisten försvaga 
tilliten i vårt land, försvagar han det 
svenska samhället i sin helhet.

Köer och överbelastning i vården 
beskrivs som ”systemkollaps”, fel som 
begås av enskilda beslutsfattare i 
offentlig förvaltning beskrivs som att  
”Sverige är ett djupt korrumperat  
land” och politiker med ”fel” åsikter 
beskrivs som styrda av en ”globa
listisk agenda”. Problem relaterade 
till migration tolkas som ”inbördes
krig”. 

Minska försvarsviljan. Att trycka  
ut budskap om antagonistens ”oöver  
vinnerliga” styrka eller förminskar 
eller förlöjligar vårt försvar.

Driva ökad polarisering i sam-
hället. Att styra bort från politisk 
debatt till ”motsatta ståndpunkter, 
t ex för/emot migration, stad/land, 
”brunsmetning”/”vänsterblivna”, 
gamla/unga är alla åsiktsarenor där 
fenomenet kan studeras.

Falska nyheter sprids snabbare! 
Jämför följande två nyhetsrubriker: 
”Sommarens väder har varit som en  
normalsommar” mot ”Regnrekord 
i söder, värmerekord i norr”. Vilken 
rubrik skulle få flest klick på en 
nyhetssida? Vi vet svaret.

Den som önskar sprida falska 
nyheter förstår att använda sig av 
iögonfallande budskap för att fånga 
vår uppmärksamhet. 

Vem är avsändaren och vilken 
är källan? Källkritik borde vara en 
medborgerlig plikt. Men alltför ofta 
luras vi att tro på uppgifter som vi 
borde sett är orimliga.

På internet finns ett antal kanaler  
som pumpar ut just den typ av 
”nyheter” som gör folk uppretade. 
En närgången granskning av dessa 
nyheter brukar visa att man utgått 
från något som är sant, men sedan 
”modifierat” budskapet en aning i 
syfte att få en helt annan innebörd. 

Ett exempel från Twitter. Här 
fanns ett konto, låt oss kalla det för 
”Johan”. ”Johan” skrev en tweet i 
slutet av juli:

Att känna igen  
informationspåverkan
I förra numret av Slagfjädern kunde du läsa en artikel med  
rubriken ”Informationspåverkan i vår vardag”. 

TEXT: LARS HOLMQVIST Lars Holmqvist
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Bilden till vä: Från Twitter.  
FOTO: LARS HOLMQVIST

Bilden till hö: Lathund för att hitta Fake News.  
ILLUSTRATION: IFLA.ORG
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Lars Holmqvist

1. Budskapet. ”Johan” förutspår att 
läget kommer att bli långt värre, 
”allt elände”. Det är inte fråga om 
kritik i syfte att nå förbättring, 
utan ”Johan” tycks ha gett upp.

2. ”Johan” är anonym. Det finns 
ingen information om ”honom”. 
F n är det populärt med ett 
förnamn, följt av ett antal siffror, 
men även andra varianter före
kommer förstås.

3. Språket. ”Jag kan det ljudet”, 
”Jag är officer inom militära”, 
”dom skyldiga”. Många skriver illa, 
men kombinationen av korrekt 
stavning och borttappade ord är 
inte helt vanlig

4. ”Johan” med endast några hundra 
följare, fick 376 Twitterkonton 
att ”retweeta” (dela vidare). Över 
tusen tryckte på gillaknappen. 
Det är extremt stora tal för ett så 
pass litet konto. Men av de som 

gillat eller retweetat var en  
bety dande majoritet andra 
anonyma ”Johan”konton, 
anonyma, inriktade på att sprida 
information om svensk system
kollaps. Många med bristande 
språkkunskaper. Tyvärr hade 
även en del vanliga människor 
sett, gillat och delat budskapet

5. Kontot avslutades några dagar 
efteråt.

”Johan” tar upp ett faktiskt sam
hällsproblem (den ökande frekven
sen av skjutningar) men försöker 
manipulera det till ett stundande 
inbördeskrig. Okritiskt tänkande 
människor tar in budskapet utan 
att reflektera. 

Det finns här fem omständigheter 
som pekar mot påverkansförsök. Om 
en eller två av dessa kunde checkas 
av, t ex att någon skriver dålig  

svenska och/eller är anonym, så kan 
det absolut vara fråga om en vanlig 
medborgare. Men inte alla fem.

Några tips
Om du som läsare/mottagare  
använder sunt förnuft och bibehåller 
ett rationellt, kritiskt tänkande, så 
blir det mycket svårare att mani
pulera just dig. Tänk på följande:
• Vem är avsändaren? Är det en 

genuin person eller ett riggat 
konto?

• Vilket är budskapet? Genuin 
samhällskritik eller ett försök att 
piska upp en stämning?

• Blir du riktigt upprörd av bud
skapet? Det kan vara legitimt 
men kanske är det tillrättalagt 
för att få dig att reagera

• Finns någon källa och vad är 
det för kvalitet på den? Är den 
trovärdig? Vad kommer fram om 
man googlar på källan?

• Vilka konton/personer (och hur 
många) interagerar? Är det genu
ina konton, eller påverkanskonton 
som bara används för att sprida 
vissa typer av budskap? 

• Ger interaktionerna en bild av rak  
debatt, eller är det fråga om att  
*samla så många röster som 
möjligt för att förstärka det  
ursprungliga budskapet?

• Försöker avsändaren förlöjliga 
vårt försvar, sprida uppfattningen 
att ”motstånd är lönlöst” eller 
”motståndaren går inte att slå”?

• Polarisering. Handlar budskapet  
om ett genuint problem, eller 
handlar det om att skapa (eller  
förstärka) ett ”vi och dom” 
resonemang?

Avslutningsvis
Informationspåverkan står inte still. 
Vi kan räkna med att i framtiden 
blir man bättre på att välja mindre 
onaturliga ”namn”, att språket blir 
bättre och de konton som används 
blir ”bredare”, d v s försöker likna 
konton som innehas av genuina 
personer.

Den främmande makt som 
försöker påverka vårt samhälle är  
ingen vän till oss utan en mot
ståndare. Därför är allt motstånd 
viktigt. Inte minst ditt! ▪
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Organisationen visade vid  
den här tiden gärna upp sig  
genom att övningar och  

tävlingar avslutades med förbimarsch 
och korum. Önskemål om musik 
låg inte långt borta. Landstorms
kaptenen Thorgny Ström, som  
var andre förbundssekreterare i 
Stockholms landstormsförbund,  
tog därför, tillsammans med musik
direktören Otto Hultner, initiativet 
till bildandet av en musikkår inom 
förbundet. Den 29 september  
1926 bildades Stockholms Land
stormsförbunds musikkår. Redan 
den 30 oktober samma år var den 
verksam vid förbundets 10års
jubileum. 

Utveckling
Under större delen av andra världs
kriget låg musikkårens verksamhet 
nere. Den återupptogs 1944 och 
under 1900talets fem sista decen
nier var verksamheten omfattande, 
inom de frivilliga försvarsorganisa
tionerna, inom Försvarsmakten, vid 
högvakter, vid statsbesök och vid 
kungliga födelsedagar och bröllop 
samt därutöver i form av ett stort 
antal spelningar för olika uppdrags
givare. 

Karlbergs Musikkår 
– 90 år av musik i ceremoni, fest och vardag

1905 års landstormsförordning lade grunden för den svenska 
frivilliga befälsutbildningen. Den utvecklades och genom 1925 års 
försvarsbeslut fick landstormen ansvaret for lokalförsvaret vid 
kust och gräns. 

TEXT: BO MAGNUSSON

Efter flera olika placeringar, bland  
annat i Bastionen vid Lidingövägen  
och på K 1, fick musikkåren 1985 
lokaler inom dåvarande Krigsskolan,  
numera Militärhögskolan Karlberg, 
på Karlbergs slott. Efter flytten till 
Karlberg knöts kåren 1986 fast till 
Krigsskolan och antogs samtidigt 
som skolans musikkår. Ett avtal slöts  
mellan skolan och kåren som dels 
skapade en stabil grund för kårens 
verksamhet och ekonomi, dels gav 
skolan kontinuerlig tillgång till 
musikutföranden.

När kåren blev skolans musikkår 
tillkom ett stort antal spelningar 
årligen för Krigsskolan. Under åren 
1986–1992 var antalet framträ  
dan den 90 per år. En sommar under  
denna period deltog kåren i 14 hög  
vakter under 15 dagar. Under resten 
av 1990talet och några år in på 
2000talet var antalet framträdanden 
40 till 50 per år. I takt med neddrag  
ningarna och besparingarna inom 
Försvarsmakten minskade därefter 
uppdragen till mellan 10 och 20 
per år. 

Ny expansion
Genom den under senare delen  
av 2010talet ökande militära 

utbild ningsverksamheten erhåller 
musik kåren sedan ett par år ett 
växande antal uppdrag främst 
vid Militär högskolan Karlberg, 
vid Försvars högskolan och inom 
Försvars utbildarna. 

Karlbergs musikkår är den enda 
i Stockholms stad med anknytning 
till Försvarsmakten. Ett utvecklings  
arbete pågår som skall öka musik
kårens förmåga att genomföra först 
klassiga ceremoniuppdrag för och  
inom Försvarsmakten. Grund läg g  
ande i detta arbete är att fort sätta  
och vårda den viktiga sociala gemen  
skapen i musikkåren och att utöva 
ett gott och stödjande kamratskap. 

Brobyggarrollen
Musik i kombination med stilfullt 
uppträdande är ett bra sätt att skapa 
kontakt mellan Försvarsmakten och 
samhället i övrigt. En av musik
kårens målsättningar är att genom 
konsertverksamhet och med om
växlande och attraktiva program, 
bidra till kontaktskapandet mellan 
Försvarsmakten och medborgarna.

Sedan 2014 har musikkåren 
regelbundet spelat i Riddarhuset, 
Sveriges äldsta lokal för offentliga 
konserter, och därvid kunnat glädjas 

Karlbergs Musikkår vid Officersexamen, Militärhögskolan Karlberg den 14 juli 2017. FOTO: BO MAGNUSSON
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Så skrev vi på vår instagram 
som vi startade i december i 
fjol, kaosbarn2.0 var en sida 
skapad för att visa allas vår 
resa från start till mål. 

TEXT: ALICIA STOJMANOVIC

Vi laddade upp videos och 
bilder på hur vi tränar, ett 
exempel är när vi sprang 

Color Run eller när vi marschtränat 
tillsammans. Väl på HvSS kändes 
det till en början som att oddsen 
var emot oss. Stojmenovic med 
en marschfraktur från Nijmegen, 
Tylömark med en vrickad fot samt 
Keller & Lundahl som båda hade 
överansträngda ben. Men vi kände 
oss starkare än någonsin, genom att 
laget konstant peppade varandra 
till att orka fortsätta. Vi var där för 
att vinna.

På söndagen startade vi som 24e 
lag ut men 14e lag in. Med endast 
två straffrundor efter snabbskyttet 

“Ni ser oss på prispallen, 
HvSS 2019 här kommer vi”

Karlbergs Musikkår vid högvakt. Slottsbacken, Stockholm 1960-tal. 
BILD: KARLBERGS MUSIKKÅR

Musikalisk inramning med Karlbergs Musikkår vid chefsöverlämning 
Militärhögskolan Karlberg till Kommendör Bo Berg den 19 juni 2019. 
FOTO: BO MAGNUSSON

åt utsålda och av publiken mycket 
uppskattade framträdanden. Till 
exempel firades i maj 2017 Militär
högskolans 225årsjubileum med  
en offentlig festkonsert i just  
Riddar huset. Ett annat exempel på 
musikkårens offentliga konserter 
som fått stor genklang är uppdraget 

att sommaren 2019 framträda på  
H M Konungens Hovstall.

Rollen som  
traditionsbärare 
Med sin långa historia har Karlbergs 
musikkår ett av landets största arkiv 

av noter för blåsmusikorkester med 
cirka 1 800 katalogiserade arrange
mang. Inom ramen för Militär  
högskolans Karlberg uppdrag att vara 
traditionsbärare inom Försvars
makten har musikkåren att vårda 
notarkivet och föra den militär
musikaliska traditionen vidare. ▪

Glada segrare, fr v Alicia Keller, Madeleine Tylömark, Alicia Stojmenovic och Linn Lundahl. 
FOTO: CHRISTOFFER HÖRNHAGEN

samt en otrolig laganda kunde vi 
kämpa in i det sista och sluta som 
bästa tjejlag. Vilket påminner mig 
om hur fantastisk målgången var, 
vi kunde knappt fatta att vi faktiskt 
hade vunnit och vi behövde nypa oss  
i armarna för att se om vi var vakna. 

Kaosbarn hade äntligen lyckats 
med det vi drömt om sen i fjol. ▪
Resultaten för deltagarna från 
Stockholm – Södermanland  
hittar du på s 24. 
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Det var många glada miner, 
men även en del svett och 
tårar när den hårda kampen 

drog igång. Deltagarna kom främst 
från Sverige men det fanns även två 
utländska lag från Estland och  
Lettland. Alla lag bestod av 4 del
tagare och en lagledare i kategorierna 
pojklag, flicklag och mixade lag.

Under fredagen anlände samtliga  
deltagare, för några var det ett kärt  
återseende och för andra en ny  
upp levelse med spänning i luften.  
Lördagen bestod av olika moment 
så som hinderbanan, avstånds
bedömning, fältskjutning, precisions  
kastning samt ett överrasknings
moment som i år hölls av polisen. 
Momentet gick ut på att gruppen 
tillsammans skulle lösa uppgiften, 
de fick titta på en kortfilm och sedan 
svara på olika frågor, för varje fel 
svar blev det poängavdrag. Dagen 

avslutades med en gemensam 
ori enteringsbudkavel på tre olika 
sträckor. 

Söndagens jaktstart började 07.00 
och det var pojklaget från Estland 
(Tartu Kotkad) som tog sig förts 
över mållinjen till glada hejarop 
och applåder, kort därefter kom lag 
40 från Södertörnsgruppen. Efter 
att samtliga lag hade kommit i mål 
och återhämtat sig var det dags för 
prisutdelning. 

Överbefälhavare Micael Bydén 
och rikshemvärnschefen, Stefan 
Sandborg närvarade under cere
monin för att dela ut pris till de 
vinnande lagen. Överbefälhavaren 
tackade personalen och grattade 
deltagarna för deras insats och 
kämparglöd. Efter prisceremonin 
återvänder lagen hemåt för en 
välförtjänt återhämtning och upp
laddning inför nästa års tävling. ▪

Hård kamp när  
ungdomstävlingen  
skulle avgöras

I augusti genomfördes rikshemvärnschefens ungdomstävling för 
63:e gången på Hemvärnets stridsskola. Under tre intensiva dagar 
tävlade ungefär 250 ungdomar för att göra upp om titeln som 
årets bästa ungdomslag. 

TEXT: LEAH ZEPEDA PERSSON

Vinnande lag:
Klass A - Pojkar: Tartu Kotkad 
(Estland).

Klass B - Flickor: Kaosbarn 
2.0 (Livgardesgruppen).

Klass C - Mix: Repmånad 
(Region öst). 

Övriga placeringar finns att ta 
del av här: www.idk.se/live 

Det är tufft. Lilla bilden: Det gäller att heja fram sitt lag. FOTO: LEAH ZEPEDA PERSSON
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Hej alla försvarsutbildare! Vi 
har haft en strålande vår och 
sommar med många välfyllda 

kurser. 
Jens Werkander har tillsammans 

med sina informatörer genomfört två  
kurser i ”för din säkerhet” samt del  
tagit i krisberedskapsveckan. Under 
hösten genomförs ytterligare två 
kurser i ”för din säkerhet”, en infor
mationskurs till allmänheten hur vi 
bemöter kriser. Välkomna att delta 
på dessa mycket intressanta kurser.

Tre block
Vi har nu paketerat våra sommar
kurser i tre block. Block 1 var i maj  
där vi genomförde en GUF, grund  
läggande utbildning för frivilliga 
samt en GK 1, grundkurs 1 för 
hemvärnssjukvårdare (kurschef 
Monika NybergKarlsson), samtliga  
elever blev godkända och uppnådde  
ett mycket gott resultat. Block 2  
genomfördes i juli med en GK 1 
(kurschef Daniel Hermansson), en  
CBRN kurs för gruppchefer (kurs  
chef Fredrik Wilson), Försvars
informationskurs (kurschef Tommy  
Jeppsson) samt en Unglottaskola 
(kurschef Elisabeth Schimann). 
Sammanlagt var det över 100 del
tagare under en två veckors period 
som gjorde strålande insatser med 
ett mycket gott resultat. Målbilden 
är att våra tre block skall vara lika 
väl uppfyllda så att vi kan samordna 
och samutnyttja våra utbildnings
resurser på ett optimalt sätt. Block 3  
genomfördes i slutet av juli och  
början av augusti med ”Blodet 
droppar” (kurschef Helene  
Österdahl), en utbildningskontroll 
av hemvärnets sjukvårdsgrupper 
samt ytterligare en GK 1 (kurschef 
Malin Paulsen). Sammanlagt med 
kursdeltagare, instruktörer, anhöriga 
så var det cirka 80 deltagare på  

dessa kurser. Resultatet av 
kurserna blev mycket bra.

Tack och välkomna
Jag vill framföra ett stort 
tack till Kjell ”Jaken” 
Jakobsson för de fem åren 
du var skoladjutant på våra 
sommarkurser (Försvars
utbildarna 2014–2018). Jag 
saknar dina ”allmanackur” 
och historieberättelser på 
morgonuppställningarna.

Nya skoladjutanter i år har varit 
JanOve ”Colba” Nilsson samt Stefan 
Ekman som har gjort ett strålande 
arbete och blivit väldigt uppskattade 
av deltagarna. Välkomna i gänget.

Vad händer på  
Fårö kursgård?
Kursgården har förutom nämnda 
kurser ovan haft FROveckorna  
V 29–30, konfirmationsläger, dans
läger, Försvarsmakten vid ett antal 
tillfällen, Bed & Breakfast med mera. 

Vi har haft fullbelagt under huvud  
delen av sommaren. Vi har öppet till 
31 oktober så ta tillfället i akt och 
besök vår kursgård när den är som 
finast, iklädd höstskrud. Välkomna.

Hösthälsning
Tack styrelsen och övriga funk
tionärer 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 
försvarsutbildarna.

En trevlig höst tillönskar jag er 
alla! ▪
Bokningar
Platschefen  
telefon: 049822 41 33  
alternativt på  
mail: info@farokursgard.se

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: 070666 00 62

Vad händer hos  
Försvarsutbildarna 
Gotland? 

TEXT OCH FOTO: JAN-ERIC ENGSTRÖM

Aktiviteter att notera (sept–nov 2019)
21 sept Fårömarschen  Fårö Kursgård
 Styrelsemöte, kl 15.30-16.30 
4-6 okt Military weekend   Visby/Fårö 
8 okt För din säkerhet, kl 17.30-21.00, Jens Werkander Hemse
25-27 okt Höstkonferens – ÖS Anv 2019, Två deltar, P D och Janne Falsterbo 
6 nov Styrelsemöte, kl 17.30  Kupan, Röda korset
19 nov För din säkerhet,kl 17.30-21.00, Jens Werkander Korgmakargatan 40, Visby

GK 1 vid Raukar i Langshammar



SLAGFJÄDERN
Försvarsutbildarna   
Stockholm och Södermanland  
Karlavägen 65 
114 49 STOCKHOLM

Posttidning B
Slagfjädern 
saluterar
Stockholm och Södermanland

Oktober
02 Roger Söderberg ROSIS 60
02 Niklas Johnsson ROSIS, Pansar 50
05 Alf Klatzkow Musikkåren 85
05 Mats Adamsson ROSIS 60
11 Claes Simmerud ROSIS 60
14 Erik Zetterström Träng, Tunga 75
16 Christer Beckius Tunga 60
17 Fredrik Nord Tunga 60
24 Astrid Karlsson 
 Holmberg Träng 80
26 Wilhelm Nisser Träng 60
27 Alexander Koistinen ROSIS 50
28 Nils Sandelin Tunga 50
31 Pär Sjöstedt Tunga 50

November
04 Knut Göthe Pansar 70
07 Kjell Hedberg Träng 75
10 CarlErik Elfström ROSIS 75
11 Johan Strömstedt KavJ 60
15 Leif Johansson St.Eriks 60
15 Johan Brinck ROSIS 75
22 Christer Landin Tunga 60
22 Rikard Englund ROSIS 50
23 Bengt Hammarberg Tunga 70
25 Mats Isgren Träng 50
29 Alice Ekeberg Samhällsber 70

December
03 Håkan Selg Musikkåren 70
15 Lars Hellsing Skytte 75
21 Björn Jungwallius HvHBR 50
25 Hans Sylvan ROSIS 75
26 Benny Lemon Pansar 50
26 Per Åke Nordlund ROSIS 50
27 Michael Willix Södermland 50
28 Gösta Dahlqvist St.Eriks 85
29 Rolf Eriksson Tunga 60
30 Bengt Sandström Stockholm/ 60 
  Södermanland 
30 Andreas Åström Södermanland 50

Gotlandsförbundet

Oktober 
29 John Göthberg Gotlandsförbundet 90 
   

December
25 Tomas Andersson Gotlandsförbundet 60

HvSS 2019, resultat deltagare från Stockholm – Södermanland
Bästa svenska lag: Södertörnsgruppen (P) 10:02:38, 2a i sin grupp.

Lag 4 Mälarkarlar Södermanland (P) 10:10:31, 5a i sin grupp. Bästa förbundslag.

Lag 42 Martinssons vuxna scouter Sthlm (P) 10:17:40, 8a i sin grupp.

Lag 45 Särfälla (M) Sthlm 10:19:35, 2a i sin grupp.

Lag 43 Kaosbarn2.0 (F) Sthlm 10:28:47, 1a i sin grupp, vann ävenn tjejklassen.

Lag 46 Trattskallarna( P) Sthlm 10:42:02, 14e i sin grupp.

Lag 44 Pappas pengar (M) Sthlm 10:57:37, 11e i sin grupp.

Lag 5 Mälarmix (M) Södermanland 11.06:06, 13e i sin grupp.


