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Läste på vägen ner till höst
konferensen i en tysk tidsskrift 
för järnvägsnördar en ledare 

med rubriken ovan som tema. Där 
handlade det om läpparnas bekän
nelse till att ge järnvägarna en större  
roll i godstransportsystemet (i 
Tyskland), medan i verkligheten 
fordonsindustrin omhuldas varmt, 
ägd som den är av delstater och 
fackföreningar. Som om jäv inte 
kan förekomma?

Allt är redan sagt? Nja … Men 
nog ger det politiska spelet runt 
försvarsanslagen en déjavuekänsla  
för en som kommer ihåg Strängs 
alexanderhugg mot försvarsanslaget  
1968. Om man nu menar allvar med 
alla utsagda och underförstådda 
argument för höjda försvarsanslag 
och en bred majoritet uttalar stöd 
för tydliga och fasta ekonomiska 
ramar för att skapa stabilitet för 
försvarets återuppbyggnad, hur kan 
man då reducera anslag för rikets 
existens till ett politiskt kattrakande 
i spelet om statsbudgeten? Vad man 
vann i form av förhandlingstaktik,  
förlorade man i trovärdighet hos 
allmänheten och omvärlden.  

Motiven är solklara och kända, ett  
långvarigt anorektiskt tillstånd måste 
med varlig och stabil hand vändas 
till försvarseffekt, krigföringsförmåga 
och krigsavhållning. ”Alles ist schon 
gesagt”, men vi bör leva som vi lär.

Vad innebär ökade anslag för 
oss? Efterfrågan på våra tjänster  
ökar. Anslagen ökar. Antalet med
lemmar ökar. Antalet instruktörer 
ökar (litet grann). Antalet kurs
chefer och kursadjutanter ökar inte 
(mycket). Samma individer ska  
göra mer? I vissa fall är kulmina
tionspunkten redan nådd. Framgång 
föder inte framgång, om vi inte är 
i balans. Vi måste utbilda instruk
törer – och nya kurschefer och 
adjutanter. Vi måste hitta dem, 
intressera dem, fånga in deras  
intresse och få dem att tycka, att 
det här är det roligaste som finns. 
Och de måste vara lämpliga.

Vi pratar om frivilligverksamhet,  
inte om kommendering av personal.  
De mest villiga är inte alltid lämp
liga, de mest lämpliga är inte alltid 
villiga, men kraven vi ställer får 
inte vara så höga, att de kroknar. 
Viktigt för dem är utbildning och 

”Alles ist schon gesagt”

utveckling genom praktik samt att 
vi måste visa tillit och våga pröva 
dem. Ge dem inspirerande uppgifter, 
lite mer krävande än vad de själva 
tror är möjligt. Ge dem en chans, 
flera chanser, att bli bättre för att 
kunna bli bra.

För mig som officer är just detta en  
ledstjärna, den ledarskapsfilosofi jag  
har levt med i ett helt liv. Prak ti serad 
av andra på mig själv, och av mig 
på andra. ”Alles ist schon gesagt”, 
men vi ska leva efter det också.

För oss är värdegrunden mycket 
viktig. Erfarenheten säger att alla 
inte söker sig till vår verksamhet 
med samma motiv och värdegrund.  
Ytterskott finns. Vi har blivit med
vetna om det. Vi måste bevaka 
dessa frågor. Vi får inte tveka att 
ingripa, när det blir fel. Och ändå 
är det inte så svårt. Värdegrund 
handlar om, hur vi betraktar andra 
människor, hur vi behandlar dem 
och hur vi själva anser att vi ska bli 
sedda av och vill bli behandlade av 
andra människor. Inga detaljregler  
ersätter ett gott omdöme och empati.

”Alles ist schon gesagt”… ! ▪
JOHAN RENÉ

FÖRBUNDSSTYRELSENS ORDFÖRANDE

Johan René
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Försvarsutbildarna  
Stockholm och Södermanland  

önskar alla medlemmar

God Jul & Gott Nytt År
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De individer som i efterhand 
döms som onda tycks sällan ha  
uttryckt sin ondska på något 

annat sätt än genom den aktuella 
handlingen. Tvärtom reagerar vi 
ofta starkt just på grund av att det 
inte funnits några andra tecken 
innan. Men vad är det då som kan 
få normala människor att begå så 
onormala handlingar? Vi kan svara 
på olika sätt:

Besatt av ondska
”Efter att ha tittat in i hans ögon 
skulle jag säga att det är ren ondska” 
sa polisen som grep seriemördaren  
Samuel Little. I de fall när vi saknar 

en rationell förklaring blir förkla
ringen ofta att se ondska som en 
högre entitet, något som besätter 
vissa människor men skonar andra.  
Den psykologiska tendensen att 
vilja se ondska som en högre, 
nästan övernaturlig entitet är stark 
av två huvudsakliga anledningar. 
Det första är att det är en väldigt 
enkel, binär förklaringsmodell som 
fyller en egodefensiv funktion och 
befriar oss från bördan att försöka  
förstå. Den kräver inte att vi ifråga
sätter något vi tror att vi vet, bara 
accepterar att det orsakats av något 
vi ännu inte känner till. Acceptansen 
att ondska kan besätta en människa 
att göra fruktansvärda saker befriar 

oss också från association. Att 
förklara något som effekten av en 
odefinierad ondska gör att vi slipper 
granska om vi eller andra runt 
omkring (gud förbjude) hade någon 
påverkan till att saker skedde eller 
att vi också (återigen gud förbjude) 
under fel omständigheter skulle ha 
kunnat göra något liknande. 

Individuella förklaringar
“Han är ett monster” eller ”Vilka 
psykopater” är exempel på reak
tioner som ofta förekommer när vi 
inte förstår individers handlingar. 
Även detta är en intuitiv och lätt 
accepterad förklaringsmodell: att 

Lucifer-effekten
Varför begår goda människor ibland onda handlingar? Frågan är 
inte ny. ”Men han verkade ju så normal” är den kanske vanligaste 
reaktionen när någon gått över gränsen och begått vad vi kallar 
onda handlingar. 

TEXT: DAVID BERGMAN

David Bergman
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Maskerade ansikten fyller även psykologiska syften: Maskeringsfärg avindividualiserar personen som bär den vilket sänker uppfattningen av 
individuellt ansvar, förstärker känslan av kollektivt agerande och därmed reducerar tröskeln för att kunna begå våldshandlingar mot andra. 
FOTO: ARAM HAKOBYAN
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dåliga individer helt enkelt gör 
dåliga saker. Det vi ofta pratar om i 
dessa sammanhang benämns inom 
psykologin för ”den mörka triaden” 
av personlighetsdrag. I detta inne  
fattas 1) den narcissistiska (själv
älskande) personligheten som 
kännetecknas av en grandios, ego
istisk självbild och en oförståelse 
för kritik, 2) de machiavelliska 
personlighetsdragen som utmärks 
av manipulativa drag där individer 
med fokus på egenintresse exploa
terar andra för egen vinning samt 
3) psykopati.

Dock så finns det begränsningar i  
om den mörka triaden kan användas 
som generell förklaringsmodell för  
onda handlingar. Det första är att de  
är personlighetsdrag som i någon 
utsträckning omfattas av de flesta. 
Förmågan att empatiskt känna med  
andra är trots allt inte en absolut  
variabel och vem har inte en önskan  
om att ha en positiv, lite själv  
älskande bild av sig själv som  
kompetent och duglig?

Vad som ytterligare begränsar 
denna förklaringsmodell för ondska 
rör hur mycket enskilda personlig
hetsdrag verkligen styr vårt agerande.  
Fenomenet att felaktigt se till per
sonliga faktorer mer än de omkring
liggande omständigheterna kallas för 
det fundamentala attributionsfelet. 
För att förstå även detta samman
hang ska vi titta vidare på hur indi
vider påverkas av det kollektiva.

Sociala förklaringar
”Inte ruttna äpplen, bara en dålig 
korg” sammanfattade psykologen 
Philip Zimbardo sina slutsatser 
efter det berömda Stanford Prison 
Experiment. Ett försök där vanliga  
studenter, uppdelade i fångar och  
fångvaktare, snabbt fick så överdrivet 
grymma beteenden att försöket fick 
avbrytas tidigare än beräknat. 

Precis samma psykologiska 
mekanismer som kan få en normal 
människa att begå onormala vålds
handlingar i en stridssituation kan 
förklara även våldet i vad vi kallar 
onda handlingar. De två mest  
centrala faktorerna är avindividuali  
 sering och avhumanisering. Meka
nismerna är nödvändiga för att 

kunna få normala människor att 
fungera i strid. Men, det är också 
samma mekanismer som kan få 
normala människor att gå över 
gränsen och begå övergrepp.

Avindividualiseringen gör oss 
anonyma i en grupp. Genom  
exempelvis uniformer, rakade  
huvuden eller bara ett gemensamt 
uttalat syfte så bildas en grupp vilket  
ger individen en större anonymitet 
och stärker känslan av kollektivt 
handlande. Ju större läktaren med 
hejaklacken är desto mer anonym 
blir individen, vilket inte sällan 
förstärks av enhetliga matchtröjor 
och gemensamma sånger. Utöver 
att soldater bär uniform maskerar 
de även sina ansikten. Maskerings
färg döljer individer både fysiskt och 
psykologiskt, 
och genom  
historien har  
de flesta krigar
kulturer på 
något sätt för  
ändrat sitt  
utseende innan 
de går i strid. 

 Avhumani
seringer syftar 
på objektet för 
våldsutövning. I 
militära termer 
pratar vi inte om  
att ’döda männi
skor’ utan om 
att ’nedkämpa  
fienden’. I för
längningen av 
en avhumani
sering riskerar 
den att övergå 
i en demoni sering där en annan 
individ inte bara förvandlas till 
ett neutralt objekt utan till något 
ondskefullt och farligt där vålds
utövning inte bara är tillåten utan 
implicit uppmuntras. Nazisterna  
kallade judarna för råttor och under 
folkmordet i Rwanda kallades  
Tutsierna för kackerlackor. 

Både avindividualiseringen och 
avhumaniseringen kan ofta ses vid 
tillfällen där annars normala  
människor begår vad vi skulle kalla 
onda handlingar. Oaktat om det 
är läktarvåld eller ett folkmord så 

tenderar de grundläggande psyko
logiska mekanismerna att vara  
desamma. Att välja denna för
klaringsmodell tar dock ofta emot 
då den antyder att vi, trots de höga 
tankar vi ofta vill ha om oss själva, 
måste inse att vi under rätt (eller 
snarare fel) omständigheter också 
kan begå onda handlingar.

Men förklarar detta allt?
Förklarar de ovanstående faktorerna 
verkligen alla manifestationer av 
onda handlingar? Kan vi se Anders 
BehringBreivik, Joseph Fritzl, 
Anders Eklund, Niklas Lindgren 
eller andras agerande som endast 
effekten av enskilda personlighets
faktorer eller social påverkan? 

Det enkla svaret är sannolikt nej. 
Det finns aspekter av onda hand
lingar som ej är helt klarlagda Även 
Zimbardo, vars definition av ondska 
fokuserar uteslutande på sociala 
faktorer, medger att det alltid finns 
de fall vi bara inte kan hitta en 
rationell förklaring till. Monster 
existerar, menar författaren Primo 
Levi i sina texter om förintelsen. 
Men, menar han, de är alltför få för 
att verkligen vara farliga och han 
understryker att han alltid kommer 
att frukta de vanliga människorna 
högre. ▪

”The hooded man” kom denna bild att kallas i utredningen från Abu 
Ghraib. Fången tvingas stå på en kartong med armarna rakt ut och 
förmanas att han kommer att elektrifieras om han faller. Huvan fråntar 
fången rumslig uppfattning men har även en avhumaniserande effekt 
vilket behåller individen i ett objektifierat tillstånd som psykologiskt 
underlättar vakternas övergrepp. FOTO: OIDENTIFIERAD FOTOGRAF, IRAK  
24 NOV 2003, PUBLICERAD AV U.S. ARMY / CRIMINAL INVESTIGATION COMMAND
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Det är ett sätt för ungdomar 
att få känna sig som en del av 
en större gemenskap och få  

en meningsfull fritidssysselsättning, 
samtidigt som de får en chans till 
personlig utveckling samt en inblick 
i Försvarsmakten.

Ny hemsida
Under vintern 2018 producerade 
Lexicon Interactive tillsammans med 
Försvarsmakten, en hemsida där de 
berättar om ungdomsverksamheten 
som bedrivs inom Försvarsmakten.  
Lexicon Interactive bjöd in nio ung
domar från olika delar av ungdoms
verksamheten som skulle tala om 
sin organisation. De kom från 
Frivilliga Flygkåren Young Pilots, 
Sjövärnskåren, Tjänstehunds
ungdom, Frivilliga Motorcykelkåren, 
Frivilliga Radioorganisationen, 
Försvarsutbildarna samt från 

Dalarnas Hemvärnsungdom. Syftet 
med denna hemsida var att ge För
svarsmakten en bättre syn på vad 
Ungdomsverksamheten egentligen 
är och vad man får göra inom de 
olika verksamheterna som bedrivs, 
utifrån ett ungdomsperspektiv. 

Ungdomarna presenterades för 
varandra och fick spendera en hel 
dag med att prata, filma och att ta 
bilder. Det hela började med ett 
varmt välkomnande från Lexicon 
Interactive samt generell informa
tion om vad dagen skulle gå ut på, 
samt vad ungdomarna hade gått 
med på mer exakt. Efter det fick 
ungdomarna tillsammans gå in i 
en studio för att ta en gruppbild. 
Därpå fick de ta enskilda bilder som 
skulle komma till senare användning 
på hemsidan, i form av en animerad  
hälsning som uppstår då man 
klickar på vardera inriktning inom 
Ungdomsverksamheten. 

Inspelning
Under tiden då en utav de nio ung  
domarna tog sina bilder, fick resten 
sitta i ett rum med fika och trevligt 
sällskap, dela med sig av bland 
annat upplevelser från olika kurser, 
men även olika händelseförlopp 
under övningar eller lektioner. 
Då alla ungdomar hade tagit sina 
bilder, var det dags för de enskilda 
intervjuerna. Vissa av ungdomarna 
sade sig vara någorlunda nervösa 
inför inspelningen medan andra tog 
det lugnt. Dagen var över då alla 
ungdomarna var klara med sina  
inspelningar och den avslutades 
med generell information. 

I maj fick ungdomarna en  
inbjudan till en träff med Lexicon  
Interactive där de visade upp den 
slutliga produktionen av sitt arbete. 
Det resulterade i en trevlig efter
middag som spenderades med 
trevligt sällskap och en trevlig värd. 

Tack
Ett stort tack till Lexicon Interactive  
och till Försvarsmakten som tagit 
sig tiden till att arrangera detta, 
så att ungdomsverksamheten kan 
belysas och så att fler ungdomar i 
Sverige får chansen att lära sig nöd
vändiga kompetenser att ha med 
sig livet ut.

Detta finns nu på Försvarsmaktens  
intranät, Emilia, som information/
utbildning för chefer på olika nivåer 
i myndigheten. ▪

Film-release  
Försvarsmakten
Ungdomsverksamheten har funnits sedan början av 1900-talets 
första hälft, och har över åren utvecklats till den verksamhet som 
bedrivs idag. 

TEXT: MADELEINE TYLÖMARK 

Vår ungdomsverksamhet har mycket  
att erbjuda. FOTO: LARS ÅLANDER

Madeleine Tylömark
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Madeleine Tylömark

För några veckor sedan inleddes  
utbildningen av den första 
utbildningsomgången av  

värnpliktiga vagnsbesättningar. 
Därmed får de mekaniserade 

bataljonerna ett kraftigt förmågelyft 
avseende indirekt eld.

Behovet av ett nytt bataljons
artilleri som kan följa de mekani 
se rade förbandens rörlighet på 
stridsfältet har diskuterats och 
utretts i flera årtionden. 

Tankarna på att införa en 
splitterskyddad granatkastarvagn 
startade med det svenskfinska 
AMOSprojektet (inom Försvars
makten benämnt splitterskyddad 

granatkastare, 120 mm, SSG 120) i 
slutet av 90talet. 

Fick tidig julklapp 2016
Men, den så kallade Genomförande  
gruppen inom regeringskansliet 
fattade 2008 beslut om att avveckla 
AMOS. Kvar stod FMV med 40, från 
BAE Hägglunds beställda strids  
fordonschassin optimerade för 
granatkastarvagnen. Chassin som 
under ett antal år var förråds ställda 
men nu kommit till användning.

Inför julen 2016 blev det en  
fin julklapp till alla chefer för 
landets mekaniserade bataljoner då 

Försvarsmakten via FMV tecknade 
kontrakt med, det av BAE Systems 
Bofors och BAE Hägglund, gemen
samt ägda bolaget HB Utveckling, 
för köp av 40 granatkastarpansar
bandvagn 90 (grkpbv 90).

Att det handlar om en rejäl 
förmågeförstärkning blir tydligt 
när grupperingstider för grkpbv 90 
jämförs med dagens dragna granat
kastare. En vagn kan grupperas 
inom loppet av två minuter och 

Nya granatkastare
Efter flera decenniers väntan har nu de första splitter skyddade 
granatkastarpansarbandvagn 90 (grkpbv 90) rullat in på 
Skaraborgs Regemente (P4).

TEXT: STEFAN BRATT Stefan Bratt
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Trots den mycket korta utvecklingstiden  
har grkpbv 90 testats under hårda klimat-
förhållanden, bland annat omfattande vinter - 
tester i Norrlandsterräng. FOTO: STEFAN BRATT
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avge eld samt därefter omgruppera. 
En bandvagnsdragen granatkastar
pjäs tar ungefär 10 minuter att 
gruppera samt ytterligare någon 
minut för att nå full eldberedskap.

Dubbla eldrör
Granatkastarpansarbandvagnen 
har ett torn med två 120 millimeter  
eldrör. Laddning sker från mynning  
arna manuellt inifrån tornet med 
hjälp av en robust, mekanisk ladd
ningsmekanism. Granaten läggs i 
laddmekanismen, den trycks för 
hand upp ovanför eldröret och vrids 
in framför mynningen där granaten 
frigörs från laddmekanismen.

Vapnet riktas för hand och kan 
vridas plus minus 30 grader i sida. 
Eld kan avges i 4080 graders  
elevation. 

Ammunitionen förvaras huvud
sakligen i tornmagasinet som 
rymmer 56 granater. Ytterligare 
ammunition, exempelvis den  
intelligenta pansarvärnsgranaten 
Strix förvaras i chassits bakre del.

Besättningen består av fyra man; 
vagnchef, laddare/riktare, laddare 
samt förare.

– Projektet har hittills varit  
mycket lyckat och de prover som 
har gjorts har haft mycket goda  
resultat. Fram till idag har vi 
genomfört hela det fastställda 
testschemat med bland annat 
vinterförsök i Boden samt ett antal 
grundkurser, säger FMV:s projekt
ledare, Lars Taraldsson.

Projektet att ombeväpna arméns 
granatkastarfunktion är ett av de 
snabbaste som genomförts på åt
skilliga år. Från kontraktsskrivning 
till serieleverans har det gått två 
år. Under den tiden ska chassina 
uppgraderas till dagens nivå och 

den nya granatkastarfunktionen tas 
fram, byggas på och testas. 

Hur går det här till?
– Ett nära samarbete med 

kompetenta projektmedlemmar 
är nyckeln. Vi från FMV jobbar 
väldigt nära beställaren Försvars
makten och industrin. Genom att 
gemensamt ta snabba beslut direkt 
i anslutning till de tester vi gör kan 
vi kapa en del ledtider, säger Lars 
Taraldsson.

– En annan viktig förutsättning 
för att vi ska kunna genomföra 
projektet under sådana pressade 
tidsförhållanden är naturligtvis att 
Försvarsmakten hade 40 chassier 
som stått under torrluftning och i 
stort sett var färdiga för serieproduk  
tionen, tillägger Lars Taraldsson.

Fyra vagnar per pluton
Varje pluton kommer att bestå av 
fyra vagnar som nu i rask takt  
levereras från huvudleverantören 
BAE Hägglunds i Örnsköldsvik. 

Senast år 2021 ska granatkastar
pansarbandvagnsplutonerna vara 
operativa i de fem mekaniserade 
bataljoner som Försvarsmakten 
beslutat ska tillföras funktionen.

En av de officerare som kommer 
att utbilda och verka med vagnen 
är kapten Daniel Törnblom. Han är 
bekämpningschef på 72:a pansar
bataljonen tillhörande P 7 i Revinge 
och är lyrisk över grkpbv 90:s 
förmågor och prestanda:

– För vår del är denna nya för  
måga jämfört med det dragna  
vapensystemet en mindre revolution.  
Grkpbv 90 kommer att öka strids
värdet tack vare sin höga skydds
förmåga och mobilitet samt inte 
minst hög och uthållig eldhastighet, 
säger Daniel Törnblom.

Slagfjädern möter Daniel och 
några av hans officerskollegor en 
kylslagen förmiddag på Markstrids
skolans skjutfält i Kvarn, norr om 
Borensberg. Daniel genomför MSS 
instruktörskurs för grkpbv 90.

– Totalt utbildar vi i denna 
omgång 13 instruktörer, merparten  
specialistofficerare, under tre veckor.  
De två första veckorna har genom
förts hos leverantören Hägglunds 
i Örnsköldsvik. Första veckan var 
fokus på de tekniska systemen och  
vecka två övas handhavande samt  
enklare laddövningar med ladd
övningsgranater. Denna avslutande 
vecka genomförs skarpskjutning 
och komplett systemförståelse.  
Lyckligtvis genomförs vår kurs 
samtidigt som P 4:s eldlednings
skola, vilket innebär att vi har 
tillgång till eldledningsförmåga, 
berättar kurskoordinatorn, major 
Nils Carlsson från MSS. 

”Förbered två lag!”
Eldsignalering har inletts och de 
första granaterna laddas. Laddning 
kan utifrån vagnen observeras då 
laddningsmekanismen syns ovan
för eldröret. Nytt kommando från 
vagnchefen:

– Förbered två lag, spräng 
granat 86, laddning 2, zonbrisad.

Laddaren ansätter granaterna 
och vagnchefen riktar pjäsen. 

Några sekunder senare avfyras 
det första skottet. Några sekunder 
till och nästa granat skjuts iväg.

Nedslag i målet och säkerhets
chefen, kapten Samuel Josefsson 
ger klartecken för fortsatt eldg
ivning. Samuel har också utsetts till 
P 4:s införandeledare för systemet 
när nu den första omgången 
rekryter ska utbildas. 

Från vänster till höger: Kapten 
Daniel Törnblom, P 7, FMV:s 
projektledare Lars Taraldsson 
samt Försvarsmaktens försöks-
ledare, major Nils Carlsson, 
Markstridsskolan i Skövde. 
FOTO: STEFAN BRATT
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– För vår del inleds vår första 
utbildningsomgång under värn
pliktsåret 2020 och det ska bli 
väldigt intressant att följa, säger 
Daniel Törnblom.

Det smäller igen och denna gång 
skjuts återigen två lag.

Kan stå upprät
Inne i vagnens är det inte alls så 
trångt som det skulle kunna tänkas 
vara jämfört med ett ordinärt 
stridsfordon 90. Utan problem kan 
en person med normallängd stå rakt. 

I själva tornet opererar tre  
personer, vagnchefen leder och  

beordrar all verksamhet samt 
sköter riktningsfunktionen. Två 
laddare förbereder och hanterar 
ammunitionen. 

Riktarbetet sker med två rattar  
varav den ena styr sidriktning och  
den andra elevationen. Pjäs 
presentationsenheten (PPE) visar 
hur vagnchefen ska rikta pjäsen 
utgående ifrån de data som batteri
platsen har förmedlat. 

– Riktarbetet är rent av bekvämt 
samtidigt som du arbetar i ett 
splitterskyddat utrymme med gott 
om plats. Jag tror att detta system 
kommer vi att ha mycket god effekt 

av framgent, säger Daniel Törnblom. 
Föraren är kvar på sin plats under 
skjutning för att vara beredd att 
snabbt kunna omgruppera för att 
undvika bekämpning.

Magasinspåfyllning sker  
manu ellt genom att vagnen åker  
till förutbestämd plats där ett 
ammu ni tionsfordon möter. Sedan 
laddas granaterna för hand in i 
torn magasinet.

Leveranserna av vagnarna  
till Försvarsmakten startade första 
kvartalet 2019 och ska vara  
slut förda före årsskiftet nästa år. ▪

Granatkastarpansarbandvagn 90 – några fakta:
Besättning: 4 personer, vagnchef/riktare, två laddare samt förare.

Vapensystem: dubbla 120 millimeter slätborrade eldrör. Eldhastighet 
4 skott inom loppet av tio sekunder, ihållande eld 10 granater per 
minut under 3 minuter.

Tid till första eldöppnande: Under två minuter.

Ammunitionskapacitet: 56 granater i tornmagasinet. Ytterligare 
granater i chassits bakre del.

1. FMV:s projektgrupp i arbete hos leveran tören HB Utvecklings lokaler i Örnsköldsvik.  
FOTO: STEFAN BRATT

2. Laddning av nya granater sker från baksidan av tornet. FOTO: STEFAN BRATT

3. Arméchefen, generalmajor Karl Engelbrektson tar formellt över grkpbv 90-systemet från 
FMV via brigadgeneral Mikael Frisell. FOTO: ALF JOHANSSON, MARKSTRIDSSKOLAN

4. En granatkastarpansarbandvagn 90 defilerar förbi Markstridsskolans kanslihus i Skövde  
i samband med den formella överlämningen från FMV till Försvarsmakten i mitten av  
september. FOTO: ALF JOHANSSON, MARKSSTRIDS SKOLAN

1. 4.

2.

3.
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lika farliga för operatören som för  
fienden. Denna inställning ändrades  
dock fort och den första riktiga 
splittergranaten var den s k ”Mills 
bomb” 1916. På tysk sidan utveck
lades skafthandgranater som blev 
”stielhandgranate 24”. Vapnet  
användes frekvent och med framgång 
i skyttegravskriget. Effekten av en 
explosion innehållande såväl splitter 
som en tryckvåg mångdubblas om 
den inträffar i ett slutet rum eller 
utrymme. 

Granaterna fortsatte att utvecklas  
och blev en given del i alla arméers 
arsenal under andra världskriget 
och fram till idag. 

Den tidigaste formen av hand
granater kan spåras ända 
tillbaka till det bysantinska 

riket runt år 750 då de upptäckte 
att det som kallades ”grekisk eld”, 
kunde hällas i keramik eller stenkärl  
och kastas brinnande mot fienden. 
Senare användes olika former av 
glasburkar. Detta spreds senare till  
Kina, där runt år 1000 AD, krut 
packades i kärl avsedda att kastas  
mot fienden. Boken Wujing Zongyao  
(”Samling av militära klassiker”) 
från år 1044 beskriver de första  
ordentliga handgranaterna. I 1400 
talsboken Huolongjing (“Elddraks
manualen”), av Jiao Yu beskrivs 

olika former av handgranater av 
metall, innehållande pellets av järn 
och gudomlig eld, d v s krut. 

De första ordentliga handgranat
erna som kom till Europa uppträde 
på slagfälten under senare delen av 
1400talet. Dessa var inte speciellt  
effektiva och ofta lika farliga för 
operatören som för fienden. I det 
amerikanska inbördeskriget före
kom s k Ketchumgranater, som i 
princip var en stor pil, med fenor 
och en detonator i toppen som 
utlöste granaten vid nedslag.

I början av 1900talet konstate
rade det engelska krigsministeriet 
att handgranater var obsoleta och 

Handgranater  
och granatvapen
Granater och granatvapen har förekommit i väpnad strid, nästan 
så länge som någon form av krut existerat. Fördelen av att med 
en enkel åtgärd, slå ut eller oskadliggöra flera fiender på en gång 
med ett vapen som inte behöver avfyras med millimeterprecision 
är uppenbar och metoder och utrustning har förfinats över tiden.

TEXT: HENRIK JANSSON

Kast med shgr m/56. FOTO: BEZAV MAHMOD / FÖRSVARSMAKTEN
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Svenska handgranater
Den svenska Försvarsmakten skaf
fade den tyska granaten 24 och 
kallade den handgranat m/39, senare 
m/39/C och är i princip den klassiska 
tyska handgranaten från andra 
världs kriget, benämnd ”potato 
masher”. Granaten har ett handtag 
i trä i vilket ett snöre löper upp till 
en detonator. En hylsa skruvas av i 
botten, snöret faller ut, operatören 
drar i snöret vilket osäkrar granaten.  
Detta detonerar efter ca 4,5 sekunder 
sprängkapseln i toppen av granaten 
och denna briserar. Granat m/39 
ersattes senare av spränghandgranat 
m/43, också en skafthandgranat. 
Försvarsmakten hade även hand
granat m/40, vilket var en nedslags  
granat som osäkrades genom att dra  
en sprint som gör att en s k säkrings  
skena kan fälla ut två vingar. 
Granaten kastas därefter, vingarna 
fälls ut och granaten detonerar vid 
nedslag. Denna var inte helt säker 
då den kunde detonera så snart den 
osäkrats genom slag eller stöt. 

Ägghandgranater kom senare i 
form av spränghandgranat m/45 
som kom i en B och en Cvariant. 
Handhavandet av granat m/45 var  
att dra ut sprinten och osäkra gra
naten genom att föra upp säkrings
bygeln. Granat m/45 ersattes senare  
av spränghandgranat m/56 vilken  

fanns kvar i organisationen till långt  
in på 90talet. Handhavandet var 
detsamma som på granat 45, där 
man förutom att dra sprinten även 
behöver föra upp säkringsbygeln. 
Denna ersattes av spränghandgranat 
m/56B där säkringsbygeln ändrats 
till en vridbar sprint. Spränghand
granat m/56 vägde 580 gram med 
ca 190 g trotyl som sprängmedel 
och hade en effektradie på ca 10 m 
och detonerade 3 sekunder efter att 
den osäkrats och grepen löst ut vid 
kast. Splitterverkan från handgranat  
m/56 kommer från 3 mm pressad 
plåt, s k ”sprängskal” som sitter 
runt granatens kropp. 

Den ersattes senare av spräng
handgranat 90 tillverkad i plast. 
Funktionen på denna granat är lite 
annorlunda då den saknar säkrings
bygeln och detonerar när man dragit 
sprinten och slängt granaten så att 
grepen har utlöst. Sprängmedlet 
i denna är 95 g pressad trotyl och 
splitterverkan kommer av 5 500 stål  
kulor med en diameter av 2,3 mm 
som finns ingjutna i granaten. 
Fördröjningen på detonationen är  
ca 3,5 sekunder efter grepens 
avlägsnande från granaten, d v s 
oftast vid kast och splitterverkan 
är ca fem meter från detonationens 
mittpunkt, men splitter kan flyga 
mycket längre än så. 

Handgranat 90 håller på att 
ersättas av handgranat 2000 i  
Försvarsmakten. Detta är också en  
plastgranat, med ca 90 gram hexatol  
som sprängmedel. Stålkulorna är 
till viss del ersatta av en förfragmen  
terad stålspriral som omger granaten,  
vilken ger ca 1 100 splitterfragment. 
Det finns fortfarande stålkulor i  
granaten, men endast 230 st i botten 
och toppen av granaten för verkan i 
de riktningarna. Granaten fungerar 
på samma sätt som spränghand
granat 90 med en säkringssprint 
och sedan utlöses grepen när 
granaten kastas. Granat 2000 
detonerar efter ca 3,5 sekunder. 

Försvarsmakten har även 
chockgranat 96 som är avsedd för 
bekämpning av trupp med tryck
verkan, i områden där kastaren av 
granaten inte kan vara säker mot 
splitter från t ex en spränghand
granat 90 eller 2000. 

Till AK4 finns det en rökgevärs
granat, vilken appliceras på 
mynningen av vapnet och avfyras 
med en blank drivpatron utan 
projektil och ger kontinuerlig rök 
under ca 50 sekunder med en 
räckvidd av ca 300 m. Rekylen är så 
häftig vid avfyrandet av denna  
projektil att en speciell teknik 
måste användas för att undvika 
skador på operatören.

Ovan: Spränghandgranat m/39c och M/43 inklusive i genomskärning. BILD: ARMÉMUSEUM

Uppe till höger: Spränghandgranat 90 respektive Spränghandgranat 2000 i genomskärning. 
BILD: ARMÉMUSEUM/SOLDR MTRL 
Nere till höger: Sprängahandgranat m/45, C och D samt m/56. BILD: ARMÉMUSEUM
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Granattillsatsen 40 mm
M79
Gevärsgranater är effektiva, men 
lämnar operatören oskyddad under 
tiden denne apterar och monterar  
granaten. I början av 50talet 
började det amerikanska materiel
verket experimentera med ett 
handhållet vapen som skulle kunna 
skjuta iväg en mindre granat ut 
till ett avsevärt längre avstånd än 
någon kunde kasta en handgranat. 
Vad som söktes var effekt bortom  
det som en soldat kan kasta en hand  
granat, men kortare och enklare 
än att använda en granatkastare. 
Projektet fick namnet ”NIBLICK” 
och två år senare, 1953, började 
Springfield att utveckla ammuni
tionen. Projektilerna vägde ungefär 

150 gram och avfyrades med  
ca 8090 m/s vilket gav en hanterbar 
rekyl och en räckvidd på ca 400 m. 

Avfyrningen var av en typ som 
kallades ”highlow”, där krutet  
avfyras in i en högtryckskammare 
och krutgaserna leds in i en lågtrycks  
kammare, precis bakom projektilen  
som då skjuts ut. Detta ger en för
hållandevis låg rekyl i vapnet och en 
låg utgångshastighet på granaten. 
Även om man nu hade en bra 40 mm  
granat med en 46 mm hylsa,  
saknades fortfarande ett bra vapen 
att avfyra den i. Försök gjordes att 
utveckla ett vapen av halvautomatisk  
typ där granaterna låg bredvid 
varandra. Vapnet kallades T148E1 
men fungerade synnerligen dåligt 
och efter vintertester 1960 lades 
projektet ned. Samtidigt utvecklades 

parallellt ett enkelskottsvapen som 
skulle avfyra den nya 40x46 mm 
granaten och som bröts likt ett 
dubbelpipigt hagelgevär, med en 
enkel toplever. Vapnet fungerade bra 
vid tester och den 15 december 1960 
antogs vapnet av amerikanska För
svarsmakten som ”U.S. GRENADE 
LAUNCHER M79 40MM”. M79 
väger ca 3 kg oladdad, är 73 cm lång 
med en 36 cm lång pipa. Siktet är 
ett enkelt upp fällbart bladsikte och 
utgångshastig heten på en spräng
granat är ca 76 m/s och vapnet når 
ut till 400 m. Vapnet användes i 
Vietnam från 1961 och var omtyckt 
av trupperna. 

Ett intressant spår var utveck
lingen av ett pumpmatad granat
vapen, som i princip var en M79 med 
ett magasinsrör under pipan och en  
pumpmekanism, ungefär som ett 
pumphagelgevär, fast på steroider.  
Vapnet användes i Vietnam, specifikt  
av specialstyrkor, men det fungerade 
inte bra och togs snabbt bort. Själva 
idén är dock intressant då en tränad  
operatör kan avfyra 40 mm granater 
mot en fiendeposition på mindre 
än 20 sekunder, vilket är en formi
dabel eldkraft mot t ex ett fientligt 
skyttevärn.

XM148/M203
Även om M79 var ett mycket bra 
vapen, och används än idag i såväl 
Irak som i Afghanistan, var opera
tören av en M79 relativt oskyddad 
när vapnet avfyrats och även om det  
utvecklades självförsvarspatroner i 
form av en hagelpatron, så behövde 
operatören mer eldkraft. Dessutom 
försvann ett gevär ur gruppen när 
en man utrustades med en M79.  

AK5 med granattillsats i Kosovo. FOTO: ERIK THULIN/FÖRSVARSMAKTEN

Uppe till vänster: M79 granatvapen 40 mm. FOTO: US NATIONAL PARK SERVICE, SPRINGFIELD ARMORY NHS, SPAR 2383

Nere till vänster: China Lake 40 mm pumpmatat granatvapen 40 mm. FOTO: NATIONAL NAVY UDT-SEAL MUSEUM, FT. PIERCE, FL

Till höger: XM16E1 med XM148 (ovan) och M203 (nedan). FOTO: US NATIONAL PARK SERVICE, SPRINGFIELD ARMORY NHS
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som på en AK4. Utgångshastigheten 
är ca 84 m/s för spränggranaten. 

Med vänster hand håller man in  
eldrörrspärren och skjuter hela eld  
röret framåt. Då öppnas mekanismen 
och en 40 mm granat kan matas in 
i patronläget. Eldröret dras därefter 
bakåt och låser mekanismen, spänner 
denna och då kan säkringen slås till. 

När tillsatsen avfyras förbränns 
krutet i drivladdningen vilket bildar  
ett högt gastryck som öppnar hög
tryckskammarens radiella hål, varvid 
gasen med hög hastighet strömmar 
ut i lågtryckskammaren. Granaten  
trycks in i det räfflade loppet och 

gördeln tätar mot pipan och lämnar 
pipan roterande med ca 84 m/s. 
Granaten osäkras efter ca 11 meters  
flygsträcka och detonerar på nedslag.  
De granater som används i Sverige 
idag är en spränggranat laddad med 
stålkulor, samt övningsgranater med  
röd färg för eldmarkering. I USA 
finns även en granat benämnd M433 
som kan penetrera upp till 5 cm 
pansar samt ett flertal lyspatroner. 

Sverige testade ett flerskotts
granatvapen runt 2000 i form av en 
sydafrikansk Milkor Multi Grenade 
Launcher eller MGL. Denna var i  
40 mm kaliber, den sköt samma låg 
trycksgranat i 40x46 mm som granat 
tillsatsen och laddades genom en 
trumma, likt en stor revolver. Även 
om erfarenheterna var goda, och 
eldkraften hos sex placerade 40 mm  
granater är stor, blev det aldrig någon  
framtid för MGL i Sverige. Vapnet 
används idag bland annat i USA. 

I USA byter man ut sina gamla 
M203 mot M320, en vidareutveck
ling av den tyska tillverkaren Heckler 
och Kochs AG36. M320 fungerar 
i princip på samma sätt som en 
M203, men har öppningen av  
mekanismen tiltad åt sidan istället. 

Granatspruta 40 mm
Vietnam och en handvevad  
granatspruta
Under Vietnamkriget använde den  
amerikanska flottan enheter som 

Colt hade sedan 1964 jobbat 
med att försöka kombinera försöks
modellen av M16, XM16E1 med en 
granatkastare och fick ett kontrakt i 
mars 1965 på sin CGL 4 eller ”Colt 
Grenade launcher” vilken döptes  
till XM148. 1967 levererades denna  
i större mängd för användning i  
Vietnam. Tyvärr upptäcktes många  
problem med vapnet med reserv
delar, ett sikte som inte höll vid 
inskjutning, en överdrivet kompli
cerad funktion samt att mekanismen 
var mycket tung att spänna. Till slut, 
den 12 maj 1967 beslutades att 
XM148 inte var tillräckligt bra och 
beslut togs att sluta använda den. 

Colt fortsatte utvecklingen av 
granattillsatsen och med de förän  
dringar som man ville ha på XM148, 
kom de fram till konceptet M203, 
som lanserades 1969. Vapnet fun
gerade mycket bättre än XM148 och  
används fortfarande av amerikanska 
förband, även om man håller på att 
byta ut dessa mot den nyare M320, 
tillverkad av Heckler och Koch.

I Sverige antogs M203 som granat  
 tillsats 40 mm redan 1992 och 
monterades under dåtidens AK5 
med ett tillhörande uppfällbart 
sikte för bekämpning av mål ut till 
ca 350 m. Tillsatsen väger ca 1,5 kg 
och kan monteras såväl på en AK5 

AK4 med granattillsats. FOTO: JOHAN LÖFGREN

Patrull i Mali med AK5C med granattillsats. 
FOTO: JOEL THUNGREN / FÖRSVARSMAKTEN
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opererade i flodområdena och i de  
stora floddeltan som finns i Vietnam, 
benämnd ”Brown Water Navy” efter  
det bruna vattnet i floderna. Båtarna  
var oftast tungt beväpnade i form 
av dubbla M2 Browningkulsprutor, 
M60kulsprutor och inte sällan även 
eldkastarbåtar som gick under smek  
namnet ”zippo” efter den populära 
tändaren. 

På dessa båtar användes även 
M79granatvapen för att lobba in  
40 mm granater, men ”Brown Water 
navy” ville ha mer eldkraft och vände 
sig till Honeywell Corporation som 
hade designat ett vapen i form av 
en handvevad, bandmatad granat
spruta som sköt samma granater som 
M79. Vapnet var klart redan 1962 
och ca 1 200 enheter tillverkades. 
Vapnet var populärt bland båtbesät t  
ningarna som kunde leverera 250 
granater per minut. 

Mk 18 mod 0 ersattes av M75 
granatspruta som nu avfyrade med 
hjälp av en elektrisk motor och  
sköt högtrycksgranater i kaliber 
40x53 mm och monterades på  
helikoptrar. Denna ersattes senare  
av M129 granatsprutan. 1968 
designade Naval Ordnance Station 
Louisville, en leverantör till den 
amerikanska flottan Mk 19 i mod 0, 
1, 2 och slutligen mod 3, vilken är 
den variant som används än idag. 

Mk 19/40 mm Granatspruta 
Mk 19 är en luftkyld, bandmatad 
granatspruta som skjuter högtrycks  
granater i kaliber 40x53 mm, Meka  
nismen fungerar med sk ”blowback”, 
d v s den utnyttjar rekylkraften i 
detonationen av projektilen för att 
driva mekanismen och omladd
ningen. Vapnet är alltid monterat på  
en trefot eller på ett fordon och väger 
sina modiga 35 kg plus en trefots
lavett, bandlåda och rekyldämpare 
som tillsammans ger en totalvikt på  
uppåt 90 kg. En bandlåda med 32  
granater väger ca 20 kg. Eld hastig
heten vid automateld är ca 350 skott/ 
minut och utgångs hastigheten för  
granaten är ca 240 m/s ur en pipa  
på 41 cm. Skottvidden är ca 1 000
1 200 m och vapnet finns ofta  
mon terat på stridsbåt 90, men kan 
demonteras och bäras av tre man för  
bekämpning av markmål och trupp. 

Ammunitionen till granatsprutan  
är en pansarspränggranat med 
splitterverkan och en riktad spräng
verkan för bekämpning av lättare 
pansarfordon och detonerar vid 
anslag. Skulle en granat landa mjukt, 
t ex i snö eller vegetation, detonerar 
den inom femton sekunder ändå. Det 
finns även målmarkeringsgranater 
för övning och blinda granater. 

Dessa granater får under inga 
omständigheter användas i granat
tillsatsen då detta kan orsaka 
personskador. 

Rysk motsvarighet AGS-17/AGS-30
Den helautomatiska AGS17 har 
funnits i bruk sedan 70talet. AGS 
är en liknande konstruktion som 
granatsprutan med rekylomladdning  
och en bandmatning och en vikt på 
ca 31 kg. Vapnet skjuter 30x29 mm 
granater med en eldhastighet av  
ca 400 skott/minut med en utgångs
hastighet av ca 185 m/s. Vapnet 
kommer troligen att efterträdas av 
AGS30, vilken fungerar på samma 
sätt, skjuter samma granater men 
väger betydligt mindre med 16 kg. ▪ 

Marsch med granatspruta monterad på ryggsäcksmesar. FOTO: MARCUS OLSSON / FÖRSVARSMAKTEN

Rysk AGS-17 i kaliber 30 mm. FOTO: MIL.RU
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Försvarsforum är ett projekt 
som ska bidra till försvars
upplysning. Försvarsutbildarna,  

Allmänna Försvarsföreningen och 
Kungliga Krigsvetenskapsakademin 
står bakom projektet. Försvars
forum har genomförts sedan 2014. 

Ett event genomfördes i höstas  
i Uddevalla. Så här skriver  
Thorsten Flood, Försvarsutbildarna 
i BohuslänDal:

Det blev en intressant och  
väl  be  sökt kväll 10 oktober i  
BohuslänDal när Försvarsforum 
gästade Uddevalla och Bohusläns 
Museum. En föreläs ning handlade 
om säker hetspolitik, en analys av 
ambassadör Michael Sahlin som tog 
med oss på en resa i de kris härdar 
som vi ser varje dag i nyhetsflödet, 
där den sista händelsen fyller  
tidningar för att sedan i tyst het  
finnas kvar i bak grunden trots att 
den pågår oavslutad.

Stor publik
Thorsten Flood arrangerade till
sammans med Anders Ludwigsson  
från Försvarsutbildarna. Du  
modererade också Försvarsforum 
på museet?

– Ja. Det handlar mycket om 
frågor till panelen, säger Thorsten.

Publiken är alltid med på noterna, 
ställer frågor under kvällarna som 

börjar med en föreläsning och sedan 
blir det debatt. Försvarsberedningens 
rapporter är givna på Försvarsforum.  
Såväl officerare som politiker och 
tjänstemän reder ut begreppen. 
Försvarsforum lockar också riks
dagspolitiker. En är Allan Widman 
från Liberalerna. Varför är du med?

– Det är alltid stor publik, säger 
han.

Allan Widman och de andra  
politikerna når ut med sina frågor. 
Men det är något annat som också 
gör att Allan Widman återkommer.

– Det är bra organisation runt 
kvällarna.

Debatterna
Märker du någon skillnad på vad 
ni pratar om i riksdagen och på 
Försvarsforum nu och hur det var 
för några år sedan?

– Vi pratar mindre internationellt 
och mer nationellt nu.

Hur är debatterna på Försvars
forum?

– De är lite svepande. Det är de 
stora dragen i säkerhetspolitiken.

Roligt?
Under en kväll med Försvarsforum 
får politikerna tala till punkt. Det är 
något Allan Widman gillar.

– Det är bra. Vi ges möjlighet att 
ge och ta.

Tycker du att Försvarsforum är 
roligt?

– Svar: ja! Det är alltid bra. Det 
är viktigt för oss politiker att komma 
ut, nå väljarna. Det är försvars
upplysning. Också vi, i alla fall jag, 
får ett sammanhang genom frågorna 
jag svarar på. Jag tvingas tänka 
efter, säger Allan Widman.

Lyssnade
En av åhörarna som lyssnat till Allan 
Widman och de andra i panelen 
under en kväll i Strängnäs är Lena 
Olsson som till vardags jobbar på 
HvSS, Hemvärnets stridsskola i 
Vällinge.

Kommer du ihåg något från  
kvällen med i Strängnäs?

– Jodå. Det var en bra panel. Och 
bra om Maliinsatserna, säger Lena.

Hon jobbar vid sidan av sin 
ordinarie verksamhet på HvSS med 
rekrytering till Hemvärnet. Då har 
hon nytta av det hon hör på Försvars
forum. Lena Olsson är intresserad 
av säkerhetspolitik.

– Bra att vara uppdaterad om jag 
själv får frågor när jag rekryterar.

Debatten på Försvarsforum?
– Jag tycker den är lite väl sansad.  

Det är bra att politikerna är vänliga 
mot varandra, men jag skulle vilja 
se lite mer motsatta åsikter, säger 
Lena Olsson. ▪

Diskussion om försvarsfrågor på Försvarsforum i Strängnäs med (fr v) Michael Sahlin, Johan Wiktorin, Mattias Hanson och Allan Widman.

Försvarsforum  
– bra tillfällen  
för debatt TEXT OCH FOTO: PER LUNQE Per Lunqe
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Innan rekryteringsförevisningen 
hade Stockholms sex avdelningar  
uppstartsmöte efter sommar

uppehållet där det planerades kring  
upplägget för rekryteringsförevis
ningen. Försvarsungdom Stockholm  
förevisade som tidigare år sjukvård, 
Nordöstras ungdomsavdelning 
Skytte med både gevär 22lr, AK4B 
och AK5C samt Försvarsungdom 
Järfälla/Bromma som i år förevisade 
både överlevnad och förläggning.

Sjukvårdsmomentet bestod av 
ett scenario där en grupps främre  
stridspar blivit beskjutet och 
resterande i gruppen visade hur 
omhändertagandet av de två per

sonerna gick till. Momentet gjordes 
två gånger där det första skulle gå 
snabbt och vara mer verklighets
troget medan andra gången var 
momentvis där det berättades vad 
gruppen gjorde och varför.

Dagens upplägg
De 273 besökarna släpptes in 08:30 
och fick först lyssna till information 
om Försvarsmakten och Försvars
utbildarna. Under tiden förberedde 
vi ungdomar de fyra stationer som 
besökarna skulle bli förevisade 
under dagen. Varje station varade i 
cirka 45 minuter där det fanns  

mycket tid för frågor och funderingar 
från både ungdomar och föräldrar. 
De bjöds på lunch i form av s k  
”rationspåsar” som uppskattades då 
de flesta aldrig ätit dessa innan.  
När dagen led mot sitt slut fick 
besökarna ytterligare information om 
respektive avdelning beroende på 
var i Stockholm den intresserade bor.

Terminsuppstart för  
Försvarsungdom  
Stockholm
Tisdagen därpå, den 3 september, 
hade 95 nyfikna ungdomar tagit sig 
till Karlbergs slott och Försvars

Rekryteringsförevisning 
och terminsuppstart 

Lördagen den 31 augusti var det åter dags för den årliga rekry-
teringsförevisningen på Livgardet i Kungsängen där vi ungdomar 
från Stockholms olika avdelningar skulle visa vad vi har att erbjuda. 
Det är en heldag där nya ungdomar och eventuella nya medlemmar  
med föräldrar får chansen att med egna ögon se delar av den 
verksamhet vi bedriver. 

TEXT: CAROLINE JIDBACKEN

Ungdomsverksamheten är en central del i förbundets arbete. FOTO: LARS ÅLANDER

Caroline Jidbacken
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ungdom Stockholms avdelning där 
äldre ungdomar, instruktörer och 
avdelningschefen tog emot. Den nya  
skaran fick en snabblektion i att rätta 
in sig av Kapten Gunnar Svärd innan 
dom fick titta på när dageleven  
lämnade av till Avdelningschefen 
Petter Stenmo. Därefter fick dom 
falla in när de äldre ungdomarna 
marscherade upp till Samlingssalen. 
Efter kontroll av giltig legitimation 
för samtliga var det insittning och 
kvällen började med kort informa
tion av säkerhetschefen på Karlberg. 

Resten av kvällen tillbringade 
de nya med att lyssna på Korpral 
Stenmo och Sergeant Joel  
Martinsson som gick igenom  
Försvarsutbildarnas organisation 
och vad ungdomsverksamheten 
har att erbjuda samt vilka krav som 
ställs på medlemmarna. Det lades 
även stor vikt vid Försvarsmaktens 
och således Försvarsutbildarnas 
värdegrund.

Under tiden passade fortsättnings  
kursen och ledarskapskursen på 
att utvärdera avdelningschefens 
och instruktörernas ledarskap samt 
repetera exercis och avlämning med 
instruktör Cafer Cakici. Föregångs
mannaskap är något extremt viktigt 
så här i början av en termin då alla 
nya ungdomar gör precis så som vi 
äldre gör. Detta gäller allt ifrån hur 
vi tilltalar befäl till hur vi bär  
uniformen och beter oss på tåget 
hem efter en övning eller lektion.

Från då till nu
För mig så är det tredje gången jag 
gör detta och det blir bara roligare 
för varje år. Det är något speciellt 
med att se nya ungdomar som är lite 
nervösa men samtidigt så nyfikna, 
de påminner om mig själv för två år 
sedan. 

Jag minns hur jag hade tagit mig  
upp till Stockholm från det lilla 
samhället söder om Södertälje 
som jag kom ifrån och tog mig till 
Karlbergs slott med en utskriven 
karta från Google Maps. Jag hade 
aldrig åkt tunnelbana innan och 
var nervös då jag inte kände någon 
annan ungdom, men jag kom fram 
och jag minns hur jag tyckte att 
allting var så häftigt! Vi lärde oss 
hur man stod i manöver och givakt, 

hur man gjorde enkla vändningar 
och hur man tilltalade befälen. Den 
kvällen åkte jag hem med 1 000 olika 
tankar, men en sak jag var helt 
säker på var att jag ville komma 
tillbaka och se mer.

När jag förra året fick chansen att 
ta emot den nya kullen av nyfikna 
ungdomar så fick jag tillbaka känslan 
av hur det var för mig att stå där. 
Jag visste precis hur nervösa vissa 
av dom var och jag blev påmind om 
varför jag själv stannade kvar och 
hur kul jag tyckte att det var. 

Genom att lära ut till någon 
annan så märker man hur mycket 
man själv har lärt sig.

När jag nu i år fick göra detta 
för tredje gången så märker jag 
ytterligare hur mycket man hinner 
lära sig på ett år men också att det 
för varje år kommer fler och fler 
intresserade ungdomar. 

Det är en påminnelse om varför 
jag lägger ner den tiden som behövs 
och varför jag tycker att den här 
verksamheten är så otroligt rolig.

Jag ser fram emot en höst med 
utmanande helgövningar och 
givande kvällslektioner samtidigt 
som det finns många nya kamrater 
att lära känna. ▪

Försvarsungdom Stockholm förevisade ett sjukvårdsmoment. FOTO: ALICIA STOJMENOVIC

Med äldreungdomar och instruktörer i täten marscherandes det upp till samlingssalen.  
FOTO: CHRISTOFFER HÖRNHAGEN

Caroline Jidbacken
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Varje land har sina politiska 
mål, För att nå målen finns 
olika verktyg; militära, diplo

matiska, ekonomiska, psykologiska,  
etc. Kan man nå sina politiska mål  
utan öppet militärt våld så är det 
normalt att föredra. Hot och utpress  
ning går också bra.

Det råder konkurrens mellan 
stater vilket kan ses som en ständig, 
lågintensiv konflikt. 

Vilka metoder man använder 
bestäms av vad som anses gynna 
det egna landet bäst. Möjligheten 
att kunna förneka sin egen inbland
ning är viktig. 

Ett förenklat sätt att beskriva  
gråzonen är att dela in den i 
skeden:
1. Nuläget
2. Bevakningsskedet – hemvärns

förbandet kallas in 
3. Skymningsläget. De sista 4824 

timmarna innan öppen konflikt
4. Öppen konflikt

Nuläget
Ifråga om fred eller konflikt så 
finns en enkel regel. Fred mellan 
två aktörer råder bara om bägge är 
överens om saken. Skulle den ena 
parten anse att konflikt föreligger, 
då är det så. 

Vidare har vi saker omkring oss 
som inte riktigt passar in i bilden 
av fred: Intrång på militärt område, 
mastfällning, mord och mordförsök, 
misstankar om valpåverkan mm. 
Det är nog tyvärr så att vi redan idag 
är i konflikt, även om konturerna är 
otydliga.

Inom Hemvärnet bör vi räkna 
med att kartläggning av våra förband  
pågår: nyckelpersonal, hur vi 
uppträder och våra skyddsobjekt. 
Vi bör även räkna med försök till 
påverkan av vår eller våra familjers 
stridsvilja.

Vi bör vara vaksamma mot  
kontaktförsök, tänka källkritiskt, tala 
med anhöriga så att de förstår vad 

vi gör i Hemvärnet, hantera smarta 
telefoner (t ex platstjänster) och  
sociala medier på ett disciplinerat 
sätt och klokt uppträdande i övrigt. 

Bevakningsskedet
Vi ska kunna lösa bevaknings
uppgifter utan avlösning under  
90 dagar. Bevakningsskedet kan gå 
över väldigt snabbt, men det kan 
också komma att dra ut på tiden. 
Exempel på sådant vi då kan stå 
inför:
• Försök att skapa misstro mot 

Hemvärnet. I Litauen uppstod 
vintern 2017 ett falskt rykte att 
soldater ur Bundeswehr hade 
våldtagit en flicka. Trots under
sökningar från både litauisk och 
tysk sida kunde man inte finna 
källan men påverkansförsöket 
genomskådades av den litauiska 
allmänheten.

• Genom diplomati och media kan 
olika, motsägelsefulla budskap 

Hemvärnet  
i Gråzonen
I försvarsdebatten talas ofta om gråzonen. Inte riktig fred, inte 
riktigt öppen konflikt. I texten nedan ska gråzonsituationen 
beskrivas ur Hemvärnets perspektiv. 

TEXT: LARS HOLMQVIST Lars Holmqvist

FO
TO

: P
R

IV
AT

Fred Gråzon Krig

Konturlös konflikt över tiden, med varierande intensitet Öppen 
konflikt

Gråzonen som begrepp

Den traditionella bilden av gråzonen

Motståndarens möjliga bild av förloppet 

Gränsen för vad som är möjligt att förnekaILLUSTRATION: LARS HOLMQVIST
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Lars Holmqvist

spridas. Motståndaren kan för
söka manipulera fram en situation  
där skulden påstås ligga på svensk 
sida. Syftet är att förmå oss att 
fatta politiska beslut som gynnar 
motståndaren, inte oss själva.  
S k reflexiv kontroll.

• Dold observation av oss och 
vad vi gör; posteringar, styrka, 
beväpning, förläggningar, fordon 
som används, patruller etc.

• Demonstrationer och provoka
tioner som påverkar oss i syfte 
att
 ◦ Belasta vår organisation, en 

form av utnötning.
 ◦ Försvåra lösande av vår  

bevakningsuppgift.
 ◦ Studera hur vi reagerar,  

responstid m m.
• Förberedelser inför kommande 

angrepp (vapengömmor, för
beredda sabotage, etc).

• Påverkanskampanjer riktade 
direkt mot soldater. I Donbass 
utsattes ukrainska soldater för 
påverkan via hotfulla SMS till ett 
stort antal soldater.

Vi bör etablera goda relationer 
med vår omgivning, vara uppmärk
samma på provokationsförsök och 
stå för ett gott kamratstöd. Ingen 
soldat ska behöva vara ensam med 
sin oro.

Vi ska agera disciplinerat, oförut
sägbart och utan slentrian, d v s 
göra det svårare för motståndaren 
att få en bild av oss. Byt rutiner, 
förläggning, patrullrundor ofta. 
Det vi gör – och inte gör – blir 
observerat.

Skymningsläget
Vi kommer att bli utsatta för vilse
ledande åtgärder och försök att 
skapa civilt kaos omkring oss, detta 
för att få oss att tappa fokus.

Sabotageinsatser och inpekning 
av fjärrstyrda vapen ökar riskerna 
för oss.

Om motståndaren har kunnat 
kartlägga oss under bevaknings
skedet kan den kunskapen nu 
användas mot oss.

Kanske kan delar av media skapa 
svårigheter för oss. Angriparen 
kommer försöka förvirra oss med 
falska ”fredstrevare”, löften eller 

hot och försöker utnyttja media för 
spridning. Syftet kan vara att skapa 
osäkerhet om det berättigade i våra 
insatser, att förmå oss att släppa 
fokus från vår uppgift eller ren  
defaitism. Detta kan pågå åtminstone 
så länge som el och telekommunika  
tionerna är uppe.

Sabotage. Både på lokal nivå och 
genom koordinerade attacker på 
kritisk infrastruktur, inklusive det 
som kan kallas ”electronic knock
down”.

Hemvärnet får inte släppa fokus 
på tilldelad uppgift, oavsett vad som  
sker omkring oss. Civila myndig
heter kan inte räkna med att vi är 
något slags reservpolisstyrka. Vi 
ska hålla fast vid våra tilldelade 
uppgifter. 

Gör det som krävs för att överleva 
det stundande angreppet. Skydd, 
utspridning av personal och materiel, 
täta byten av grupperingsplatser 
och dolt uppträdande när så är  
möjligt. Agera svårförutsägbart.

Säkerställ att vårt förband 
fungerar (livsmedel, vatten, driv
medel etc) även om det omgivande 
samhället inte gör det.

Den öppna konflikten
Vid någon tidpunkt kan gråzonen 
övergå i öppen konflikt. Genom att 
agera klokt och svårförutsägbart i 
gråzonen förbättrar vi möjligheten 
 att lösa uppgiften även i öppen 
konflikt. 

Det är min förhoppning att 
läsaren inte ser texten som något 
slags lista över ”vad som kommer 
att hända”. Ingen av oss vet något 
bestämt om den saken.

Det är snarare ett försök att genom  
exempel visa på vidden av den mix 
av militära och andra medel som 
kan ingå i angriparens arsenal.

Gemensamt för många av dessa 
medel är att den första och viktigaste  
försvarslinjen mot dessa är kun
skapen om och förståelse och 
därmed möjligheten att eliminera 
eller åtminstone hantera dem. 

Om vi släpper illusionen av att  
en angripare kommer att agera  
enligt krigets lagar och drar  
slut satser från detta så ökar vi  
dramatiskt vår egen förmåga att stå 
emot. Anings löshet från vår sida 
är ingenting annat än en gåva till 
motståndaren. ▪

Hemvärnets förmåga att kunna hantera gråzonslägen är av största betydelse.  
FOTO: HANNA SKÖLD / FÖRSVARSMAKTEN
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Återskapandet av GlavPUR var 
inte en nyhet i februari 2018 
när ryska media nämnde att  

så skulle ske. Möjligen kan tankarna 
på ett återskapande ha väckts redan 
2013 vilket den då nye försvars
ministerns, Sergej Sjojgu, uttalande 
kan tolkas som. 

Det sovjetiska arvet
GlavPUR firade i maj 2019 sin 
hundraårsdag med anledning av att 
Republikens revolutionära krigsråds  
politiska styrelse organiserades 1919,  
ett barn av sin tid och den ryska  
oktoberrevolutionen 1917. Då till  
k om världens första socia listiska stat, 
ett samhälle av en helt ny typ, vilket 
också påverkade dess väpnade  
styrkor. Nu skulle också partipolitiskt 
uppfostringsarbete bedrivas inom 
dessa, en uppgift för de 1917 intro
ducerade politiska kommissarierna, 
vars viktigaste uppgift var att utöva 
kontroll av de f d tsarofficerare som  
tjänstgjorde i de röda styrkorna. 
Något som bl.a. innebar att en 
order utfärdad av dessa kunde 
tjänstgöra först sedan den politiske 
kommissarien godkänt individen.

Kommissariernas roll nedtonades  
efter inbördeskriget då ett och s k 
enhetskommando infördes 1924–
1925. D v s att förbandschefen hade 
det odelade ansvaret för sitt förband 
och att den politiske kommissarien 
ombenämndes till chefens med
hjälpare för de politiska delarna 
[arbetet], men kommissarierna åter  
kom 1937–1940 och 1941–1942, 
men hade då inte fullmakt att som 

under inbördeskriget överpröva 
förbandschefens verksamhet. I 
oktober 1942 avskaffades slutligen 
befattningen politisk kommissarie 
och enhetskommandot återställdes 
för att bestå intill Sovjetunionens 
upplösning.

Den politiske officeren skulle vara 
ett föredöme vilket också kom till 
uttryck i de sovjetiska reglementena 
och under det Stora Fosterländska 
kriget 1941–1945. Av Röda armén 
förluster 1941–1945 var 35 % 
partimedlemmar och av de 11 603 
som tilldelades utmärkelsen Sovjet
unionens hjälte var 411 politiska 
officerare och 7 000 hade en  
bak grund i kommunistpartiets  
ungdomsorganisation Komsomol.

Efter Stalins död minskades de 
politiska officerarnas inflytande och 
1955 avskaffades den politiske  
officeren på kompaninivå, men åter  
infördes 1967. I slutet av 1980talet 
uppgick antalet partiorganisationer 
i de sovjetiska väpnade styrkorna 
till cirka 30 000, antalet Komsomol
organisationer till 150 000 med  
cirka 2 000 000 medlemmar och  
76 % av de sovjetiska officerarna var  
vid samma tid partimedlemmar. 
Otvivelaktigt var kommunistpartiets 
inflytande över och kontroll av de 
väpnade styrkorna genom såväl de 
politiska officerarna samt parti  
och Komsomolorganisationerna  
betydande, men där kontrollen 
också utövades av KGB.

Redan 1990 påbörjades arbetet 
med att reformera de partipolitiska 
organen i de dåvarande sovjetiska 

väpnade styrkorna för att ersätta 
dem med en ny organisation. Efter 
augustikuppen 1991 förlorade  
kommunistpartiet sitt maktmonopol 
och inflytande över det militära 
etablissemanget. Det senare genom 
ett presidentdekret i augusti 1991 
och genomfört i november samma  
år. GlavPUR avvecklades och ersattes 
av SSSR:s försvarsministeriums 
kommitté för arbete med personalen 
vilken 1992 blev Ryska Federationens 
försvarsministeriums överstyrelse 
för arbete med personalen. Denna 
kom som sina föregångare att byta 
namn ett flertal gånger för att 2010 
benämnas Ryska Federationens 
väpnade styrkors överstyrelse för 
arbete med personalen, GUVR,  
som avvecklades i oktober 2018.

Den militärpolitiska  
överstyrelsen av idag
Att GUVR ersattes av GlavPUR  
uppfattas bero på att GUVR sågs 
som otidsenlig och dess ansvars
område alltför begränsat. Men 
också p g a den ryska uppfattningen 
om ett informationskrig riktat mot 
Ryssland som måste mötas.

 Den politiska överstyrelsen 
tillkom i tre etapper. 

1. Till 1 oktober 2018 avvecklades 
GUVR och prövades GUVR  
personal mot befattningar i den 
nya överstyrelsen.

2. Till 1 december 2018 skulle 
politiska organ ha organiserats 
vid alla förband ned t o m  
regemente, eller motsvarande.

En gengångare?
Genom ett presidentdekret 30 juli 2018 kom den militärpolitiska 
överstyrelsen, GlavPUR, att ånyo vara en del av den ryska militära 
ledningen. Samma dag utnämndes också generalöverste Andrej 
Kartapolov, tidigare chef  för Västra militärområdet, till dess 
chef. 

TEXT: JÖRGEN ELFVING
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Politisk skolning i de väpnade styrkorna ska befästa den ryska hotbildsuppfattningen. FOTO: PXHERE.COM

3. Till 1 mars 2019 skulle utbild
ningen av personal till de politiska 
organen ha organiserats vid  
försvarsministeriets universitet  
och vid försvarsgrenarnas  
utbild ningsanstalter. Vid denna 
tid punkt synes den nya organisa
tionen också ha införts från 
högsta till lägsta nivå, således 
ställföreträdande kompanichef 
för det militärpolitiska arbetet.

4. GlavPUR:s uppgifter redovisas 
på ryska försvarsministeriets hem  
sida och dess verksamhet syftar 
enligt en av dess företrädare 
till att uppfostra en soldat och 
medborgare till en pålitlig och 
hängiven försvarare av Foster
landet samt bärare av det ryska 
samhällets traditionella andliga 

och moraliska värderingar.  
Dess utom har man också ansvar 
för Junarmija, en organisation 
för barn och ungdomar mellan 
8–18 år med militärpatriotisk 
inriktning, och andra organisa
tioner av liknande slag. 

Tillkomsten av GlavPUR möttes av 
både farhågor och positiva kommen  
tarer och har rönt relativt stor upp 
märksamhet i den militära pressen. 
Trots att den bara existerat i drygt 
ett år bedriver GlavPUR en omfat
tande verksamhet som sannolikt 
blir än mer intensiv under 2020 då 
75årsdagen av Segerdagen infaller.

Återskapandet av den militär
politiska överstyrelsen har i dagens 
ryska väpnade styrkor introducerat 

vad som var en del av den sovjetiska 
militära vardagen. Ett beprövat  
system som fungerat, inte minst 
under Det Stora Fosterländska 
Kriget. Otvivelaktigt torde GlavPUR 
på stor bredd kunna sprida och 
befästa den ryska hotbildsuppfatt
ningen, patriotism och bilden av 
Ryssland som försvarare av de 
traditionella värderingarna rörande 
nationen, familjen och kyrkan. Om 
GlavPURs verksamhet kommer 
att nå de mål som satts upp är det 
för tidigt att uttala sig om. I likhet 
med Sovjettiden finns en risk att 
det blir för mycket av det goda, att 
det militärpolitiska arbetet möts av 
apati och t o m av avståndstagande 
då dagens Ryssland inte är samma 
samhälle som det sovjetiska. ▪
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Hej alla försvarsutbildare! 
Fårömarschen med start 
vid Fårö fyr blev en härlig 

vandring längs stränderna Scala
sand, Sudersand och vidare förbi 
Gåsemora till marschmålet Fårö 
kursgård. Det var en naturupplevelse 
av högsta klass. Lägg sedan till att 
vädret denna septemberdag var 
strålande. Vi var drygt 50 personer 
som hade en jättetrevlig dag som 
avslutades med en middag på 
kursgården komponerad av vår 
kökschef, Tessan Skjöldin.

Military Weekend, en prova på 
kurs, genomfördes 46 oktober på 
kursgården. Kursen blev mycket 
uppskattad. Deltagarna fick prova 
på soldatens vardag, information 
från frivilligorganisationerna samt 
fick en förevisning av mekaniserade 
skyttekompaniet Roma ur Strids
grupp 18 på Tofta.

Inför nästa år återkommer allt 
det som nämnts ovan, så anmäl 
er till våra sammankomster enligt 
nedan. Glädjande för året är att vi 
har en liten men positiv ökning av 
medlemsantalet.

Utbildningar som vi har tilldelats 
preliminärt för 2020 är: Grund
läggande utbildning för frivilliga, 
GUF, hemvärnssjukvårdsutbild
ningarna, Fortsättningskurs i total
försvarsinformation, CBRNkurs, 
Miljö och hälsa och två Military 
Weekend. Det gör att vi har en 
stabil grund att stå på. Nästa år 
genomförs Försvarsutbildarnas 
riksstämma på Fårö kursgård. Vi är 
väldigt stolta att få förtroendet att 
ha riksstämman hos oss igen.

Vad händer på  
Fårö kursgård?
Kursgården har haft ett mycket bra 
år och prognosen är att vi går mot 
ett plusresultat som vi kan investera  
i att utveckla kursgården ännu mera. 
Bokningarna inför nästa år har redan 
börjat komma in så vi ser fram emot  
ett bra nästa år. Platschefen fortsätter  
med upprustningen och följer en  
uppgjord underhållsplan, där fönster  
och dörrar skall bytas ut på Slite, 
nytt uterum vid matsalens terrass, 
nytt golv i matsalen samt reno
vering av entré och buffédelen. 
Byggnader målas och mycket mera. 
Nytt för i år var att vi hade ett stort 
midsommar firande med över 100 
deltagare som var mycket nöjda, så 
vi har stora för hoppningar om att 
detta införs som en tradition. Kurs
gården har även inplanerat julbord 
i november, där förhoppningen 
är att även detta slår väl ut. Köket 
gör ett utmärkt arbete och serverar 
mycket god mat.

Inbjudan
Alla försvarsutbildare inbjuds att 
delta vid årsstämman med förtäring 
onsdagen den 1 april klockan 18:00 
på Tofta. Samling vid vakten P 18  
18:00. 18:1019:00 Förevisning av  
Stridsgrupp 18. 19:0020:00 
Årsstämma följt av förtäring.

Trivselhelg genomförs fredagen 
den 17 april till söndagen den  
19 april.

Anmälan till platschefen tele - 
fon 0498-22 41 33 alternativt 
på mail info@farokursgard.se 

senast en vecka innan respek-
tive aktivitet.

Hjärtligt välkomna på våra  
aktiviteter. 

OBS! Kursgården erbjuder 
försvarsutbildare 25 % rabatt 
på boende.

Tack och God jul
Det är med stolthet vi kan se tillbaka 
på det gångna året och verkligen kan 
säga att Gotlands Försvarsutbild
ningsförbund är på stark frammarsch 
och att vi skall fortsätta att utveckla 
oss under 2020 i syfte att göra oss 
ännu mera attraktiva.

Tack styrelsen och övriga funk
tionärer för ett utomordentligt bra 
arbete detta år. Tack platschefen 
Johan Aronsson för det fina arbete 
du och din personal gjort i år. Tack 
alla försvarsutbildare och övriga 
som under året gjort fina insatser 
för försvarsutbildarna.

God Jul och ett Gott Nytt År 
tillönskar jag er alla! ▪
Sätt in årsavgiften för 2020: 
100 kr på bankgiro 890-9335.
Adressförändringar m.m.  
till vår sekreterare  
Kjell Jakobsson. 
Mobil: 070666 00 62,  
Mail: kjell_jaken@hotmail.com 
OBS! kjell_jaken! 
Om du meddelar dig via mail så får 
vi en aktuell maillista och sparar 
då porto på våra utskick.

Julhälsning från  
Försvarsutbildarna  
Gotland

Aktiviteter att notera 
(jan–juni 2020)

14-23 maj Försvarsmedicin  Fårö  
 – grundkurs 1  

Military Weekend och GU-F 
9-23 maj GU-F Fårö 

12-14 juni Military Weekend Fårö 

TEXT: JAN-ERIC ENGSTRÖM,  
FÖRBUNDSORDFÖRANDE

FOTO: HELEN SIMONSSON / WIKIMEDIA COMMONS
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Slagfjädern 
saluterar
Stockholm och Södermanland

Januari
01 Desmond Johansson Musikk,KavJ, 50 
  Musketerar
02 Fredrik Hedlund Södermanland 50
12 Johan Engström ROSIS,Träng 75
15 Henric Sörblad Södermanland 60
21 Jan Löfgren Södermanland 80
24 Mikael Olergård Samhällsberedskap 60
26 Anders Lindgren KavJ 50
28 Sven Erik Tengvall ROSIS 80
30 Birgitta Törnqvist Träng 75
31 Roland Henneberg Tunga 75

Februari
01 Olof Schylander ROSIS,Träng 70
07 Olle Jönsson ROSIS 70
10 Robert Fahlström Samhällsberedskap 50
11 Lars Myhrman ROSIS 75
11 Leif Gustavsson Södermanland 75
14 Katarina Blom Södermanland 60
15 Thomas Holmström HvHBR 50
16 Eric Jannerfeldt ROSIS 75
22 Bengt Nilsson Träng 90
22 Nils Ingvar Lundin ROSIS 75
25 Peter Steen Södermanland 50
27 Jan Stigell Samhällsberedskap  70

Mars
06 Elmar Öun ROSIS 90
07 Lennart Eriksson ROSIS 75
09 Fredrik Lundström HvHBR 50

10 Bertil Garpland KavJ 70
10 Mats Salomonsson ROSIS 70
17 Olof Holm ROSIS 80
19 Rolf Pousard Träng 80
20 Stig Cedervall Träng 80
20 Leif Nilsson Tunga 75
21 Göran Ekskog Stockholm/ 50 
  Södermanland
24 LarsErik Åkerlind Södermanland 95
26 Svante Karén ROSIS 80
26 David Noreen Stockholm/ 50 
  Södermanland
27 Rolf Sandels ROSIS 80
27 Kim Åkerman Stockholm,Träng 75
30 Martin Johansson ROSIS 60
  

Gotlandsförbundet

Januari
30 Gunnar Nyberg Gotlandsförbundet 80

Februari
18 Evert Englund Gotlandsförbundet 70

Mars
28 Lars Weinebrant Gotlandsförbundet 70

FOTO: HELEN SIMONSSON / WIKIMEDIA COMMONS
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Posttidning B
Allmänna  
Försvarsföreningen,  
vad är det? 

TEXT: OLLE SCHYLANDER, KANSLICHEF AFF 

Allmänna Försvarsföreningen (AFF) bildades 1890 för att vara ett forum för försvars- och säker-
hetspolitik och så är det än idag. En målsättning är att alla som är intresserade av säkerhets- och 
försvarsfrågor skall kunna delta och stödja en fri information och debatt. 

Organisatoriskt är föreningen indelad i länsavdelningar som stöds av ett centralt kansli i Stockholm. 
Ordförande för AFF är f d landshövdingen i Östergötland, Elisabeth Nilsson. Generalsekreteraren 
för AFF, Anna Wieslander är även chef för Atlantic Councils nordeuropakontor. 

I de olika länsavdelningarna är det i många fall landshövdingen som är ordförande. 

Inom ramen för Försvarsforum samarbetar AFF med Försvarsutbildarna och Kungl. Krigsvetenskaps - 
akademin vid arrangerandet av seminarier över hela landet. 

Antalet medlemmar är drygt 3 000.

AFF utger en tidskrift med fyra nr per år som heter Vårt Försvar. Artikelförfattare är alltid personer 
som är väl meriterade i säkerhets- och försvarspolitik. 

Vill man fördjupa sina kunskaper i säkerhets- och försvarspolitik kan medlemskap i AFF. Rekommen-
derad medlemsavgift är f n 300 kr per år. Är man under 26 år så betalar man endast 100 kr. 

Gå gärna in på AFF hemsida (www.aff.a.se) för att få ytterligare information om föreningens  
verksamheter. Hur det går till att bli medlem framgår också av hemsidan. 

Kort kan man använda följande tre nyckelord för att sammanfatta vad AFF verkar för sedan  
starten 1890: 

Kunskap – för att förstå förändringar i Sverige och omvärlden

Insikt – om behovet av kritiskt tänkande

Dialog – där olika uppfattningar får komma fram


