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FÖRBUNDSSTYRELSENS ORDFÖRANDE

Att ställa vid 
skampålen?

” Vem ska ställas vid skampålen” 
basunerade en av kvällsdrakarna  
ut för cirka en vecka sedan.  
Meningen var naturligtvis att 

sälja lös nummer på SVT hearing om  
corona läget. Själv blev jag bara upprörd 
över detta försäljningsknep, långt 
ifrån tidningens formulerade ideal.

Vi vet egentligen inte, än så länge, 
hur fel eller rätt hanteringen av  
coronapandemin har varit. Det går  
att fastställa antalet döda, om än den 
direkta dödsorsaken inte alltid har 
varit covid-19. Man har mätt mot  
tidigare år, men inte lyckats övertyga  
om det varit överdödlighet under 
2020 eller om det var underdödlighet 
åren innan. På grund av felaktig  
planering fanns inte materiel och 
resurser att testa. Hur utbredd var 
smittan och kom den från Italien och 
Österrike eller från Storbritannien 
och USA? Frågorna är många, så även 
svaren. Entydighet saknas. 

I en mångtydig värld försöker man 
vara så försiktig som möjligt, und vika  
onödiga kontakter och trängsel. Rätta 
sig efter bestämmelser och råd – tvätta 
händerna. Men man måste äta, handla,  
jobba, få in pengar för att leva. Vi 
pensionärer får ju pengar gratis (!), 
men alla övriga är del av ekonomiska 
flöden, som innebär krav på produk-
tion och ersättning för prestation. 

Vad gör myndigheter och regeringar, 
när olika åtgärder inte bara innebär 
mindre smitta utan också skade-
verkningar på samhälle och individ,  
brutna ekonomiska flöden och 
konkurser. Det är inte bara att stänga 
ner, som föreslogs av ett antal, enligt 
egen uppfattning, talangfulla forskare. 
Inte utan att det uppstår skador inom 
andra områden än smittspridningen.  
De, enligt samma syn, talanglösa 
byråkraterna måste ha en bredare 
samhällelig förståelse och måste ta 
hänsyn till mångtydigheten. Före-
slagna åtgärder har kanske inte effekt 
ens inom målområdet, även om någon 
hävdar detta efter att ha forskat i en 
modellvärld. 

Man kan uppröras över det stora 
antalet svårt sjuka och döda, bristen 
på entydiga besked m m. Men om  
ingen entydighet finns, hjälper det 
inte att vara upprörd. Vi kan inte på 
lösa grunder vädra vår ilska och  
bestraffa någon, som är avvikande 
eller kan beslås med något, som blev 
fel i efterklokhetens ljus. Vi kan inte 
ställa oskyldiga vid skampålen, bara 
för att vi vill att någon ska stå där. 
Under digerdöden beskylldes judar 
och kättare för sjukdomen och brändes. 
Men den fortsatte, så man fick hitta 
andra syndabockar. Virus i råttloppor 
är ett sentida rön. 

Det är väl bra att försöka ge svar på 
svåra frågor och förvirrande informa-
tion, men om inga säkra svar finns, 
måste vi väl ändå inte ta till medeltida 
tankemönster. Det är oroande att 
lösnummer- och gillajakten tillåter 
sig underblåsa primitiva känslor. 
Står vi själva över sådant? Jag är rädd 
för att tycka-om och inte-tycka-om 
förekommer i stor utsträckning och 
att jakten på syndabockar finns även 
hos oss. I ledande ställning får man 
ofta kritik för att göra för mycket eller 
för lite. Ibland är det rättvist, ibland 
väldigt orättvist med omotiverade 
ifrågasättanden av motiv och etik. 
Ilskan mot de som syns eller tar initia-
tiv tar sig uttryck i omotiverat förtal, 
anmälande och kivande. Och mobbing 
förekommer på olika sätt.

Vi har tydliga mål för vår verksam-
het, att informera om, rekrytera till 
och utbilda för vårt totalförsvar. Det 
gör vi bra, men det kräver att vi håller 
ihop och inte tar efter avarter och  
tonlägen i medier. Vi måste behandla  
varandra med respekt, förnuft och 
gott omdöme. Syndare med goda 
intentioner ska förlåtas, det är 
skampålarna som ska rivas och  
brännas.

TEXT: JOHAN RENÉ

Johan René
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M ed undantag för de som gör  
den yttersta uppoffringen  
på slagfältet, således stupar,  
kommer många soldater 

någon gång att återvända från kriget 
eller konflikten. Transitionen innebär 
en övergång mellan två kontexter som 
skiljer sig markant. Vissa återvänder 
med skador, synliga som osynliga, 
andra går ur upplevelserna stärkta 
som personer. 

Hemkomsten är ett känsloladdat 
område att skriva om, huvudsakligen 
eftersom det ofta är här som individer 
upplevt eller upplever problem. Även 
om de som drabbas av problem är en 

Om stridens psykologi  
– att komma hem

FOTO: ANDRE FILIPE

I boken Soldatens återkomst från 1940 beskriver författaren och nobel-
pristagaren Eyvind Johnson hur den ärrade soldaten återvänder från kriget 
till ett samhälle han inte känner igen, där han möter människor som inte 
bara har en oförståelse för de uppoffringar han gjort utan även rent ut 
föraktar honom. Temat känns bekant och går igen i många krigsskildringar. 
Omställningen från slagfältet till det relativa lugnet i det civila samhället 
är ofta en naturlig källa till friktion. Denna artikel behandlar närmare de 
psykologiska mekanismerna runt hemkomsten.

TEXT: DAVID BERGMAN

David Bergman
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relativt liten del av alla återvändare, 
får vi aldrig glömma att också ett lågt 
procentantal representerar relativt 
många högst verkliga individer. Vi 
behöver också hålla i åtanke att  
problem för de som drabbats aldrig 
blir lindrigare av att andra sluppit. 

Kontraster och tryckutjämning
Hemkomst från striden innebär över-
gång från en kontext till en annan. Där 
problem uppkommer hänger dessa 
ofta samman med övergången och 
de upplevda kontrasterna som lägger 
grunden för dessa. Utifrån denna  
referensram är det inte ovanligt att de  

fredsmässiga rutinerna i garnisonen 
upplevs som meningslösa eller att 
man irriteras över att människor 
klagar över relativa småsaker. 

Varje hemkomst innehåller vanligt-
vis en fysisk, en emotionell och en 
social dimension. Den fysiska dimen-
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påfrestande situationer. Att sänka de 
psykologiska kraven är därmed inte 
bara dumt sett till prestation, utan 
även något som på sikt skulle medföra 
ökad ohälsa och sjukskrivningar. Det 
ska inte misstolkas som att de som 
drabbas av psykisk ohälsa är ointel-
ligenta. Alla människor som möter 
jobbiga händelser kommer att påverkas  
av dem. Men med högre generell 
begåvning kommer en bättre förmåga 
att se sammanhang, förhålla sig till vad  
som hänt samt knyta och upprätthålla  
sociala relationer. Förmågan till 
”coping”, med vilket avses den strategi 
patienten använder för att handskas 
med sitt besvär, är helt enkelt generellt 
bättre vid en högre intelligensnivå. 
Tänkvärt är att de som idag kämpar 
med psykisk ohälsa ändå är uttagna 
enligt en hög standard. 

Traumatologi
Det är fullt normalt att uppleva stress-
reaktioner som en följd av vistelse i 

ett konfliktområde eller efter direkta 
strider. Det är en normal reaktion på 
en onormal situation. Att i någon  
utsträckning vara spänd, på sin vakt och 
sova lätt och oregelbundet är ofta en 
naturlig effekt av att tryckutjämningen  
ännu inte skett. Det är beteende-
mönster individer är tvungna att 
tillämpa för att överleva på slagfältet, 
men som inte krävs på hemmaplan. 
För de flesta är dessa reaktioner  
tillfälliga och övergående. Om åter-
hämtningen av någon anledning 
fallerar kan reaktionerna utvecklas till 
posttraumatiskt stressyndrom, eller bara 
PTSD. Det kan enklast beskrivas som 
att återuppleva händelser istället för att 
minnas dem då obearbetade händelser 
överstyr samma stress-respons som i 
den utlösande situationen. Vanligt är 
exempelvis att grenar som knäcks,  
bilar som baktänder och ballonger 
som brister kan påminna om skott-
lossning och därmed framkalla minnen 
associerade med detta. 

Endast en mindre del av de individer 
som utsatts för traumatiska händelser 
utvecklar PTSD och även om de fallen 
där individer drabbats måste tas på 
största allvar är diagnosen fortfarande 
ovanlig. Normala och övergående 
stressreaktioner kan också naturligt 
ofta innehålla samma respons även 
om de inte formellt uppfyller diagno s - 
tiseringskriterierna. Diagnosen är  
heller ingen livstidsdom utan oftast 
behandlingsbar. De flesta som drabbats  
återhämtar sig själv med kamratstöd, 
medan andra kan behöva ytterligare 
hjälp eller behandling. 

Även traumatiska händelser kan 
dock leda till positiva effekter. Det är 
självklart inte den traumatiserande  
händelsen som direkt leder till  
personlig utveckling. Det är snarare 
individens kamp att hantera sina 
emotionella reaktioner samt att 
acceptera och skapa mening i efter-
dyningarna av händelsen som ger 
resultatet. Denna process, hur än  
påfrestande den kan upplevas, kan 
leda till att de som genomgår den i 
större utsträckning reflekterar över 
sina liv, blir mer medvetna om sina 
styrkor och svagheter, får nya och  
vidgade perspektiv och finner en högre  
mening i vad de gör. Detta ska inte 
tolkas som ett argument för att utsätta 
människor för trauma i syfte att få 
dem att utvecklas, utan helt enkelt att 
även påfrestande upplevelser kan leda 
till positiva effekter. ■ 

 

sionen innefattar att gå från en högre 
nivå av beredskap med större inslag 
av vakenhet och misstänksamhet till 
en normal nivå där lätt och oregel-
bunden vila ersätts med normala 
sömncykler för återhämtning. Den 
andra är den emotionella dimensionen 
som kan innehålla både positiva och 
negativa aspekter. De positiva innebär 
ofta en glädje och en ökad uppskattning  
för familj och vänner, men kan också 
innehålla en frustration om exempelvis 
gamla konflikter åter gör sig påminda. 
De dubbla känslorna har kallats för 
Combat Veteran’s Paradox där individerna 
både är glada att vara hemma men 
samtidigt lättretliga och arga. Den 
sociala dimensionen ligger i att lämna 
en social grupp med stark samman-
hållning för att återuppta relationer i 
andra sociala grupper. 

”Healthy Soldier Effect”
Veteraner är generellt friskare än  
andra, något som benämns som Healthy 
Soldier Effect. Soldater och sjömän är 
selekterade utifrån bland annat fysisk 
förmåga och psykisk stabilitet, de lever 
generellt sundare liv med mer fysisk 
träning och är dessutom utbildade i  
just att kunna hantera svåra situa-
tioner. Effekten finns beskriven både 
internationellt och i Sverige.

I detta har selektion en naturlig del. 
Selektion finns till för att välja ut de 
som kan tillgodogöra sig en krävande 
utbildning och prestera bäst på olika 
befattningar. Men det fyller även 
ett traumatologiskt syfte. En för låg 
begåvning medför en ökad risk för 
ohälsa efter att individerna ställs inför 

”Veteraner är 
generellt friskare 
än andra, något 
som benämns som 
Healthy Soldier 
Effect.

För det övervägande flertalet följer förr eller senare en hemkomst efter en insats som kan ha  
inneburit svåra påfrestningar under strid. FOTO: ANTONIA SEHLSTEDT / FÖRSVARSMAKTEN
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K onceptet nyttjades första  
gången i stor skala vid anfallet 
mot Ia Drang-dalen när  
Överste Hal Moore vid 1 luft - 

burna kavalleridivisionen flögs in med  
UH-1D Huey-helikoptrar där dessa 
visade sig vara oersättliga då de flög 
in ammunition och förnödenheter, 
flög ut sårade och stupade samt gav 
närskydd med sina kulsprutor. Från 
och med konflikten i Vietnam var  
heli koptrar en definitiv del i alla 

försvarsmakters arsenal, så även i den 
svenska Försvarsmakten.

Svenska tidiga helikoptrar
Helikopter 3 (Hkp 3) var en medeltung 
Bell 204B tillverkad av Augusta som 
fanns i organisationen som Hkp 3, 3B  
och slutligen 3C. Denna användes 
främst för transporter, även om vissa  
prov med bestyckning i form av robotar 
prövades. Hkp 3 fanns i 23 exemplar 
och användes från 60-talet till ca 2000. 

Helikopterflottiljen 
på Malmen

Hkp 16 under övningen Våreld. FOTO: LASSE JANSSON / FÖRSVARSMAKTEN

Det moderna slagfältet kräver hög mobilitet hos förbanden. Att snabbt 
kunna sättas in kan vara avgörande för att lösa en viss uppgift vilket  
framförallt visade sig i Vietnamkonflikten med det som kallades ”Air cav”,  
d v s luftburna styrkor som flögs in till en landningszon (LZ). 

TEXT: HENRIK JANSSON

Henrik Jansson
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Hkp 4 var den klassiska marin-
helikoptern för ubåtsjakt med dubbla 
rotorer från Boeing, en Vertol 107,  
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vilka var i tjänst från 1963 ända till 
2011. 

Hkp 6 var en lätt Bell 206 som var  
i tjänst mellan 1968 och 1997 och  
Hkp 9 var en lätt helikopter av  
modell Bo-105 med möjlighet att  
skjuta TOW-missiler1 vilken tjänst-
gjorde ända till 2009. 

Hkp 10, eller Super Puma,  
användes framförallt som en 
räddnings helikopter mellan 1988  
och 2015, men även som transport-
helikopter i Afghanistan. 

Den svenska Helikopterflottiljen 
tillkom 1998, men dessförinnan fanns 
helikoptrar på Malmen, det så kallade 
Arméflyget som redan 1985 statione-
rades på Malmen. 

Operativa helikoptrar i dagens 
flottilj är Hkp 14, 15 och 16. 

Organisation flottiljen
Den svenska Helikopterflottiljen är 
spridd över landet med tre unika 
skvadroner i Ronneby, Luleå och  
på Malmen i Linköping. I Luleå  
finns den markoperativa Hkp 14,  
Ronneby opererar Hkp 14 och 15 för 
marin miljö och på Malmens flygfält 
är förutom Hkp 15, alla våra Hkp 16 
baserade. Idag finns 15 stycken  
Hkp 16 stationerade på Malmens  
flygfält tillsammans med Hkp 15 där 
12 finns på Malmen och åtta är  
anpassade för marina upp drag och 
finns i Ronneby. I Ronneby och Luleå 
finns sammanlagt 18 Hkp 14F och 
14E. 

Slagfjädern har fått besöka  
Heli kopterflottiljen på Malmens  

flygfält, fått en inblick i dess vardag 
och fått sitta i och känna på heli-
koptrarna. Vi har fått besöka nästa 
alla delar av förbandet och fått prata 
med såväl piloter som flyg tekniker/
uppdrags specialister på Hkp 16. 

På Malmen organiseras, förutom 
helikopterpiloterna, uppdrags-
specialister samt flygmekaniker, 
tre baskompanier. Dessa svarar för 
markpersonal, snöröjer, handhar 
bränsle, sjukvård etcetera. Det finns 
även en hundenhet som är knuten till 

närskyddet, ett bassäkerhetsförband 
som skyddar basområdet. 

Chef  för Helikopterflottiljen är 
Överste Jonas Nellsjö. Totalt finns  
850 personer på flottiljen. 

42:a och 43:e baskompaniet
En Helikopterflottilj behöver mark-
styrkor och baspersonal. I Linköping 
finns 42:a och 43:e baskompaniet samt 
44:e grundutbildningskompaniet. 
42:a baskompaniet är baserat på  
Malmen permanent, medan det 43:e är 
ett rörligt kompani som kan sätta upp 
tillfälliga baser. 42:a kompaniet består 
av fem plutoner med skilda uppgifter. 

En pluton svarar för närskyddet 
och säkrar basen mot infiltration. Här 
finns en hundenhet som utbildas på 
Malmslätt. Vi hälsar på hos hundarna, 
får en pratstund med hundförarna och 
träffar hundarna. 

En pluton har som uppgift rädd-
ningstjänst samt förberedelser av 
landningsplats med röjning, träd-
fäll ning liksom reparationer. Plutonen 
disponerar hjullastare, snöröjnings-
fordon och annan tung utrustning. 
Vid vårt besök på Malmslätt är det 
minusgrader och snö i luften och 
snöröjningsfordonen kör fram och 
tillbaka på plattan för att hålla den fri 
från snö och is.

Underhållsplutonen transporterar, 
handhar drivmedel och innehåller 
kockar och annan underhållspersonal. 
Här finns mellan 60-80 fordon. 

Sambandspluton står för all kontakt 
med stridsledningen och andra förband. 

Vid Räddningsplutonen finns 
avancerad medicinsk utrustning, 
sjukvårdspersonal, ambulanser,  
förbandsplats, sjuksköterskor och 
läkare. Den har även kapacitet att 
behandla skadade hundar. 

”Sambands
pluton står för all 
kontakt med  
stridsledningen 
och andra förband.

Trupptransport med gamla Hkp 10. FOTO: LASSE JANSSON / FÖRSVARSMAKTEN 

Snöröjning på Malmens flygfält. / Schäferhund på Malmens hundenhet, en del av bassäkerheten. 
FOTO: JOHAN LÖFGREN 1 En pansarvärnsrobot.
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Antalet personer i baskompaniet 
uppgår till 200 personer. liksom vid 
andra delar av flottiljen finns vakanser 
avseende soldater och officerare. 

Helikopter 14
Hkp 14 är ett medeltungt helikopter-
system, tillverkad av NH Industries/
Eurocopter med avancerad elektronisk 
utrustning och kapacitet för att lösa 
en mängd olika uppdrag. Exempelvis 
taktisk trupptransport, sjuktransport, 
räddningsinsatser över land och hav, 
materieltransport med hängande last, 
personal/VIP-transport, lednings-  
och kommunikationsstöd för opera-
tiva förband, specialoperationer, 
fallskärmsfällning, ytmålsspaning och 
ubåtsjakt (endast HKP 14F). Av Sveriges 
18 Hkp 14 är hälften landoperativa och 
hälften utrustade för operationer i 
marin miljö. 

Helikopter 15
Hkp 15 är försvarets lätta helikopter-
system, baserat på en Agusta Westland, 
modell A109. Dess användnings-
område är primärt utbildning, men 
även spaningsuppdrag, taktiska 
transporter, ubåtsjakt samt sjö- och 
flygräddning. Hkp 15A är avsedd för 
landbaserade uppdrag och Hkp 15B 
för marina uppdrag. Totalt förfogar 
Sverige över 20 Hkp 15. 

Helikopter 16
Den svenska anskaffningen av  
Hkp 16 kom egentligen som ett svar på 
förseningen i leve ransen av Hkp 14, 
vilken startade i början av 2000-talet.  

Av olika anled ningar försenades  
denna affär markant. Det slutade med 
ett skriande behov av helikoptrar  
för sjukvårdstransport i den inter-
nationella insatsen i Afghanistan. 
Beslut fattades snabbt att anskaffa 
medeltunga helikoptrar i form av  
15 Sikorsky Black Hawk UH-60M. 
Dessa köptes in direkt från den  
amerikanska armén och sattes omedel - 
  bart in för medicinsk evaku ering  
(medevac) i Afghanistan.

Hkp 16 av typen UH-60M är en av 
de modernaste varianterna av Black 
Hawk. Den är 15 m lång med en höjd 
av 3,8 m och den har ca 1,37 m i gång-
höjd inne i kabinen. Tomvikten är  

5,6 ton och totalt kan den väga ca 10 ton 
med all utrustning och last. Max  
hastighet är 280 km/h och beväpningen 
består av två sidomonterade 7,62 mm 
Ksp 58E/240B kulsprutor. 240B är  
den amerikanska beteckningen på  
FN MAG eller Ksp 58E som vi kallar 
den i Sverige. Kulsprutorna opereras 
inifrån helikoptern, precis bakom  
piloterna. Skyttarna förlitar sig mycket 
på spårljus då det är svårt att rikta 
kulsprutorna mot mål och samtidigt 
använda riktmedlen. I helikoptern 
finns även ett pistolgrepp samt en 
vanlig kolv, vilken kan monteras på 
kulsprutorna om dessa ska plockas  
ut ur helikoptern och användas på 
marken. Det sitter även en spärr i 
fästet som förhindrar att skytten 
skjuter av rotorblad. Montaget och 
fästet är lätt att operera, men det går 
inte att se genom siktena när man  
exempelvis riktar den neråt och 
framåt. 

Hkp 16 har plats för 11 passagerare, 
åtta fullt utrustade soldater eller sex 
jägarsoldater med stora ryggsäckar.  
I de fall helikoptern agerar i medevac 
rollen, kan den utrustas med fyra 
bårar samt fyra sittande personer. 

Hkp 16 har motmedelskapslar 
monterade strax framför stjärtrotorn 
med laservarnare, robotskottsvarnare, 
radarvarnare samt rems- och fackel-
fällare. Besättningen är skyddad av 
ett ballistiskt splitterskydd i form av 
ett extra golv inne i helikoptern som 
klarar av 7.62 mm kulor och splitter. 
Värmesignaturen är reducerad med  
s k IR-suppressorer och utblåset för 

Hkp 14 i fjällmiljö. FOTO: ANTONY PECCHI / NH INDUSTRIES 

Förarsäte med styrspak, pedaler och lyftspak samt en hel massa knappar på Hkp 16.  
FOTO: JOHAN LÖFGREN
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motorerna riktas uppåt för att mini-
mera IR-signaturen. 

Hkp 16 drivs av två General Electric 
T700-GE-701D-motorer som ger  
ca 2 000 hästkrafter. Räckvidden är 
ca 450 km med en maximal flygtid på 
ca två timmar. Insidan är ett myller av 
knappar och switchar och all informa-
tion visas på fyra LCD-skärmar fram - 
för piloterna. UH-60M är den mest 
avancerade av Black Hawks och har 
avancerade IFF-system (Identify 
Friend or Foe), Blue Force trackers och 
avancerade transpondrar. 

Besättningen på en Hkp 16 består  
av en befälhavare och en styrman 
samt två ytterligare. Vid insatsen i  
Afghanistan bestod de senare av en  
uppdragsspecialist och en flygtekniker 
samt en narkossköterska och en  
traumaläkare. 

Utbildningen för att bli pilot börjar 
i Tyskland med att flyga Eurocopter,  
för att sedan återgå till Sverige för  
utbildning på Hkp 15. Därefter ut bildas 
piloten på UH-60 i USA för att sedan 
komma tillbaka till Sverige och börja 
flyga Hkp 16. Total utbildningstid från 
start till slut är ca fyra till fem år. För 
flygtekniker är grundutbildningen 
förlagd till Halmstad och den tar lika 
lång tid som pilot, fyra till fem år. 

Bland personalen finns vakanser 
och det finns stora möjligheter för den 
som vill tjänstgöra i ett helikopter-
förband. På Försvarsmaktens hemsida 
kan man söka på Helikopterflottiljen 
och läsa om utbildningar för olika 
befattningar inom denna. 

 

Helikopterflottiljens specialenhet
Den enhet som hålls hemlig, vilken vi 
inte fick träffa, är den som opererar 
tillsammans med Särskilda Operations - 
gruppen (SOG). Medlemmarna i 
specialenheten är handplockade för 
uppdragen och flyger både Hkp 15 och 
Hkp 16 tillsammans med operatörerna 
inom SOG. 

Internationella uppdrag  
– Afghanistan 
Flottiljen deltog med Swedish Air Element 
ISAF 2013–2014 på Camp Marmal i 
Afghanistan med fyra Hkp 16 under 
anropsnamn ”ICEPAC”. Huvud - 
uppgiften var medevac och även  
forward medevac, vilket är upphämt-
ning direkt på skadeplats. Insatsen 
varade till 2014, vilket gör den till 
förbandets längsta sammanhängande 
internationella insats.

När Hkp 16 flög medevac i  
Afghanistan var det alltid i rote om  
två helikoptrar där den ena hämtade 
den sårade på marken medan den  
andra helikoptern bevakade från 
luften. Det svenska förbandet stod på 
femton minuters beredskap i 180 dygn 
under tiden i Afghanistan. Innebörden 
av detta är är att helikoptrarna ska 
vara i luften inom 15 minuter från det 
att larmet går och patienten ska vara 
på sjukhus inom en timme. 

Internationella uppdrag  
– Adenviken
2015 deltog flottiljen för tredje gången 
i Adenviken med två Hkp 15 i Me04, 

operation Atalanta. Detta som en 
respons på alla fartygskapningar. 
Båda helikoptrarna var stationerade 
på det holländska fartyget HNLMS 
Johan de Witt, vilket har kapacitet att 
hantera helikoptrar såväl som mindre 
stridsbåtar. Sverige hade även en 
amfibiestyrka på plats med Strids-
båt 90. Uppdragen bestod till största 
del av spaningsuppdrag och att störa 
eventuella pirataktioner samt stöd till 
de specialförband som opererade från 
stridsbåtarna. Besättningar var, för-
utom befälhavare och styrman, även 
uppdragsspecialister och bestyckningen 
var Ksp 58E samt fotoutrustning. 

Sammanfattning
Vid besöket på Malmens flygplats fick 
vi en inblick i det dagliga livet på ett 
helikopterförband, och det är precis så 
hektiskt som man kan tänka sig. Det 
sker dagliga flygningar med helikopter - 
systemen och den styrman samt  
flyg  tekniker som förevisar en Hkp 16 i  
flyghangaren, drar snabbt på sig  
utrustning och ger sig ut på en övnings-
flygning medan vi tittar på. I hangaren 
står åtta Hkp 16 uppställda som servas 
av markpersonalen och ute på plattan 
kör snöröjarna fram och tillbaka på 
den frusna asfalten. Hela förbandet 
andas professionalism och en hög 
kompetens. 

Slagfjädern, författaren och  
fotografen vill passa på att tacka  
Heli kopterflottiljen, dess anställda 
och deras medieansvarige, som tog 
sig tid att visa den verksamhet som 
flottiljen utför. ■ 

Hkp 16 i Afghanistan. FOTO: LASSE JANSSON / FÖRSVARSMAKTEN Hkp 15 på fartyget Johan DeWitt i Adenviken. FOTO: PER SKANTZ /  
FÖRSVARSMAKTEN
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Cyberhotet:  
attacker, spionage 
och krigföring
Ofta kan vi läsa, höra eller se nyheter om cyber. Vanligen handlar det om 
intrång eller attacker på olika håll i världen, såväl i Sverige som i andra 
länder. Vi får även ta del av uppgifter om cyberkrig, men nästan alltid i 
negativa sammanhang. Om du upplever att det är mer nyheter om cyber nu 
än tidigare, så har du antagligen helt rätt. 

TEXT: LARS HOLMQVIST

Lars HolmqvistM en vad handlar då cyber-
hotet om? Artikeln är ett 
försök att med hjälp av  
ett par exempel reda ut 

frågan, utan att förlora sig alltför 
mycket i teknikresonemang.

Bakgrunden är att vårt samhälle 
successivt blir alltmer digitalt och 
uppkopplat. Sådant som tidigare bara  
fanns och var tillgängligt på en enda 
plats är nu nåbart från jordens alla 
hörn. Utvecklingen mot ökad upp-
koppling lär fortsätta i och med tele-
kommunikationens femte generation 
(5G), fortsatt ökad automatisering i 
samhället och introduktionen av s k 
artificiell intelligens.

En cyberattack brukar ses som 
försök att med hjälp av datorer och  
datakommunikation skada en verk-
samhet, till exempel genom att förstöra  
data (ett företags uppgifter om kund-
fordringar försvinner), ändra data 
(din skuld till banken fördubblas  
plötsligt), stjäla data (kriminella  
kommer över en lista på alla som köpt 
en viss exklusiv klocka), blockera data  
(du har pengar på ditt betalkortskonto,  
men personalen i kassan kan inte 
se det så du nekas köp) eller sprida 
konfidentiella data (ett stort antal av 
Hillary Clintons privata mail som 
offentliggjordes inför USA:s valrörelse 
2016). Det kan även vara att använda 
digitala metoder för att störa ut admi-
nistrativa system, elnät eller annan 

FO
TO

: P
R

IV
AT

infrastruktur eller t o m att förorsaka 
fysisk skada på utrustning. 

Ett tillvägagångssätt, som vi under 
senare tid har kunnat se flera exempel 
på, är utnyttjande av s k ransomware. 
Dessa utpressningsvirus låser eller 
blockerar programvara för en  
användare, till exempel ett företag 
eller myndighet. Sedan kräver aktören 
bakom viruset en lösensumma för 
att låsa upp programvaran. Detta har 
drabbat bland annat sjukhus runt om 
i världen.

Cyberattacker som metod kan 
således vara lönsamt för kriminella, 
men varför skriva om det i Slagfjädern? 
Ja, det finns goda skäl. I konflikter 
mellan stater har vi de senaste åren 
kunnat se en utvidgning av de metoder  
en stat kan använda, vid sidan av rent  

militära medel, för att nå sina politiska  
mål. Hot om militärt våld, diplomati 
och handelskrig är visserligen alla 
urgamla företeelser. Informations-
påverkan har alltid funnits, även om 
de tillgängliga verktygen har ökat 
betydligt i och med uppkomsten av 
internet och inte minst sociala medier. 
Men cyberattacker är något helt nytt. 
En antagonistiskt sinnad stat kan se 
flera fördelar med att använda metoder 
av detta slag:
• Det är billigt. Att föra krig med 

konventionella medel är väldigt 
dyrt. En militär apparat i rörelse 
slukar oerhörda belopp. Till det 
kommer risken att egen infra-
struktur förstörs och den stora 
politiska belastningen som kan 
komma av att ett land väljer att föra 
krig. Man kan i vissa avseenden 
hävda att Tyskland än i dag bär på 
en börda av landets ansvar för det 
krig som tog slut för mer än 75 år 
sedan.

• Stor skada och snabbt. Från rysk 
sida tyder uppgifter på att man 

”Ransomware,  
eller utpressnings
virus, låser eller 
blockerar program  
vara för en  
användare.
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ser mer allvarligt på cyberhotet 
än någon annan. Lite förenklat 
kan det uttryckas att den som med 
cybermetoder försöker skada rysk 
kärnvapenförmåga gör något som 
likställs med anfall med mass-
förstörelsevapen och som då, enligt 
rysk doktrin, får bekämpas med 
kärnvapen även i förebyggande 
syfte. Förmågan att tillföra skada är 
stor redan idag, men kan förväntas 
att öka i framtiden och utvecklingen 
är snabb.

• Cyberattacker är förnekelsebara. I  
en väpnad konflikt blir det omöjligt  
att hemlighålla vem som står 
bakom en aggression, även om 
ambitiösa försök att komma undan 
ansvaret har gjorts, i till exempel, 
östra Ukraina. Till förnekelse-
barheten med cyberattacker 
finns även den omständighet att 
de grupperingar som idag utför 
cyberattacker, åtminstone när 
det gäller Ryssland, inte direkt är 
statliga utan snarare består av fri-
lansande individer med mer lösa 
kopplingar till statlig verksamhet.

• Kunskap är pengar. En antagonistisk 
stat som med cyberresurser lyckas 
komma åt data i Sverige kan tjäna 
stora pengar. Vi är ett litet land som  
över åren har lyckats hålla oss i  
den absoluta kunskapstoppen inom  
flera olika vetenskapliga och 
kommersiellt värdefulla områden. 
Att stjäla svenska industrihemlig-
heter är ett sätt att minska kompe-
tensgapet gentemot Sverige och kan  
vara enormt lönsamt, en lönsamhet  
som direkt speglas i motsvarande 
förlust för svenska företag.

• Kunskap som krigsförberedelser. 
Cyberförmåga kan ge antagonisten 
möjlighet att komma åt information 
som krävs för krigsplanläggning 
riktad mot vårt land. Allt från 
hållfasthetsberäkningar på broar 
till ventilationssystem i byggnader 
av militärt värde och olika slag av 
personuppgifter kan vara oerhört 
dyrt och svårt att samla in på  
konventionellt sätt. Cybertekniken 
ger nya möjligheter.

Men hur ser cyberhotet ut i praktiken? 
Här två exempel:

Haubits D-30  
D-30 är benämningen på en sovjetisk 
12,2 cm haubits som har producerats 
i ett stort antal sedan 1960 och som 
har exporterats till många länder. Som 
exempel kan nämnas att Finland har 
nästan 500 haubitser av modell D-30 
i sin arsenal. Efter Sovjetunionens fall 
1991, som ledde till att 15 nya stater 
bildades, återfanns D-30 i de flesta av 
dessa staters väpnade styrkor. Så även 
i Ukraina.

I samband med striderna i Donbass 
2014–2015 tog den ukrainska armén 
fram en särskild app (POLR-D30) till 
Android-surfplattor som skulle  
användas för målberäkningar till D-30. 
Att skjuta med artilleri, där projektilen  
färdas i luften 15 km eller längre, 
kräver olika beräkningar för att kunna 
kompensera för vindstyrka, riktning, 
lufttryck och annat som kan påverka 
träffbilden. Appen skulle hjälpa till 
med detta. Men det visade sig att en 
rysk fristående hackergrupp, populärt 
kallad Fancy Bear (eller APT-28), hade 
skapat ett särskilt datavirus (kallat 
X-Agent) och sedan lyckats smitta 

Haubits D-30, utanför Artilllerimuséet i S:t Petersburg. FOTO: GEORGE SHUKLIN / WIKIMEDIA COMMONS



12 SLAGFJÄDERN NR 1-2021

appen POLR-D30 med detta virus.  
Effekten blev att ryska artilleriförband 
med virusets hjälp kunde lokalisera 
var de ukrainska D30-pjäserna stod 
grupperade och snabbt bekämpa dessa. 
Enligt företaget Crowdstrike i USA, 
som står för mycket av källorna runt 
dessa händelser, ledde X-Agent till 
att 15-20 % av Ukrainas hela bestånd 
av D30-haubitser förstördes under 
striderna. 

Exemplet D-30 visar hur cyberteknik  
i krigföringen kan få direkta militära 
konsekvenser. Det är i och för sig ett 
begränsat exempel, men vi kan tänka 
oss hur ett bredare användande av  
cyberteknik skulle kunna få omfattande 
följder för ett lands militära förband 
om man inte vidtar motåtgärder.

Hackergruppen Cozy Bear  
vs nederländska JSCU
En nyuppsatt organisation, JSCU,  
under AIVD (den nederländska 
underrättelse- och säkerhetstjänsten) 
började år 2014 intressera sig för 
ryska hackergrupper. Ganska snart 
fick man upp spåret efter en rysk 
fristående grupp, Cozy Bear (även 
kallad APT-29) och började samla in 
data om denna.

Först lyckades JSCU lokalisera en 
plats som användes av Cozy Bear. Detta 
var i en byggnad på ett universitets-
område i centrala Moskva och JSCU 
kunde även bestämma våningsplan 
och vilka kontorslokaler som användes  
av Cozy Bear. Därefter identifierade 
man en övervakningskamera i korri-
doren utanför kontoret och hackade 
sig in i den. Man tog bilder av de som 
arbetade på Cozy Bears kontor och av 
deras besökare. Snart kunde neder-
ländarna se att individer tillhörande 
ryska SVR (den ryska utlandsinriktade 
underrättelsetjänsten) brukade komma 
till Cozy Bear. 

Samtidigt som besöksflödet i korri-
doren dokumenterades lyckades JSCU 
hacka och löpande följa datatrafiken 
som gick ut från den ryska hacker-
gruppen. Inför presidentvalet i USA 
2016 kunde nederländarna från första 
parkett se hur Cozy Bear, åtminstone 
vid två tillfällen, bröt sig in på det 
demokratiska partiets huvudkontor 
och den vägen försökte påverka  
utgången av det amerikanska valet. 
Från Nederländernas sida underrättade 
man sina amerikanska kollegor.

Ingenting som rör Cozy Bear har 
bekräftats från officiellt ryskt håll. 
Tvärtom förnekar man all inblandning 

och ser dessa uppgifter som ett försök 
till desinformation från Västs sida.

Några reflektioner
Ovan tas två exempel upp som båda, 
åtminstone delvis, handlar om ryska 
cybergrupper. Finns det inte en 
obalans här? Är Ryssland verkligen 
det enda landet som ägnar sig åt 
cyberattacker? Nej, knappast. Vi kan 
utgå från att det finns ett antal länder 
som har både förmåga och vilja att 
utföra cyberattacker om man anser att 
det gagnar det egna landets intressen. 
Men för Sveriges del kan vi se att den 
professionella bedömning som landets  

myndigheter gör ganska tydligt pekar 
ut Ryssland som ett betydelsefullt hot 
för vår del. Som ett exempel uttryckte 
sig Säpo så här i oktober 2020:

”– Säkerhetspolisen vet att främmande 
makt ägnar sig åt omfattande cyberspionage 
mot Sverige. Cyberspionaget riktas mot 
säkerhetskänslig verksamhet och svensk 
världsledande forskning och innovation 
med målet att stjäla kunskap och företag 
för att olovligen bygga upp motsvarigheter 
i andra länder, säger Charlotte von Essen, 
biträdande säkerhetspolischef.

Ett 15-tal stater bedriver underrättelse-
verksamhet mot Sverige, varav Ryssland 
och Kina utgör det största hotet. Angreppen 

Övervakningskamera i Sverige. FOTO: LARS HOLMQVIST
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mot Sverige leder till att grundläggande 
fri- och rättigheter undermineras, att jobb 
och kunskap försvinner från Sverige vilket 
skadar vår ekonomi, att vårt politiska 
beslutsfattande påverkas och att Sveriges 
territoriella suveränitet utmanas.”

Vid andra tillfällen har nämnts att 
medan kinesiskt spioneri i huvudsak 
inriktar sig på stöld av intellektuella 
värden (industrispionage), så är det 
ryska mer inriktat på resurser av 
betydelse för vårt militära och civila 
försvar. 

Någon kanske undrar varför  
Nederländerna började vidta aktiva  
åtgärder för att kartlägga ryska hacker - 
grupper? Svaret är antagligen den 
17 juli 2014, dagen då ryska styrkor 
grupperade på ukrainskt territorium 
sköt ner ett civilt passagerarplan. Av 
de totalt 283 som dödades vid den ryska 
nedskjutningen, var 193 nederländska 
medborgare. Sådant väcker ont blod.

Är det verkligen rimligt att lasta 
Ryssland för något som inofficiella 
ickestatliga aktörer som Fancy Bear 
och Cozy Bear tar sig för? Blir det inte 
fel om man håller Rysslands politiska  

ledning ansvarig för vad privata 
verksamheter ägnar sig åt? Ja, här bör 
man vara försiktig med att dra snabba 
slutsatser. Men samtidigt är inte synen 
på offentlig och enskild verksamhet 
densamma i alla länder. Få länder är 
såpass konsekvent formella i detta 
avseende som vårt eget. Eller som 
Försvarets Forskningsinstitut redan 

2005 uttryckte sig om de inrikes 
ryska förhållandena: ”…men eftersom 
näringslivet, staten och den organiserade 
brottsligheten är tätt sammanflätade i 
Ryssland…”. Just med tanken på att 

nå syftet ”förnekelsebarhet” blir det 
viktigt att låta vissa uppgifter lösas av 
grupperingar som inte formellt är en 
del av staten. 

Sammanfattningsvis
Den snabba tekniska utvecklingen och 
de möjligheter som denna skapar för 
antagonistiskt sinnade stater gör att 
vi framöver kommer att tvingas lägga 
alltmer resurser på skydd. Således 
förebygga cyberattacker, övervaka 
system för att tidigt upptäcka de 
attacker som kommer, åtgärder för att 
försvara oss mot dem och antagligen 
även förmåga att själva genomföra 
attacker mot våra motståndare. Den 
typ av konflikt som förs med militära 
vapen kommer inte att försvinna, 
men den lär inte heller se ut som den 
gjorde förr.

För den läsare som vill veta mer 
föreslås googling av ”sandworm  
notpetya” som handlar om en storskalig 
attack riktad mot Ukraina i juni 2017 
samt ”IT-försvarsförbandet” om vår 
ganska nya svenska militära resurs 
designad för att bemöta cyberhot. ■

ANNONS

”Är Ryssland 
verkligen det enda 
landet som ägnar  
sig åt cyber
attacker? 

https://aff.a.se/
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D en beprövade erfarenheten 
är lärdomarna av de krig 
och konflikter som Ryssland 
och Sovjetunionen deltagit i 

från första världskriget till idag. Här 
har Det Stora Fosterländska Kriget 
1941–1945 en särställning där knappast 
någon studie, rapport eller artikel 
saknar hänvisningar till och/eller  
exemplifieringar från detta. Något 
som kan ge intryck av liturgi grundad  
i den betydelse som tillmäts Det 
Stora Fosterländska Kriget och dess 
inflytande på den ryska självbilden, 
men det hävdas ännu idag att det  
finns erfarenheter av värde i vad som 
skedde 1941–1945.

Den vetenskapliga grunden  
– Krigsvetenskapen
Begreppet krigsvetenskap kan ges 
olika definitioner och ha en varierande  
begreppsapparat. Enligt svensk  
definition är krigsvetenskap studien  
av krig och krigföring respektive 
annan konflikthantering där militära 
maktmedel utnyttjas samt omfattar 
ett antal discipliner, t ex krigshistoria,  
krigskonst, militära operationer,  
militär logistik och militärteori. 

Den ryska definitionen av begreppet  
krigsvetenskap är mångfaldigt. Den  
pekar på att ämnet är en levande 
veten skap. Dock torde ryska försvars-
ministeriets definition kunna betraktas 
som den officiella. Enligt denna är 
krigsvetenskap ett system av kun-
skaper om lagar, militärstrategi, 
krigets natur, sätt att förhindra det, 
uppbyggnad och förberedelser av 
de väpnade styrkorna respektive 
landet för krig, lagbundenheten i 

den väpnade striden samt principer 
och metoder för att föra densamma 
med fokus på den väpnade striden. 
Försvars ministeriets definition är 
mer omfattande och detaljerad än den 
svenska, liksom ett antal andra krigs - 
vetenskapliga begrepp och definitioner 
med en delvis annan begreppsapparat  
än hos oss och i Väst. Därför är 
kunskap om innebörden av centrala 
begrepp i rysk krigsvetenskap och 
militär terminologi en grund för 
förståelsen av de operativa och taktiska 
principerna samt hur de tillämpas. 

Krigsvetenskapen kan även ses som 
en hierarki där strategi är den högsta 
nivån, operationskonst mellannivån 
och taktik den lägsta nivån.

Strategi är enligt ryska försvars-
ministeriets definition en integrerad 
del av krigskonsten, dess högsta nivå,  
som omfattar teori och praktiskt 
utövande av en stats militära verk-
samhet. En strategi grundas på 
bedömningar av det säkerhetspolitiska 
läget och utvecklingsriktningarna  
för detta respektive vetenskapligt 
grundade mål, principer, inriktningar 

och uppgifter samt objektiva krav  
och faktiska möjligheter vad gäller 
funktionaliteten hos och utvecklingen  
av statens militära organisation. En 
definition som också återspeglas i 
inledningen till den ryska militär-
doktrinen. Där framgår att i denna 
har allmänna grunder för försvars-
politiken och den försvarsekonomiska 
försörjningen av landets försvar  
formulerats på grundval av analyser av 
militära faror och hot mot Rysslands 
och dess allierades intressen. 

Militärdoktrinen, som fastställdes 
i sin senaste version 2014 och där en 
ny version kan förväntas i närtid, är 
ett av flera dokument där strategin 
framgår. Bl a Ryska Federationens 
nationella säkerhetsstrategi där en 
ny version skulle ha utarbetats under 
2020 vilket ännu inte blivit fallet. 

Operationskonst/operationer är 
förberedelser för och genomförande 
av operationer med högre förband 
ur olika försvarsgrenar/vapenslag. 
En operation är en kombination av 
samordnade strider, slag och manöver 
av förband med avseende på mål,  
uppgifter, tid och rum. Dessa genom-
förs samtidigt eller efter varandra 
enligt ett unikt beslut och plan för att 
lösa strategiska, operativa eller  
operativataktiska uppgifter inom en  

Operationer och 
taktik – Po Russkij
Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet är de två ben rysk operations-
konst och taktik står på och de operativa samt taktiska principerna utgår 
från. Den militärteoretiska och krigsvetenskapliga forskningen bedrivs  
bl a av ryska krigsvetenskapsakademien. 

TEXT: JÖRGEN ELFVING

Jörgen Elfving
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”Uttrycken slag 
och manöver, två 
centrala begrepp 
i rysk operations
konst och taktik.
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krigsskådeplats/flera krigsskådeplatser,  
strategisk (operations-) riktning eller  
inom ett större område under en 
bestämd tidsrymd. En operation 
genomförs av förband ur en eller flera 
försvarsgrenar/vapenslag och skiljer 
sig åt avseende omfattning, slag och 
försvarsgren/vapenslag. Omfattningen 
av en operation bestäms av dess  
utsträckning i rummet, varaktighet 
och ingående förband.

Ovan förekommer uttrycken slag 
och manöver, två centrala begrepp i 
rysk operationskonst och taktik. 

Slag, på ryska Удар/Udar har ingen 
svensk motsvarighet och definieras 
som ”en samtidig nedkämpning av 
motståndarens förband och objekt 
genom en kraftfull påverkan av dessa 
med till buds stående medel eller 
förband” och kan genomföras av både 

förband och eld, d v s resurser för 
bekämpning.

Manöver genomförs med förband,  
resurser, slag och eld samt är en 
organiserad förflyttning av dessa 
under strid i syfte att nå ett gynnsamt 
läge i förhållande till motståndaren. 
Manöver kan också innebära organ i-
serande av erforderliga grupperingar 
av styrkor och resurser, men även 
överflyttning av, eller ominriktning 
av, slag eller eld för en mer effektiv 
bekämpning av motståndaren. 

Taktik är förberedelser för och 
genomförande av strid, gemensamt 
eller självständigt, med förband ur  
olika försvarsgrenar/vapenslag samt  
omfattar allmän taktik, försvarsgrens-,  
vapenslags- och specialförbandstaktik.  
Taktik indelas också i teoretisk taktik 
och praktisk taktik. Teoretisk taktik  

handlar om att utforska stridens lag - 
bundenhet, dess karaktär och innehåll, 
förbands egenskaper och förmåga. 
Praktisk taktik handlar om att utarbeta 
metoder för stridens förberedande och  
genomförande samt om chefers, stabers 
och förbands verksamhet vid förbere-
delser för och genomförande av strid.

Den beprövade erfarenheten –  
synen på den moderna striden
Strid är enligt ryskt synsätt den 
grundläggande formen av förbands 
taktiska agerande som omfattar 
organiserade och till tid och rum 
samordnad/-e slag, eld och manövrer 
av förband i syfte att bekämpa (ned-
kämpa) motståndaren, avslå hans 
anfall eller lösa andra uppgifter i ett 
begränsat område under en kort tid. 
Slag, eld och manövrer är stridens 

De ryska förbanden karakteriseras av stor eldkraft och rörlighet. FOTO: SERGE SEREBRO, VITEBSK POPULAR NEWS / WIKIMEDIA COMMONS
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grundelement och huvudstridssätten 
anfall och försvar.

Anfall genomförs i syfte att ned-
kämpa motståndaren, ta angivna  
linjer/terrängpartier och skapa förut-
sättningar för fortsatt verksamhet. 
Anfall genomförs genom bekämpning 
av motståndaren med alla till buds 
stående medel, beslutsamma attacker, 
snabb framryckning med förband in på  
djupet av motståndarens gruppering, 
nedkämpning och tillfångatagande av 
personal, tagande av vapen och materiel 
respektive terräng. Anfall genomförs 
med yttersta kraft, oav brutet, i dager 
som i mörker, i vilket väder som helst 
och i nära samverkan mellan förband 
ur olika vapen- och truppslag.

Försvar syftar till att avvärja anfall  
av överlägsna fientliga styrkor, till - 
foga motståndaren största möjliga  
förluster, hålla viktig terräng och 
samtidigt skapa gynnsamma förut-
sättningar för att övergå till anfall. 
Försvar kan vara förberett eller orga-
niseras under strid i, eller utan, direkt 
stridskontakt med motståndaren. 
Beroende på stridsuppgift, disponibla 

styrkor och resurser, men även p g a 
terrängens beskaffenhet, kan försvar 
vara stationärt eller rörligt. Sett till 
hur rörligt försvar beskrivs är detta i 
princip fördröjningsstrid.

Strid kan genomföras som gemen-
sam strid, luftförsvars-, luft- eller 
sjöstrid. Mekaniserade och strids-
vagnsförband genomför gemensam 
strid då denna förs tillsammans med 
andra förband ur mark-, flygstrids-  
samt marinstridskrafterna, luftland-
sätt ningstrupperna och/eller andra  
väpnade enheter.

Den gemensamma striden kräver 
en kontinuerlig underrättelseinhämt-
ning, skicklig användning av vapen 
och materiel, medel för skydd och 
maskirovka, stor rörlighet, full 
anspänning av alla moraliska och 
fysiska krafter, orubblig vilja till seger 
samt järnhård disciplin och samman-
hållning.

Maskirovka, ett begrepp som getts 
stor uppmärksamhet, omfattar skydd 
av sekretessbelagda uppgifter, att 
nyttja terrängens döljande egenskaper 
och begränsad sikt, användning av 

aerosoler, maskeringsmålning av 
vapen och materiel, demonstrativa 
åtgärder av förband, användning av 
olika sambandsmedel för vilseledning 
samt andra åtgärder för att undgå  
underrättelseinhämtning liksom 
strikt iakttagande av maskerings-
disciplin hos all personal.

Strid kan genomföras såväl med 
som utan användning av kärnvapen, 
högprecisionsvapen som med vapen 
vilka bygger på användning av nya  
fysiska principer alternativt utan  
dessa, d v s endast med konventionella  
vapen. Med vapen som bygger på 
användning av nya fysiska principer 
förstås laser-, höghastighets-, hög-
frekvens- eller radiovågsvapen.

Den moderna striden karakteriseras 
av stora påfrestningar, kortvariga och 
dynamiska stridshandlingar, strids-
handlingarnas mark- och luftkaraktär,  
samtidig kraftig verkan av eld på 
hela djupet av de stridande parternas 
gruppering, användning av skiftande 
sätt för att lösa stridsuppgifterna, en 
snabb övergång från ett stridssätt till 
ett annat och ett komplicerat radio-

Korvetterna av Steregushchiy-klassen är bestyckade med långräckviddiga missiler. FOTO: МОРОЗОВ Л.Н. / WIKIMEDIA COMMONS
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1 Det som diagnostiseras väl,  
kan kureras väl.

elektroniskt läge. Och en lärobok i 
taktik karakteriserar den moderna 
striden som att;
• Förbandstätheten på stridsfältet 

minskar.
• Koncentrationen av eld från olika 

vapen ökar liksom eldkraften vid 
lägre förband. 

• Integrationen av olika förbands-
typer ökar.

• Lägre förband blir mer autonoma  
och ges högre grad av taktisk 
självständighet.

• Striden får ett ökat djup.
• Medel och metoder för att påverka  

motståndaren utan att fysiskt 
nedkämpa honom får en ökad 
betydelse.

• Stridsfältet utökas, från tvådimen-
sionellt till tredimensionellt.

• Rörligheten på marken och i luften 
ökar.

• Möjligheterna att överföra infor-
mation ökar i betydande grad.

Operativa och taktiska principer
Grundat på krigsvetenskap och  
beprövad erfarenhet, liksom synen 
på den moderna striden, kan också de 
taktiska principerna definieras vilka 
även är tillämpliga vid genomförandet 
av operationer där de viktigaste av 
dem är;
• Ständigt vidmakthållande av för-

band och resurser i hög beredskap 
för att genomföra strid med eller 
utan användning av kärnvapen.

President Vladimir Putin tillsammans med landets försvarsminister (t v) och generalstabschef. FOTO: KREMLIN.RU 

• Hög aktivitet och beslutsamhet av 
förbanden vid genomförande av 
strid.

• Nära samverkan mellan olika  
försvarsgrenar/vapenslag.

• Överraskning och döljande av 
verksamheten, kraftsamling av 
resurser till de viktigaste riktning-
arna och den avgörande tidpunkten 
samt oavbruten stridsverksamhet.

• Djärva manövrer med förband och 
resurser samt återskapande i rätt 
tid och skickligt utnyttjande av alla 
slags reserver.

• Allsidigt säkerställande av för-
banden vid genomförande av strid.

Ovan förekommer uttrycket säker-
ställande, som inte heller har en svensk  
motsvarighet. D v s att förbereda och 
vidta åtgärder för att säkerställa och 
vidmakthålla en hög stridsförmåga  
hos förbanden samt att skapa gynn-
samma förutsättningar för att för-
banden i rätt tid och med framgång 
ska kunna lösa sina uppgifter. Säker-
ställande är inte bara logistik utan 
även underrättelsetjänst, skydd och 
bevakning, fältarbeten m m.

Har synen på den moderna striden 
liksom de operativa och taktiska 
principerna styrt den förmåge-
upp byggnad som de ryska väpnade 
styrkorna genomgått sedan 2008? Att 
så varit fallet är uppenbart sett till den 
materiel som tillförts, utvecklingen av 
bekämpnings- och televapenförmåga 
samt övningsverksamhet m m, vilket 
en rysk källa uttrycker som: ”Idag är 
Ryska Federationens väpnade styrkor 
utrustade med moderna vapen och 
militär materiel, vilket har gjort det 
möjligt att avsevärt öka deras slag-
kraft, eldkraft och manöverförmåga 
vilket lett till en förändring av själva 
stridens innehåll som blivit ännu mer 
dynamisk och av kortvarig karaktär 
samt som av chefer kräver beslut-
samhet, kraftfullhet, kreativitet och 
självständighet i organiserande och 
genomförande”. 

Utvecklingen av rysk strategi,  
operationskonst och taktik är en 
dynamisk process influerad av krigs-

vetenskaplig forskning  
och debatt samt erfaren - 
 heter från prov och 
försök, övnings-
verksamhet liksom från 
”skarp verksamhet”, 
inte minst operationen 
i Syrien som i hög grad 
påverkat taktikutveck-
ling m m. Därför finns 
det anledning att följa 
hur strategi, operations-
konst och taktik utvecklas 
över tid för att utveckla 
vår egen förmåga. Bene  
diagnoscitur, bene  
curatur.1 ■

”Det finns  
anledning att följa 
hur strategi, opera  
tionskonst och 
taktik utvecklas 
över tid för att  
utveckla vår egen 
förmåga.
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S amtidigt existerar många 
svåra och stora utmaningar 
för USA under de närmaste 
åren, såväl inrikes- som 

utrikes- och säkerhetspolitiskt. Fram- 
och motgångar för det stora landet i 
väster har global påverkan. Det gäller 
inte minst för Europa och vårt eget land. 

Stora interna problem
Iögonfallande är den inrikes situa-
tionen i USA med en uppenbart 
splittrad befolkning. Det gäller politiskt,  
mellan olika etniciteter, liksom socialt 
och ekonomiskt. Stora ojämlikheter  
existerar mellan olika grupper i det  
amerikanska samhället, där sjuk-
vården är ett sådant. Lägg till detta 
covid-19 som skapat höga dödstal, 
omfattande arbetslöshet och press på 
landets ekonomi. Joe Bidens ambition 
att vara alla amerikaners president 

kommer inte att vara lätt att infria. 
Företrädaren i presidentämbetet 
kan med sin mycket stora supporter-
grupp ställa den nye presidentens 
ledarskap inför svåra utmaningar. 
Ytterst handlar det om försvaret av 
demokratin vilket kommer att vara en 
helt central uppgift för de nya makt-
havarna i Washington. Fram- och 
motgångar här spiller tveklöst över på 
omvärlden. 

Den pågående pandemin måste 
hanteras och har högsta prioritet, där 
det gäller att hejda smittspridningen.  
Detta är en förutsättning för att 
samhället åter ska börja fungera. 
Att långsiktigt förbättra sjukvårds-
systemet, snarast stimulera ekonomin 
bl a genom investeringar, minska  
arbetslösheten och försöka åstad-
komma en fördelningspolitik som är 
mindre ojämlik mellan olika folk-

grupper, har hög angelägenhet men 
innebär också enorma utmaningar.

Internationella förväntningar 
Joe Bidens viktläggning av klimat-
frågorna, liksom dennes öppnare syn 
på internationellt samarbete och en 
positivare attityd till de organisa-
tioner som är centrala för dessa har  
mötts med positiva reaktioner inter-
nationellt. USA:s aktiva medverkan 
i klimatarbetet är avgörande för att 
överhuvudtaget åstadkomma  

Höga förväntningar 
på Joe Biden
Den nya administrationen i Washington har hälsats med lättnad i många 
europeiska huvudstäder och därmed officiellt inom EU och Nato. 

TEXT: TOMMY JEPPSSON

Tommy Jeppsson
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USA:s nye president står inför stora och svåra utmaningar. FOTO: GAGE SKIDMORE / WIKIMEDIA COMMONS
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märkbara förbättringar. Och det är 
bråttom!

Kina anges som USA:s största 
utmanare, något som fortsatt behöver 
mötas av en amerikansk säkerhets-
politisk och militär prioritering av 
Stillahavsregionen. Ett fördjupat 
samarbete med bl a länder som  
Australien, Japan och Sydkorea är här 
av största betydelse. 

Prioriteringen av Stillahavsregionen 
innebär sannolikt lägre viktläggning  
vid Nato och europeisk säkerhet, 
knappast officiellt uttalat, dock  
långsiktigt en högst möjlig realitet. 
Insikten om detta ökar i de europeiska  
huvudstäderna och det är i ljuset av 
detta som talet om europeisk säker-
hetspolitisk autonomi ska ses. Vägen 
till europeisk säkerhetspolitisk 
autonomi är, om ens möjlig, mycket 
lång och kan inte frikopplas från ett 
fortsatt transatlantiskt försvars-
samarbete. Detta för att kunna vara en 
trovärdig motvikt till kinesiska och 
ryska expansionssträvanden. 

Även om Kina officiellt anges vara 
den största utmanaren så ska det  
betonas att Ryssland, Nato och EU inte 
är oviktiga för Washington. I många av 
EU:s och Nato:s huvudstäder emotses 
en positivare transatlantisk relation. 
En test blir hur Bidens admini stration 

kommer att hantera den, av Donald 
Trump, aviserade amerikanska redu - 
ceringen av militär närvaro i Tyskland. 
Samtidigt kan det förväntas fortsatta 
krav från amerikansk sida om större 
europeiska satsningar inom försvars-
området, även om tvåprocentmålet 
kan behöva modifieras i många länder 
som ett resultat av de ekonomiska 
nedgångarna som följd av pandemin.

Området kring Persiska viken kan 
enklast beskrivas som en krutdurk där 
också till synes obetydliga incidenter 
kan få långtgående konsekvenser. 
I konflikten med Iran kan Biden 
förväntas försöka driva en politik som 
mildrar låsningarna i relationerna 
mellan de båda länderna och möjligen,  
mera långsiktigt, öppnar upp för dialog. 

Framtiden
Vaktombytet i Vita huset bedöms 
innebära ett tonläge som mera 
inbjuder till dialog och samarbete 
internationellt. Det gäller inte bara 
utrikes- och säkerhetspolitiken utan 
också arbetet inom FN, handelsfrågor, 
internationellt bistånd m fl områden. 
Högst sannolikt kan vi vänta oss en 
beredvillighet till en högre grad av 
finess i dialogen med såväl Peking, 
Moskva och de huvudstäder som täcks 
in av Nato och EU.

Samtidigt uppvisar den inrikes 
situationen i landet stark splittring. 
USA:s återhämtning från covid-19 
prioriteras mycket högt på den politiska 
dagordningen. Landets ekonomiska 
återhämtning och en utjämning av de 
stora sociala och ekonomiska skill-
naderna, liksom diskrimineringen av 
vissa folkgrupper, kräver kraftfulla 
åtgärder. I tillägg kräver klimatarbetet 
en omfattande omställning av det 
amerikanska samhället.

Sammantaget utmaningar som, var 
för sig liksom tillsammans, uppvisar 
en komplexitet som det är svårt att ta 
till sig. Samtidigt är samtliga dessa  
utmaningar ytterligt angelägna att 
finna lösningar på. ■

I det s k rostbältet krävs omfattande investeringar i nya energi- och närings-
livslösningar liksom sociala insatser. FOTO: ALBERT DUCE / WIKIMEDIA COMMONS

Stormningen av Capitolium visar på stora inrikespolitiska splittringar.  
FOTO: BRETT DAVIS / FLICKR

”Fram och 
motgångar för 
det stora landet i 
väster har global 
påverkan.



L ikheten är slående med hur vi 
borde se på beredskap. Stra-
tegiska pauser är en illusion. 
Dags att kavla upp ärmarna.

Det stora paradigmskiftet för oss 
var övergången till en totalförsvars-
syn. Ett nödvändigt steg i dagens 
hotbild med hybridkrigföring, och 
gråzonstänkande. Det utesluter inte 
militär verksamhet. Den återinförda 
värnplikten är ett uppvaknande och 
en trigger. Våra traditionellt militära 
föreningar kommer att få att göra 
framöver. Krigsdugligheten brister  
i våra förband. Med återinförda 
befälskategorier GB/KB återfår vi ett 
elevunderlag till vapen- och krigs-
förbandskurser. Kompletterings- och 
kombattantkurser behövs.

Det finns utmaningar med detta. 
En är att Försvarsmaktens (FM)  
personal – utom de äldre – har en 
diffus bild av, hur symbios mellan FM 
och frivilligrörelsen kan byggas upp 
på nytt. Vår rörelse har stor potential, 
vi måste visa det. Dessutom har den 
strategiska pausen medfört en flora av 
bestämmelser och certifieringar, som 
gör det svårare än förr att rekrytera 
instruktörer och kurschefer. Vidare-
utbildning av våra medlemmar är 
högsta prioritet.

Vi har redan viktiga uppgifter i 
rekrytering och utbildning av avtals-
personal, sjukvårdare, stabsassistenter  
och fältkockar till Hemvärnet. Vi 
gör det med hög ambition och goda 
resultat. Fördröjningsnipplarna måste 
arbetas bort – i samförstånd. Finansi-
ering genom FM har sina utmaningar. 
FM är mycket välplanerad men rigid. 
Snabba initiativ och beslut är svårt. 
Initiativ faller på hälleberget. Coronan  
har försenat beslut och genomförande. 
Dock har vi i nödfall egna pengar!  
Ungdomsverksamheten har legat  

nere. Den är väsentlig för vår rekry te-
ring men även för FM. Vi ger hundra-
tals ungdomar en meningsfull fritid och  
en bild av hur det är att vara ”militär”. 
Den kommer att utvidgas. Vi och FM 
måste underlätta för återstarten.

Vår verksamhet understöds av 
anslag från FM och förbanden, men 
även från Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap (MSB). För att 
skapa ett forum för civil beredskap 
har vi bildat Föreningen Samhälls - 
beredskap. Den ägnar sig åt Försvars-
upplysning samt åt projektet För Din 

Säkerhet! Här finns mer att göra. 
Samhällets överlevnad kräver ett  
robust civilt samhälle med funge-

rande handels- och trafikflöden. 
Insikten finns, att det inte är 

så idag, men åtgärder för 
totalförsvarets stärkande 

har knappt kommit ur 
morgon tofflorna. Vi 
måste ge information,  

Corona –  
och sedan … ? 
Förhoppningsvis kan vi snart lägga restriktionerna bakom oss. Inte full-
ständigt, smittan kommer att finnas kvar – beredd att angripa igen, om vi 
slappnar av. 

TEXT: JOHAN RENÉ

Johan René
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så att alla förstår, hur nödvändigt vårt 
försvar är och att alla har en roll.

Förbundet är en ledningsfunktion 
för föreningar med olika inriktningar.  
Det ställer krav på att vi tar vård om 
våra medlemmar, förklarar varför 
vi finns och vad som krävs förutom 
det omedelbara intresset. Bland våra 
medlemmar finns nästa generation 
funktionärer. Den nyss startade 
medlemsintroduktionen måste 
genomföras på bredden.

”The sky is the limit”. Vi har våren 
på oss för att börja – vi behöver disku-
tera vad vi borde, ska, tänker och vill 
göra med vårt engagemang. Börja nu! 
Försvars information, rekrytering och  

utbildning är vår verksamhets idé. 
Det är ingen begränsning, det är en 

plattform att börja från. ■

Värnpliktigt befäl och soldater kommer att 
behöva utbildning för att vidmakthålla och 
utveckla sina kunskaper. Försvarsutbildarna 

kan hjälpa Försvarsmakten med detta. 
FOTO: JOEL THUNGREN / FÖRSVARSMAKTEN
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U nder fredagen hölls gemen-
samma samlingar medan övrig 
tid tillbringades med arbete 
inom respektive verksamhet. 

För utbildningsledarnas del innebar 
helgen att deltagarna besökte ett antal 
”stationer” där det gavs information 
om kommande nyheter och föränd-
ringar i verksamheten m m. 

På årets agenda stod: 
• Information från Försvarsmaktens 

Högkvarter (HKV).
• Försvarsutbildarnas avtalsbefatt-

ningar och uppdrag/beställningar.
• Uppdragsprocessen, roller, ansvar 

och styrdokument.
• Vad är ett regionalt samordnings-

möte?
• Instruktör i Försvarsutbildarna.
• Digitaliserad arvodeshantering.
• CRM (ungdom och kurs).
• Kursgårdsbokningsrutiner. 
• Digitaliserade leverantörsfakturor.
• Utbildningsledare i förbund.
• Kurschefens ansvar och roll.

• Hur kan våra regionaliserade 
uppdrag bidra till delaktighet och 
engagemang bland medlemmar 
och funktionärer?

På ett personligt plan hörde informa-
tionen från HKV och FöUtb digitalise-
rade ekonomihantering till de mest 
intressanta punkterna, tillsammans 
med det informella samtalet på  
fredagskvällen mellan överstyrelsens 
medlemmar och utbildningsledarna.
 
Information från HKV
Informationen från HKV handlade 
främst om arbetet med en ny handbok 
för frivilligorganisationer, en ny  
H FRIV. 

Nytt för H FRIV är att målgruppen i 
första hand är Försvarsmaktens (FM) 
chefer, inte Frivilligorganisationerna  
(FFO). Skälet är att belysa vilket stöd 
FM:s chefer ska ge till FFO:na vad 
gäller infrastruktur, materiel och 
personal. I H FRIV framgår även vilka 
resurser FM inte ska bistå med. 

Höstkonferens  
2020
Försvarsutbildarnas (FöUtb) Höstkonferens 2020 hölls på Tylebäck. På  
grund av Coronasituationen var det något färre deltagare än vanligt. Men 
det blev ändå en bra mix av överstyrelsens ledamöter och utbildnings-
ledarna som samlades.

TEXT: ANNE KATHERINE MATTSSON

Anne Katherine Mattsson
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Den nya versionen kommer att följa  
FM:s struktur för handböcker. Kapitlet 
om förmåner och arvoden tas bort och 
placeras som en separat skrivelse för 
att kunna förändras, när så behövs. 

I Högkvarteret pågår ett arbete med  
att synkronisera kursplaner, beställ-
ningar etc så att alla kurser får samma 
namn överallt. Alla kurser är också på 
väg in i PRIO med sin unika kurskod.

Centsoft – digitaliserad  
ekonomisk hantering
Att digitalisera den ekonomiska  
hanteringen inom en FFO är inte enkelt. 
Organisationen består av en liten grupp 
anställda, men främst utgörs organisa - 
tionen av en stor mängd fri villiga 
funktionärer vars möjligheter att 
engagera sig i verksamheten varierar. 
Det ställs därför mycket stora krav på 
att hitta ett system som är lättarbetat. 
Av informationen från höstkonferensen  
förefaller det som om FöUtb administ -
rativa chef  Ann Lindberg lyckats väl 
med den upp giften.

Mer info från höstkonferensen
Vill du veta mer om höstkonferensen 
finns flertalet presentationer på  
www.forsvarsutbildarna.se/intranat/
intranat/arkiv/hostkonferens/ ■

Utbildningen av våra funktionärer är viktig. 
FOTO: KRISTOFFER BÄCKSTRÖM
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E tt nytt år och nya utmaningar 
väntar oss. Coronan förföljer 
oss fortfarande, vi får hoppas 
att vaccinet gör så att verksam-

heten kan komma igång till 1 april, 
så att vi kan öppna kursgården och 
genomföra verksamheten enligt plan. 
Vi måste förbereda oss på att det kan 
bli ändringar i verksamhetsplanen. 
Vid eventuella ändringar mailar vi  
ut detta via CRM. Grundläggande  
soldatutbildning för frivilliga, GU-F,  
genomför vi den 15-29 maj. Vi 
rekommenderar våra medlemmar 
att söka till fort sättningskursen i 
totalförsvars information som genom-
förs på kursgården 7-13 augusti samt  
funktionärsutbildningen på Tylebäck 
vecka 32. Se mer på Försvarsutbild-
arnas hemsida.

Vi kommer att fortsätta vår turné 
med föreläsningen ”För din säkerhet!” 
runt Gotland så fort myndigheterna 
har lättat på restriktionerna.

 
Vad händer på Fårö kursgård?
Vi fortsätter med upprustningen och 
följer en uppgjord underhållsplan. 
Där ska vår nya tvättstuga färdig-
ställas och linneförrådet flyttas hit.  
Målning, fönsterrenovering, upp-
snyggning av rummen och stugorna 
och mycket mera ska genomföras. Det 
görs hela tiden förbättringsarbeten 
på vår kursgård. Listan är betydligt 
längre än det som nämnts här. 

Inbjudan
Alla försvarsutbildare inbjuds att 
delta vid dubbla årsstämmor med 
förtäring onsdagen den 24 mars  
kl 19.00 på Kupan, Röda Korset.

Trivselhelg genomförs fredagen 
den 23 till söndagen den 25 april.

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

Hjärtligt välkomna till våra  
aktiviteter. 

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

Boka på telefon 0498-22 41 33, 
tala om att du är medlem i Försvars-
utbildarna. För ytterligare information:  
www.farokursgard.se. ■

Sätt in årsavgiften för 2021: 100 kr  
på bankgiro 890-9335

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

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

Vad händer på Gotland?
FOTO: CLEMENSFRANZ / WIKIMEDIA COMMONS

TEXT: JAN-ERIC ENGSTRÖM, FÖRBUNDSORDFÖRANDE 

Aktiviteter att notera
Gotlandsförbundet
24 mars Dubbla årsstämmor,  

Kupan, 19.00
1 april- 
30 okt

Fårö Kursgård hålls  
öppen

2 april Motioner till RS 2021
23-25 
april

Trivselhelg, Styrelsemöte, 
Fårö Kursgård

ESO För din säkerhet!
4-6 maj Kursgårdsägarkonferens  

i Tylebäck
15-29 maj GU-F, Fårö Kursgård
ESO För din Säkerhet! 

Korgmakargatan 40, Visby, 
17.30-21.00

20-29 maj Grundkurs 1, sjukvård,
Fårö Kursgård

29-30 maj Riksstämma i Falsterbo
10 juni Halvårsrapport 2021 till

Försvarsutbildarna
18-20 
juni

Military Weekend  
– ungdom?, Fårö Kursgård

10-19 juli Grundkurs 1, sjukvård, 
Fårö Kursgård

13-19 juli CBRN, gruppchef, 
Fårö Kursgård

24 juli Styrelsemöte samt  
styrelsens sommarträff, 
Fårö Kursgård

18-31 juli FRO-kurser, Fårö Kursgård
4-13 aug Grundkurs 1, sjukvård, 

Fårö Kursgård
7-13 aug Försvarsinfokurs steg 3, 

Fårö Kursgård
V 32 Funktionärskurs, Tylebäck
21 aug Försvarsinformation vid B 0, 

Fårö Kursgård
 

Mailto:info@farokursgard.se
https://www.farokursgard.se/
Mailto:kjell_jaken@hotmail.com
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Slagfjädern saluterar
23 Eva Stålnacke Hv/HBR 60
25 Georges Chahine Hv/HBR 50
27 Bruno Trönnberg Siugnal 80
29 Sten Olov Derfer Träng 90
30 Sven-Hugo Hugosson ROSIS 85
30 Stig Häger Träng 80

Juni
01 Elisabeth Bovin Träng 75
02 Siw Lihufvudh Träng 80
03 Roland Ripmark KavJ 75
06 Tore Lindgren Pansar 90
07 Fredrik Synnerstad ROSIS 50
09 Christina Andreasson St.Eriks 60
09 Janas Bohman Träng 50
10 Robert Fröding KavJ 50
12 Kaj Gröndahl Södermanland 60
14 Jan Pallinder KavJ 75
16 Anneli Åkervall Södermanland 50
18 Roger Claesson Södermanland 60
18 Håkan Nilsson ROSIS 50
19 Bror Börtén Träng 85
19 Michael Bergman Samh 50
20 Bo Gillberg ROSIS 85
25 Leif  Banielsson Samh, ROSIS, Träng 80
26 Lars Backlund Tunga 50
27 Sven Olsson Hv/HBR 60
27 Niklas Köhler Hv/HBR 50
28 Nils Förander ROSIS 80

Gotlandsförbundet
Maj
6 Rolf  Fintzer Gotlandsförbundet 70
23 Sten Pettersson Gotlandsförbundet 85

Juni
22 Kjäll Sönnergren Gotlandsförbundet 75
26 Jens Werkander Gotlandsförbundet 70

Stockholm och Södermanland
April
02 Gunilla Eketorp Träng 75
04 Bo Olof  Nordberg Samh 80
05 Lars Erik Glas KavJ 80
07 Åke Frisk Träng 85
07 Björn-Olov Träff ROSIS 75
08 Jan Bruzelius ROSIS 75
09 Nils-Olof  Ekelöw ROSIS 60
11 Henrik Kjellander Hv/BHR 50
11 Louise Sundqvist Hv/HBR 50
13 Fredrik Tibblin Hv/HBR 50
14 Hans Skanse Träng 80
15 Hans Redtzer ROSIS 50
15 Alexander Milanski Stockholm 50
17 Peter Sandell Hv/HBR 60
20 Christer Nybom Hv/HBR 50
26 Björn Bogfelt St.Eriks 60
26 Niklas Glans Hv/HBR 50
27 Sven Axel Lyrenäs ROSIS 75
28 Tom Werner Södermanland 70
30 Johanna Fintling Stockholm 50

Maj
02 Stig Torgny Wiik ROSIS 70
02 Johan Stern ROSIS 70
03 Harald Emtell ROSIS, Träng 85
04 Peter Löveborg ROSIS 50
05 Gunnar Welin ROSIS 75
06 Göran Dalin Samh, Signal 60
06 Johan Holmberg ROSIS 60
08 Richard Kuylenstierna ROSIS 75
09 Pehr Hellers Samh 50
12 Fredrik af  Schmidt Hv/HBR 50
16 Per Aspeli ROSIS 75
16 Olof  Granander Pansar 60
21 Torgny Johansson Trunga 50

Aktiviteter att notera
På grund av den pågående pandemin covid-19 sker inga fysiska 
utbildningar, föreläsningar m m fram till tidigast 1 april 2021. 

Våra föreningar kommer att hålla årsmöten digitalt eller per  
post under februari månad. Förbundsstämman är planerad till  
24 mars och genomförs digitalt.

Uppgifter om rådande läge och aktuell information finns på 
förbundets hemsida www.forsvarsutbildarna.se/stockholm- 
sodermanland/forsvarsutbildarna-stockholm-och- 
sodermanland/kalender/ 

Aktiviteterna publiceras också på Förbundets Facebooksida, 
Försvarsutbildarna Stockholm. 
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Sjukvårdstjänst, en bland många viktiga kunskaper som ges vid våra  
utbildningar. FOTO: THOMMY GÖRANSSON

https://www.forsvarsutbildarna.se/stockholm-sodermanland/forsvarsutbildarna-stockholm-och-sodermanland/kalender/
https://www.forsvarsutbildarna.se/stockholm-sodermanland/forsvarsutbildarna-stockholm-och-sodermanland/kalender/
https://www.forsvarsutbildarna.se/stockholm-sodermanland/forsvarsutbildarna-stockholm-och-sodermanland/kalender/
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