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FÖRBUNDSSTYRELSENS ORDFÖRANDE

Corona och krona, 
vad lär vi oss?

A lla hoppades vi att hösten 
skulle innebära normali
sering. Icke så, pandemin 
fortlever, om än med lägre 

intensitet. Men vi kan inte låta den 
döda handen fortsätta. Föreningarna 
måste återgå i verksamhet. I skrivande 
stund öppnar vi upp 1/9, utmärkt. Men 
riskgrupperna ska hålla sig hemma.

Föreningslivet upprätthålls av 
6575åringar och vi är tämligen friska.  
De som blir sjuka verkar vara 2040 
åringar och det beror nog på sättet att 
roa sig. Så stäng barer och nattklubbar  
och låt veteranerna hålla igång  
föreningslivochcivilsamhälle!Varför 
inte knyta till sig någon uttråkad 
30åring? 

Vimåsteåtergåutanattsläppadet 
goda omdömet från inledningsskedet.  
Vimåsteanalyseravadsomvarfeloch 
gick fel, och om det gick fel eller om 
statistiken lurade oss. Intressanta 
slutsatser borde komma ur region 
Östergötlands analys. Av de äldre 
avlidna var det en mycket liten andel 
som dog direkt i Corona. En stor  
majoritet testades positivt, men dog 
av någon vanlig orsak som exempel
vis hjärtinfarkt eller hjärnblödning. 
Många var multi sjuka, sköra och 
inväntade slutet. Skulle ovannämnda 
under sökning visa sig hålla, även i 
större sammanhang, innebär det över 
50%lägredödssiffroriCorona.Efter
somdödssiffrornatagitstillintäktför
att döma ut regering, myndigheter 

och äldrevård, kanske kritiken måste 
omvärderas?

Detmanlärsigavdetta,förutom
att inte dra slutsatsen att myndigheter 
består av talanglösa byråkrater, är att 
i statistik har sorten betydelse. Meter 
ochkilofinnsdetjudefinitionerpå.
Likaså råder konsensus om vad som  
är en död. Men död av vad, testats  
positivtför,haftsymptompåellerdött 
i sviterna av covid19, är uppenbar ligen  
väldigt olika sorter med stor återverkan  
på statistik och debatt. Sorten död är 
tydligen lika mångfasetterad som att 
en dansk, norsk, svensk eller tjeckisk 
krona/korona har olika värden.

Harvihaftkritiskajournalister,som 
pekatpåattdefinitionenav”dödi 
covid19”varskakig?Nej,detbetalar 
sig inte i lösnummer. I stället basuneras  
dödssiffranutråochobehandlad.
Däremotförsenkampanjartad 
diskussionförelleremotmunskydd
och man serveras goda råd om bästa 
sättet att tillverka, tvätta och stryka 
tygstycket. Egentligen är det ju inte 
fråga om ja eller nej utan om bärandet 
skavarafrivilligtellerpåtvingat.Var
hittar man denna distinktion?

Närman(efterhandsporadiskt)
lyssnat på myndigheternas press
konferenser,ochdärförhaftför
hands information om vad som sagts, 
blir det tydligt att media har svårt att 
uppfatta nyanser. Det ska vara ja eller 
nej,förelleremot.”Detberorpå”ger
inga rubriker. Personfokuseringen är 

irriterande, Tegnell representerar en 
myndighet, men media gör honom till 
”Hansombestämmer”.ITVharmantvå
minuterförattgesittbudskap,sedan
blir man avbruten. Forskning och 
myndighets utövning kanske inte låter 
sigförklaraspåtvåminuter.

Media i allmänhet har inte rosat 
marknaden. Erfarenheten visar att de 
flestamänniskorrespekterartvå 
metersregeln.Någongånghardet
varit olämpligt trångt på barer och 
badplatser. Det är undantag, men 
bilder på detta har kolporterats till  
utlandet som en svensk normalbild. 
Ska media verkligen bara tänka på 
rubrik,gillatryckochförsäljning?
Varförintefunderapåvadsomblir
sanning i medvetandet hos dem som 
inte kan kontrollera på plats? Den 
långsiktigaeffektenavsensations
lysten(kampanj)journalistikblir 
ifrågasättande av medias sannings
halt. Är inte det något att fundera över?

Det här var exempel från ett område,  
som inte fungerat särskilt lysande. 
Fokuseringen på anekdotisk evidens 
och enstaka händelser gör att man 
hyser viss bävan när lärdomarna av  
pande min ska debatteras. Inte minst 
mot bakgrund av symbiosen mellan  
media och politik. Slutsatser måste 
drasigenerellatermer.Nästagång
kanskedetärkrigmotenheltoförut
sägbarfiende.Ellerärviredandär?

TEXT: JOHAN RENÉ
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B erättelsens fyra syskon  
var inte ensamma. Den  
31:a augusti 1939, bara dagar 
innan kriget bröt ut, beord  

rades att en evakuering skulle påbörjas.  
Ienlogistiskoperationmedfåmot
svarigheterförflyttades1,9miljoner
män niskor från centrala London  
och andra urbana områden. Över  
1,5 miljoner av dem var barn, många  
ensamma. Författaren C S Lewis, 
som själv hade upplevt krigets fasor i 
förstavärldskrigetskyttegravar,var
en av dem som öppnade sitt hem. Han 
blev den metaforiska professorn i sina 
egna böcker. 

Flykten från  
kriget till Narnia

Det som hände många barn i England under andra världskriget skulle också kunna hända barn i vår 
egen tid. FOTO: OLIA DANILEVICH / PEXELS

Sagan om Narnia, berättelsen om de fyra syskonen som evakueras från det 
krigshärjade London, har trollbundit många. Detta hade också kunnat gälla 
i vår tid och bilden av dem hade kunnat vara den nedan. De inkvarteras i 
ett gods på landet hos en äldre professor som absolut inte får störas. I sin 
lek upptäcker de en hemlig ingång längst bak i ett skåp som leder till det 
förtrollade kungadömet Narnia. Fantasi landet bortom den gömda portalen 
blir deras flykt från både fosterhemmet och ett land i krig. 

TEXT: DAVID BERGMAN

David Bergman
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Denlogistiskaoperationen”Pied 
Piper”harhyllatssomenstorframgång. 
Många människor som stannade kvar  
i städerna skadades eller dödades. 
Dock blev den psykologiska kostnaden  
fördeevakueradebarnenstor.Föräld 
rarnavissteoftainteomdestinationen
försinabarn,ellernärdeskullekunna 
komma tillbaka. De ombads att ge  
barnen så lite information som möjligt 
och i många fall lurades de tro att de 
skulle åka på en skolresa. Barnen visste 
inte vad eller vem som väntade vid 
resans slut. De reste extremt lätt med 
en tillåten leksak och en lapp med sin 
identitet runt halsen. 

Ävenomflyktärettmedföttgensvar
på akut stress ligger det något kontra
intuitivt i vår natur vid osäkerhet, 
långsiktig kumulativ stress eller mer 
diffusahot.Vidsådanapåfrestningar
tenderar vi att värdera den trygghet vi 
harännuhögre.Oftafinnervidenna
trygghet i hemmet. För ett barn har 
denna trygghet sin starkaste grund i 
föräldrarnatillsammansmeddethem
de är uppväxta i. 

Fysisk säkerhet –  
traumatisk utsatthet
Ävenomevakueringenfördebarneni
fysisksäkerhet,vardenoftatrauma
tiskochförödandeförderasförmåga
till anknytning. De separerades både 
fråndethemochdeföräldrarsomde
kändeochförknippademedtrygghet.
Från det trygga skickades de in i det 
okända,iblandmedlögnerochoftast
totalt ovetande om vad som väntade. 

Ienavdefåtaligapsykologiska
utvärderingarna War and children 
beskriver Anna Freud och Dorothy 
Burlingham att Londonbarn generellt 
uppvisade mycket mindre reaktioner  
på bombningarna men desto mer 
överatthablivitförflyttadefrånsina
familjer.ResantillNarniaärinteunik. 
Att barn använder metaforer eller 
berättelserbliroftaderassättatt
uttrycka känslor eller skapa mening. 
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trygghet i sitt livs mest påfrestande 
period.Fleraefterföljandestudierhar
visat på att krigstida evakuering ledde 
till depressioner, bestående brister 
iindividernasanknytningsförmåga
och en generellt lägre nivå av psyko
logiskt välmående. 

War Child Syndrome  
och generationseffekter
Sammaeffekterharfunnitsäven 
närmareSverige.Merän40000finska 
krigsbarn kom till Sverige under mot
svarandeförhållandenochvidsamma
tidsperiod. Dessa har visat komplexa  
PTSDsyndrom som påminner om 
förintelseöverlevare,mensomi
förekomstocksåöverstigerandelen
krigsveteraner med psykiska problem.  
Överkänsligheten mot psykiska 
åkommorefterkrigetslutoch 
känslorna av likgiltighet, rotlöshet 
och bristande självkänsla har ibland 
kallatsförWar Child Syndrome.Något
som påminner om att de som är  
närmastdenfysiskakonflikteninte
alltid är de som utstår den största 
påfrestningen. 

Nyareforskningmedbasiregister
data har visat att även barn till de som  
evakuerades under kriget visar en  
signifikantstörre
chans att själva  
behandlasför 
psykiatriska  
åkommor som  
depression och 
bipolär sjukdom. De 
växte upp i fred, men 
verkar ha påverkats 
avsinaföräldrars
upp levelser under 
kriget.Varför?Det
vet vi inte. Möjligen 
hadeeffekternaav
evakueringen en 
påverkan på hur 
individerna senare 
behandlade sina egna 
barn. Men att trauman 
kan gå i arv ger oss en 
fingervisningomhur
långtgående konse

kvenserna av evaku eringar är och att 
de sträcker sig långt bortom slutet på 
konflikten.

Vad kan vi lära oss?
Detvoreenkeltattsägaattförflytt
ningar av civila ska undvikas. Men  
det är självklart inte sant. Krig innebär  
påfrestningar och sekundära psyko
logiskaeffekterärettbilligtprisom
alternativet är döden. Men vi har ibland  
en övertro på att evakuering är det 
bästaförmänniskorellerattdekommer 
att ske naturligt vid ett krigstillstånd. 
Närvigenomförmilitäraövningarstår
alltföroftaettkort”Spontanutrymning 
harskett”underorderpunktenCivil
läge, när verkligheten sannolikt skulle  
vara den motsatta. Människor kommer  
troligtvis att kvarstanna vid sina hem 
så länge det bara är möjligt. Om vi 
sedanställsinförbeslutetattbeordra
en evakuering av ett samhälle måste  
vi också beakta att den logistiska  
utmaningen inte alltid kommer att 
vara den största. De traumatologiska 
effekternaavettsådantbeslut 
kommer att bli mer långtgående än 
själva kriget. ■

I historier kan de också använda sin 
fantasiförattintroduceramagiska
hjälpare som symboliserar styrka och 
kontroll. 

Deevakueradebarnenhadeofta 
anledningartillverklighetsflykt. 
Mottagandet skedde lokalt och ingen  
kontrollgenomfördesavfoster
föräldrarna.Detfannsvissaprinciper. 
Exempelvis hölls syskon ihop så långt 
som möjligt. Barn under skolåldern 
fickinledningsvisstannakvarhos
sina mödrar, ett beslut som senare  
omprövades. Fördelningen i de mot  
tagandesamhällenaskeddeofta
godtyckligt där de mottagande foster
föräldrarna,merellermindrefrivilliga,
gick längs en rad av ankommande 
barn och valde. Många av barnen 
behandlades självklart väl av goda 
människor. Men många individuella 
vittnesmål och även de två större  
officiellaundersökningarnasom
gjordes, The Cambridge Evacuation  
Survey och The Report to the Fabian  
Society, har vittnat om fysiska,  
psykiska och sexuella övergrepp. 
Men sanningen är att de långsiktiga 
psykologiskaeffekternaskullekomma
attbliänstörreochvisasigförstefter
krigets slut.

Somsåoftafannsvarningssignalerna 
där. I ett brev från 1939 till British 
Medical Journal varnade John Bowle, 
Emanuel Miller och D W Winnicott 
förattseparationenavbarnfrånsin
hemmamiljö kunde leda till en  
”emotionellblackout”ochenbety 
dande störning i utveckling av  
personligheten som kunde vara livet 
ut. Historien skulle komma att ge dem 
rätt.Återkomstenefterkrigetvarofta
efterlängtad,menintealltidfriktions
fri.Vissabarnstodinförfaktumetatt
derashemellerenderaförälderninte
längrefanns.Eftersexåravkrighade
en del yngre barn spenderat längre tid 
i det fosterhem de sändes till än hos  
deföräldrarsomengångskickade
iväg dem och upplevde motstridiga  
lojaliteter. Andra kämpade med 
känslan av att ha blivit övergivna av 
de personer de mest associerade med 

Att skicka iväg familjens barn var inget tvång men starkt rekommenderat. 
Denna propaganda-affisch framtagen för att minska föräldrars benägenhet att 
ta hem sina barn från fosterhemmen på landet påvisar den starka viljan bakom 
evakueringen, att behålla barnen evakuerade och föräldrarna i arbete för sam-
hällets bästa. FOTO: IMPERIAL WAR MUSEUM, ART.IWM PST 3095
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D essa bepansrade fordon har  
ideflestafallenstödjande
funktion, till exempel att 
transportera trupp och 

material, men de kan ändå bita ifrån 
sig rejält om det skulle behövas i till 
exempel en pansarvärnsroll, eller 
förattbekämpatruppellermjukare
fordon. Artikeln behandlar inte alla 
deolikafordonsomfunnitsochfinns.
Ettantalavdesomfåransessommest
intressanta, historiskt och nutida, 
beskrivs.

Terrängbil m/42 KP
NärSverige i början av 1940 organi
serade pansartrupper uppstod  
problemet hur infanteri i form av  
närskydd till stridsvagnarna skulle  
transporteras. Under andra världskriget 
var en vanlig taktik att infanteriet åkte 
på stridsvagnarna och när striden 
började så hoppade de av. Detta var en 
synnerligen farlig taktik och pansrad 
trupptransport behövdes. 

Lösningen var att ta vanliga 
fyrhjulsdrivna terränglastbilar och 

Svenska  
pansarterrängbilar,  
pansarbandvagnar och  
infanterikanonvagnar

KP-bilar på Cypern. FOTO: UN PHOTO/YUTAKA NAGATA

I Slagfjäderns serie om svenska pansarfordon är vi nu framme vid  
pansar bilar, pansarterrängbilar, pansarbandvagnar och infanterikanonvagnar. 

TEXT: HENRIK JANSSON

Henrik Jansson
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bepansra dessa. Mellan 1944–1946 
beställdes300frånScaniaVabisoch
200frånVolvo.Överbyggnadenleve
rerades av Landsverk, som gjort många 
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av de tidigare stridsvagnarna och 
bepansringen var mellan 820 mm.

Detta blev terrängbil m/42 med 
tilläggSKPförScaniavariantenoch
VKPförVolvo.Bilarnavägde8,5ton,
var ca 7 m långa med en besättning om  
tremanochplatsför16pansarskytte
soldater rygg mot rygg. Bilarna kallades  
KPbilarvilketstårförKarosseripansar. 
Bilarna var relativt populära, även om  
de var svårkörda. 1956 utrustades de 
med dubbla vattenkylda ksp m/36 i 
kalibern8x63mm.Elddopetfördessa
blevSverigesdeltagandeiFNinsatsen 
iKongokalladONUC.11KPbilarav 
Scaniavarianten deltog med framgång.  
En känd incident var när dessa deltog i 
denkonvojsomskulleförsökaundsätta
detbelägradeirländskaFNkompaniet 
i Jadotville. Konvojen sköts på från alla  
håll nästan hela vägen, inklusive från 
detlillaflygvapensommotståndaren
förfogadeöver.Tillslutvarman 
tvungen att slå till reträtt och KP 
bilarnas tunga kulsprutor kunde 
effektivttäckadenna.Denindiska
befälhavarenpåplatskonstateradei
sinrapportefteråtatt”dessa pansar-
bilar (KP-bilarna) blev vår räddning; det 
var tack vare modet, uthållig heten och 
djärvheten hos dessa svenskar på pansar-
bilarna som höll fienden stången”.KP 
bilarnaiKongoöverfördestillCypern
därdeficksmeknamnet”The White  
Elephants”som,trotshårdanvändning,
löste sina uppdrag med bravur. Under 
80talet renoverades KPbilarna och 
stannade i tjänst ända tills P18 lades 
ned 2004. Då hade dessa tjänstgjort i 
mer än 60 år. 

IKV 91
Underochefterandravärldskriget
ökade infanteriets behov av pansar  
 värnsstöd som hade hög terräng  
framkomlighet.Närettantalav
stridsvagn m/42 blev övertaliga runt 
1950, på grund av omorganisationer, 
blevdessaombyggdatill”stormkanon 
vagnar”ochinlemmadesiinfanteriet 
i form av stormkanonplutoner om  
sexvagnarivardera.Dessaföljdesav 
infanterikanonvagn 72, 102 och 103,  
meduppgiftattintebaraskjutaspräng 
granater utan att även kunna bekämpa 
pansarfordon. 

Flertalet modeller av vagnarna  
inom infanteribrigaderna hade en 
grundkonstruktionfråntidenförandra 
världskriget. Mot slutet av 1960talet 
sattesplaneriverketförattmoderni
sera och standardisera infanteri
brigadernasförmågaattbekämpa 

pansarfordon.Viddennatidhade
sovje tiska T64 och T72 125 mm 
kanonerochettkraftigtreaktivt
pansar.

Detnyastridsfordonetförinfanteri 
brigaderna skulle kunna slå ut 
stridsvagnar och ha hög mobilitet, 
terrängframkomlighet och snabbhet. 
Dettapåverkadeframföralltpansar
tjocklekenförattfåettsålättfordon
som möjligt. 1968 stod det klart att det 
var Hägglunds som skulle leverera 
fordonet och tre prototyper togs fram. 
1972 kom serietillverkningen igång 
med ett fordon på 16,3 ton, 6,4 m långt  
drivet av en 330 hästars 6cylind rig  
dieselmotor med en automatisk växel
låda och avgasturbo. Maxfarten var  
ca 65 km/h med en räckvidd om 500 km.  
Vagnenhadefyramansbesättningoch 
var utrustad med en 9 cm L/54 låg
tryckskanon som riktades med ett 
elektrohydraliskt servosystem samt 
enförtidenavanceradballistikdator
och laseravståndsmätare. Detta gjorde 
systemetmycketträffsäkert.Övrig
beväpning bestod av två kulsprutor 
m/39, en coaxialt med kanonen och en 
på torntaket samt totalt tolv stycken 
rökkastare på torntaket och två lyran
kastare.

IKV91sfördelarhadeettpris,vilket
var skyddet som inte var mer än 48 mm  
pansarplåt över hela vagnen. Denna 
klaradefinkalibrigeld,menknappast
någon form av dåtidens pansarvärn 
eller stridsvagnsammunition. 

IKV91organiseradesisk”band
pansarvärnskompanier”omtolvvagnar
vardera och dessa ingick i infanteri
brigaderna. Utbildning skedde på 
P4, P5 och P10. Med en maxfart om 
65 km/h var ändåvagnenenkraftatt
räkna med då en brigadchef  snabbt 
kundesättainförbandet.Nackdelarna
befannsdockförstoraoch2002hade
IKV91heltförsvunniturorganisa
tionen. 

PBV 302
Behovet av att transportera skytte
soldater, i samma hastighet som till 
exempel stridsvagn 103C, innebar  
attnyanskaffningavettbanddrivet 
fordon var nödvändig. 1960 togs en 
kravspecifikationframförettnytt
fordon med samma framkomlighet 
som en Strv 103C. Detta skulle kunna 
transportera trupp under skydd, 
uppsutten strid skulle vara möjlig och  
vagnens beväpning skulle kunna  
bekämpafientligtrupp,andraband
vagnar och liknande mjukare mål. 

”1968 stod det 
klart att det var 
Hägglunds som 
skulle leverera 
fordonet och tre 
prototyper togs 
fram.

IKV 91. FOTO: REALTIME, CC BY-SA 3.0
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Slutligen skulle vagnen ha egen  
simförmåga.

Hägglundsfickuppdragetochtog 
fram en prototyp där motor och växel
låda låg under vagnen, trupp satt där 
bak och besättningen bestående av 
två man kunde sitta bredvid varandra 
framivagnen.Denförstaprototypen
kom 1961 och var klart inspirerad av  
denamerikanskaM113.Vagnenförsågs 
med två öppningsbara dörrar i aktern 
förattunderlättaurlastning,en6 
cylindrig dieselmotor på 270 hk med  
enfyrväxladväxellådafrånVolvo,en 
20mm HispanoSuiza automatkanon,  
återvunnen från J29 Tunnan, samt sex 
rökkastare. Pansarets tjocklek uppgick 
till 23 mm. Tester pågick under ett år och  
redan 1963 startade serieproduktionen.  
1966levereradesdeförstavagnarna,
knappafemårefterattbeställningen
ladesochutvecklingenstartade.Vagnen
döptes till pansarbandvagn 302.

PBV302varomtyckt,medenslit
starkkonstruktionochendriftsäker
motor. Soldater som var över 1,85 tyckte 
att den var trång och den var inte helt 
framkomlig i besvärlig terräng,  vilket 
soldaternafickkännapå.Skytte
gruppen satt med tre man på var sida 
med ryggarna mot sidorna med grupp  
chef ochställföreträdareviddeaktre
luckorna, rygg mot rygg. Hela skytte
gruppen kunde ställa sig upp, öppna 
luckorna och strida från fordonet.  

20 mmkanonen var bandmatad, 
handriktad och hade god verkan upp 
till 2 000 meter. 

Vagnentillverkadesi644exemplar
ochfleravariantertogsframföratt
lösaolikauppgifter.Enstridslednings 
bandvagnmodell3021,medplatsför
sex soldater och fyra radioapparater, 
fanns på bataljons och brigadnivå. Ett 
batteriplatsfordon,modell3023,för
pansarbataljonernaiNorrlandsamt
en eldledningsbandvagn 3022, med 
platsföreneldledningsgruppomfem
man. I denna variant satt gruppchefen 
på vagnschefens plats samt hade ett 
specialdesignat torn med avstånds
mätare. 

Efterhandjusteradesvagnenutifrån 
erfarenheternasomförbandengjorde.
PBV302Btogsframmedjusterade
sidoplåtar över bärhjulen, vapen
stationen justerades med nya sikten, 
ettnyttakanmagasiniställetförband
matning och bandspänningsjustering 
samt bättre innerkomfort. 

DensistaversionenblevPBV302C
vilket var de vagnar som 1993 skulle 
ingåiFNinsatseniBosnien.Dessa
vagnarfickenförstärkningavskydds 
nivånmedglasfiberpåinsidanoch
extra pansar på utsidan. Detta gav ett 
välkommet tillskott av splitterskydd 
ochskyddmotfinkalibrigeldsamtmot 
minor. Dessa vagnar nyttjades parallellt  
medpansarterrängbil(patgb)180därde 

fylldeolikaroller.PBV302Canvändes 
mest i närområdet medan patgb 180 
mestgjordekonvojtjänst.PBV302fick
ta emot en del stryk i Bosnien men 
bland annat tack vare uppgraderingen 
så klarade sig alla besättningar, även 
om vagnen slogs ut. Det största hotet 
mot dessa var minor och pansarvärns
robotar,menunderdeförstaåren
var det endast en vagn som blev så 
illa skadad att den togs ur tjänst. En 
negativaspektmedPBV302Cvar
attbandenbehövdekontrollerasför
sprickorrelativtofta,specielltdådet
blev mycket asfaltskörning. 

Omnågra302Cfinnskvaridagär
oklart, men om så är fallet är dessa 
troligen snart helt utbytta. 

 
Pansarterrängbil 180, 202, 203
Behovet av hjuldrivna pansarfordon 
ökade mot slutet av 80talet i takt med 
SverigesåtagandeninomramenförFN. 
1988 köpte Sverige fyra XA180 bilar 
fråndenfinskaförsvarskoncernenSisu,
förFNstyrkaniLibanon,UNIFIL.
1992–1994 inköptes hela 46 vagnar 
inklusive tre sjuktransportfordon. 

Fordonet döptes i Sverige till Pansar
terrängbil 180, men kallades SISU i  
soldatmun.Vagnenvarsexhjulig,med 
driftpåallasexhjulenmedhjälpaven
6cylindrig diesel på 236 hk. Toppfart 
på den 12 ton tunga vagnen var hela  
90km/hpåväg.XA180hadeamfibie 
kapacitet och var utrustad med två 
propellrar som kunde driva den i  
8 km/h i vatten. Pansarskyddet var 
610 mm över hela fordonet, vilket 
skyddade besättning och passagerare. 
Dockkan7,62NATOpansarbrytande
ammunition penetrera en Patgb 180 
på vissa ställen. 

Beväpningen på en Patgb 180 var en  
tungkulspruta(ksp),12,7mm,monte
rad midskepps samt en 7,62 mm ksp 58  
monteradpåettLVstatividenaktre
luckan,vilketoftagjordesiBosnien.I
vagnenfinnsåttaskottgluggar,genom 
vilkamankanöppnaeldmedfin
kalibriga personliga vapen. Utanpå 
vagnen sitter totalt 6 st rökkastare. 

Pansarterrängbil 180 var omtyckt av  
soldaternaidesvenskaFNbataljonerna 
tack vare sin höga fart, pansarskydd, 
lätthet att köra och bra utrymme inuti. 
Allteftersomtidengickanpassades
vagnarna, inte alltid med reglements
enliga delar såsom olika extraljus, 
starka signalhorn och diverse utrust
ningslådor. Insidan fylldes med allt 
som soldaterna ansåg sig behöva och 
det var inte sällan som en ny besättning  

Övre raden: PBV 302. FOTO: ARMÉMUSEUM. Simmande PBV 302. FOTO: ARMÉMUSEUM

Nedre raden: PBV 302 med avsutten trupp. FOTO: JORCHR, CC BY-SA 3.0.  
PBV 302C i Bosnien. FOTO: DODMEDIA/SPC KYLE DAVIS
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fickbörjamedattrensautdesaker
somdenföregåendesamlatpåsig.

1999upphandladeFMVnyavagnar
i form av den uppdaterade SISUvagnen 
202 och 203. Totalt rörde det sig om 
ca170vagnarmedväsentligtförbät
tradeegenskaper,intesällanefter
erfarenheterfrånFNtjänst.Pansar
skyddetsåvälsomNBCskyddoch
brandsläckningssystem uppdaterades, 
akterdörrarna uppdaterades med att 
tabortmittstolpenochförarenfick
enbildförstärkareochbackkamera.
Viktenpåvagnenstegemellertidtill
dryga 20 ton, beroende på modell och 
utrustning, motorn byttes ut mot en 
kraftigaremed275hkochvagnen
gjorde fortfarande ca 90 km/h. 

Vapenstationenuppdateradesmed
en 20 mm automatkanon, inplockade 
frånPbv302.Vagnenhardärefter
använts på i princip alla svenska 
FNmissioner,iLiberia,iMaliochi
Afghanistan. 

Inulägetfinnsdethelaåttaolika 
varianteravPatgb203Aförtrupp
transport, granatkastare, stridsledning,  
sjuktransportsamtandrauppgifter.
Patgb202användsfrämstförstrids
ledningochkommunikationsuppgifter.

Pansarterrängbil 360
Det nyaste fordonet i den svenska 
försvarsmaktenkommerliktde 
tidigare pansarterrängbilarna från den  
finskaPatriakoncernen(tidigareSISU) 
och benämns Pansarterrängbil 360 eller 
PatriaAMV.Vagnenäråttahjuligoch 
skyddar sina passagerare och besättning 
mot upp till 25 mm APprojektiler 
(enligtSTANAG4569,nivå5).Vagnen
väger,beroendepåutförande2830ton,
och drivs av en 550 hk diesel motor 
som ger ca 100 km/h maxfart. 

Denharfullmörkerförmågaoch
NBCfilterförkontaminerademiljöer.
Den rymmer åtta skyttesoldater som 
kan agera avsuttet eller via luckor i  
vagnenföruppsuttenstrid.Idagfinns 
denisvenskaförsvarsmakten,främsti 
de motoriserade bataljonerna, där ibland  
den 12 motoriserade på Kungsängen. 
Varianternaärtrupptransport,strids
ledning, reparation och sjuktransport. 

Vagnenharvapenstation01,med
möjlighetattmonteraflertaletolika
vapen såsom tung ksp, ksp 58 och 
granatspruta och den sköts inifrån 
vagnenavenoperatörsomharflera
olika siktesmöjligheter. 

Slagfjädernhoppaspåenmöjlighet
attkunna(närCoronalägettillåter)att
besökaförbandsomhardettanya 
intressantafordonförenlängreartikel
om Patgb 360. ■ 

Källa: Svenskt Pansar, Rickard O Lindström, 
Carl Gustaf Svantesson samt personliga 
intervjuer.

Författaren vill tacka Armémuseum, 
pansarmuseet Arsenalen samt alla andra 
som hjälpt till med denna artikel. Creative 
Commons-licens finns på https://creative-
commons.org/licenses/by-sa/3.0/

Patgb 180 i Bosnien. FOTO: PRIVAT Patgb 203 i Liberia. FOTO: JONAS SVENSSON / 
FÖRSVARSMAKTEN

Patgb 203 under övning på Utö. FOTO: THORBJÖRN F  
GUSTAFSSON / FÖRSVARSMAKTEN

Pansarterrängbil 360 på marsch. FOTO: MALIN WESTERBERG / FÖRSVARSMAKTEN

”Akterdörrarna  
uppdaterades 
med att ta bort 
mittstolpen och 
föraren fick en 
bildförstärkare 
och backkamera.



Putin kvar  
till år 2036?
Den 1 juli hölls i Ryssland en så kallad ”allrysk omröstning”, då den ryska 
valmanskåren tog ställning till ett antal ändringar i grundlagen. Nästan 78 % 
röstade för att genomföra dem. Den viktigaste punkten, och trolig orsak till 
omröstningen, var att nuvarande president skulle tillåtas sitta kvar i ytter-
ligare två sex-årsperioder efter 2024, då Vladimir Putin skulle avgått. 

TEXT: LARS HOLMQVIST

Lars Holmqvist
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I Rysslandtycksdetfinnasenupp
fattning att bara Putin kan regera 
landet. En ganska olycksbådande 
inställning, med tanke på att  

presidenten fyller 68 senare i år och 
lär inte bli yngre.

Man skulle kunna uttrycka det så 
att det är hedrande att vilja fortsätta 
taansvarförlandetiställetförattdra
sigtillbaka.Mendetkanfinnasandra
orsakertillförlängningen.

Ryssland under Putin
VladimirPutinharstyrtRysslandi
över20år.Deförsta1213åreninne
barenkraftigekonomisktillväxttack
vare mycket höga oljepriser under 
perioden. Men ekonomin avmattades 
därefterochvidtidenförinvasionen
avKrim,ochdärefterkrigetiDonbass,
kunde man se en tydlig tillbakagång.

Om oljeintäkterna hade använts  
förattbyggaupprättsstatenochcivil
samhället,föratttryckatillbaka 
korruptionochgodtyckeochföratt
bygga upp infrastrukturen, hade 
Ryssland sannolikt varit starkare idag. 
Istället tilläts korruptionen att fort
leva och inga större samhällsreformer 
genomförda.Denlillamenväxande
medelklassenfickvisserligenett 
rejält ekonomiskt uppsving men det 
avstannade så småningom. Det ekono
miska läget är inte direkt lysande: 
• Genomsnittryssenärfattig. 

Fattigare än grannarna balterna 
och polackerna och det ekonomiska 
gapettilldessaökar.Grannländ
ernahar,trotsattdeinteharhaft
några stora råvaruintäkter, lyckats 
bygga upp en hållbar ekonomi och 
ett växande välstånd.

•  Korruption, kriminalitet och från
varo av en rättsstat har minskat 
viljan till investeringar i Ryssland,  
något som på sikt ytterligare 
förvärrarläget.

• Detfinnsteckenpåattmaninte
investerar tillräckligt i olje och 
gasfältenvilketinomnågraår
kan komma att minska energi
utvinnings kapaciteten.

Eftermeräntvåårtiondenvid 
makten kan man inte bortse från 
Putinsansvarförlandetsutsatta 

situ ation. Hans styre har knappast 
varit särskilt framgångsrikt. Han  
anses fortfarande vara populär bland  
ryssarna även om populariteten har 
sjunkit de senaste åren. 

Bleka framtidsutsikter
Somenföljdavdenfördapolitikenär 
Rysslandidagillarustatförengloba
liserad och kunskapsintensiv värld. 
• I allt väsentligt saknar Ryssland 

internationelltkonkurrenskraftiga
företag,närmastuniktförett 
icke tredjevärldenland med över 
140 miljoner invånare.

• Landetsbristandeförmågaatt
hänga med i teknikutvecklingen 
riskerar att leda till ytterligare 
försämringavkonkurrenskraften
när5Gteknik,ArtificiellIntelligens
och automation fortsätter att växa 
fram.

• Någotsomblivitplågsamtsynligt 
under Coronans år är att världens 
två supermakter nu är USA och  
Kina, även om bägge dras med 
olika problem. Ryssland är 
omsprunget och landet framstår 
alltmer som en kinesisk vasall.

• Under överskådlig tid kommer 
Ryssland att leva vidare som 
råvaruexportör, dessutom i en 
sektor där omvandlingstrycket 
(frånfossilatillförnyelsebara 
källor)kommerattvarafortsatt
högt.Varjeordfrånopinions
bildare i miljöfrågor, som t ex 
GretaThunberg,utgörindirektett
hot mot rysk ekonomi.

Vad krävs?
DeproblemsomRysslandstårinför
kan antagligen inte lösas utan svåra 
konvulsioner i det ryska samhället. 

Ettnaturligtförstastegbordevara
attförsökaupprättaenrättsstat,inte
minstförattskapaförutsättningarför
de omfattande investeringar landet så 
väl behöver. Korruption och laglöshet 
skrämmer bort dem som skulle kunna 
bidra till att bygga en stark ekonomi. 
Men, upprättandet av en rättsstat 
skulle innebära en direkt konfronta
tion med Putins maktbas inom den 
ryska eliten så det kommer sannolikt 
inte att ske. Det är ett problem vi 
antagligen inte kommer att se någon 
lösning på så länge Putin sitter kvar 
vid makten.

Utan tak
Under Boris Jeltsins styre på 90talet  
bredde ett gangstervälde ut sig i landet, 
inte minst i Moskva och S:t Petersburg.  
Olika kriminella grupperingar stred 
inbördes om makt och inkomster,  
oftameddödligtvåldsomföljd.Den
enskildeföretagarenficklevamed 
hotet att när som helst kunna plundras 
av kriminella eller tas över helt. Mot
medletmothotetvarattskaffasigett
”tak”,ellerкрыша(krysja).Kriminella
grupperingar, inklusive poliskåren, 
börjadeheltenkeltatttabetaltföratt
”beskydda”företagen.

Under Putins tid vid makten blev 
det lugnare. Den våldsbaserade  
kriminaliteten gick över till ett mer 
institutionaliserat system. En del 
kriminella manövrerades hårdhänt 
bort medan nya tillkom. För den som 
villfördjupasigrekommenderas
googlingav”Tjuvarilagen”,”Thief in
law”eller”вор в зако́не”påoriginal
språket.

Vilkenvar/ärPutinsrollidetta
dysfunktionella samhälle? Det vet vi 
inte, men en del uppseendeväckande 
berättelser har kommit nära Putin 
som person:
• Försvunna livsmedelsleveranser 

till S:t Petersburg under det tidiga 
90talet.

• De oerhörda rikedomar som 
medlemmarna av konsument
kollektivet Ozero har lyckats 
samlapåsig(Ozero,sombetyder
sjö, grundades 1996 och Putin var 
enavgrundarna).

”Ryssland  
har behov av  
omfattande  
reformer.

Vladimir Putin kan komma att inneha president -
ämbetet fram till 2036. FOTO: PXHERE
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• Moskvabombningarna 1999 som 
ägderumdåPutinvarchef förFSB
ochdendärpåföljandemordvågen
som drabbade ett antal oberoende 
granskare.

• ThePanamaPapersavslöjandeför
ett par år sedan, att några personer 
i Putins närmaste krets de facto 
var/är extremt rika.

• DenspanskeåklagarenGrinda
harförtenlångvarigkampmot

ryskmaffiaiSpanien(Tambov
syndikatet)ochdetharförekommit
direkta anklagelser om att den ryske 
presidenten vid upprepade till
fällenskullehabrutitmotspansk
lag innan han blev president.

En expresident Putin skulle kunna  
haflerafrågorattställasig:Vilken 
efterträdareärstarknogochvänskaplig
nog att vilja utgöra mitt tak? Hur 
mångamäktigafienderharjagefter

alla år vid makten? Hur stor är risken 
attjagställsinförrättaför(faktiska
ellerpåstådda)begångnabrott?Kan
jag, likt Sobtjak, drabbas av en oväntad 
hjärtattack?

KanskeärdetsåattVladimirPutin
gärna skulle vilja gå i pension men 
inte kan. Han har inget tak.

Ryssland har behov av omfattande 
reformer men man väljer istället mer av  
detsomförsattlandetidagensbekym 
mersammasituation.Nukanman,om
presidentens hälsa tillåter det, skjuta 
på problemen fram till 2036.

Sedanfinnsdetandraomständig
heter som kanske kan påskynda en 
förändringavdetryskasamhället.Det
handlar bl a om de ihärdiga protesterna  
i Chabarovsk i ryska Fjärran Östern 
och hur Coronakrisen har hanterats. 
Dessutomdenökandeklyftanmellan
Ryssland och det Belarus som normalt 
anses vara en av Rysslands närmaste 
vänner. 

Rysslandbehöverförändringoch
den lär komma, på det ena eller andra 
sättet.Antagligenföreår2036.■

F örbundetfickenförfråganom
vi hade möjlighet att hjälpa till 
attuppvaktaDagaNäslundhi
Kallhäll som fyllde 100 år den 

13maj,eftersomrekommendationerna 
med anledning av covid19 inte  
med gav något stort kalas. Karlbergs 
Musikkår var inte nödbedda och 
ordförandeBoMagnussonmed
trumpetaren Stig Person ställde upp 
ochgenomfördesignalspelförDaga.
Försvarsutbildarnas alla delar behövs 
ikriser.Vårkunskapsbreddochviljaär
tvåavrörelsensviktigastestyrkor!■

100 års-uppvaktning
TEXT: IRMA PALM

Bo Magnusson t v och trumpetare  
Stig Persson. FOTO: PRIVAT 

Chansen att demokrati ska initieras från Kreml får betraktas som försumbar. FOTO: PXHERE



H urskulledetgåmedbansträckningenförSoldat 
provet, så att vi inte skulle krocka med tiotusentals  
Marathonlöpare?Vikundesenareundervåren
konstatera att ett Marathonlopp inte blev något 

problemförSoldatprovet.IställetblevCoronanproblemet.
Viföljdeutvecklingen,bladeninformationsomkom

frånFolkhälsomyndigheten(FHM)ochcentraltfrån 
Försvarsutbildarna.SkullevikunnagenomföraSoldatprovet
eller inte? Tungas inrikt ning var hela våren att vi skulle 
genomföradetta,vilketviävengjorde,dockmedbegräns
ningar.Vimaximeradeantaletdeltagareochfunktionärer
tillmax50personer.Vitogbortstationernadärvibrukar
prövadeltagarnassoldatkunskaper.Viminskadeantalet
personerivarjegruppochvihadeingenförtäringtill 
deltagarna.AlltförattföljaFHM:sriktlinjer.■

Soldatprov  
2020-05-30
När vi i Tunga runt årsskiftet bestämde datum för 
vårens Soldatprov, fick vi snabbt reda på att även 
Stockholm Marathon skulle genomföras lördagen  
den 30 maj. 

TEXT OCH FOTO: LEIF JANSSON,  
JOHAN BERGH och DANIEL KRUMLINDE
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M en vadinnebärföränd
ringen rent praktiskt?

Först något om ramen 
förHemvärnetsorganisa

tion.Dendimensionerandeuppgiften
förhemvärnsförbandenärväpnad
strid.Enavhemvärnsförbandens
styrkor är att de snabbt kan sättas in 
i ett skarpt läge och tidigt kan inleda 
arbetetmedattlösatilldeladeuppgifter. 
Förattvidmakthållaochförbättra
denna styrka krävs utbildning och  
andraformeravstöd(logistik,planering
övningsterrängetc),någotsomFör 
svarsmakten kontinuerligt planerar  
förochgenomför.Ansvaretförutbild 
ningochstödavhemvärnsförbanden
ligger på utbildningsgrupperna.

Förbundet Försvarsutbildarna 
Stockholm och Södermanlands  
geografiskaområdeliggerinom
Mellersta Militärregionen, d v s  
Stockholms, Uppsala, Södermanlands, 
Västmanlands,DalarnasochGävleborgs
län.

Omfattande organisation
InomMellerstaMilitärregionenfinns 
sexutbildningsgrupper(utbgrp)och
11 hem värnsbataljoner. Dalregements
gruppen(ansvararförutbildningav
Dalabataljonen),Gävleborgsgruppen
(Gävleborgsbataljonen),Livgardes
gruppen(bataljonernaAttundaland,
Stockholm,TaeliehusochJärva),
Södermanlandsgruppen(Söderman
landsbataljonen),Södertörnsgruppen
(RoslagsochSödertörnsbataljonerna)
samtUpplandsochVästmanlands
gruppen(UpplandsochVästmanlands 
bataljonerna).

Avdessafinnsalltsåtreutbildnings 
grupper och sju hemvärnsbataljoner 
(avriketstotalt40)inomStockholm
och Södermanland.

Förändringar och rollfördelning
Men hurserdåansvarsfördelningen
utmellanMilitärregionen(MR)och
Utbildningsgruppen(utbgrp)?Föratt
fåvetameromsakenharviväntoss
till överstelöjtnant Johan Midenby, 
nytillträddchef förLivgardesgruppen
(LGG)somärdenstörstautbildnings
gruppen i vårt område.

Fråga: Denorganisatoriskaföränd
ringen inom Hemvärnet den 1 februari 
i år, då Sveriges MR tog över ansvaret 
förutbgrp,varförgjordesden?Vilka
var skälen? 
Svar: Genomförändringenkommer
MRnärmareHvförbandenifrågor
som rör rekrytering, utbildning,  
materiel, träningsfaciliteter och krigs
uppgifter.GenomMR:sförändrade
ansvarfårmanenbättrehelhetsbild,
tätare kontakt med utbgrp och bättre 
lokalkännedom. Det gäller inte bara 
förLivgardesgruppenutaninomhela
MR.

Fråga: Vilkenärnurelationenmellan
LGGochMellerstaMilitärregionen?
Är utbildningsgruppen underställd, 
eller understödjer man?
Svar: Utbgrp är underställd. Som 
chef förLGGärjagDirektUnderställd
Chef (DUC)underchefenförMR,på
samma sätt som regionens bataljons
chefer. Organisationen är fortfarande 

ny och alla delar är inte helt på plats, 
men samarbetet präglas av gott klimat 
och tätt utbyte. En styrka är att när 
minchef sernyaförutsättningarför
krigsorganisationen så kan eventuella 
nyabehovavutbildninggenomföras
snabbt.

Fråga: Hur påverkas relationen mellan 
utbildningsgrupp och regemente, t ex 
LGG/Livgardet?Amf1/Södertörns
gruppen?
Svar: Det är ingen skillnad från 
tidigare. Relationerna mellan rege
mente och utbgrp är goda och präglas 
av människor som känner varandra 
välochsomsamarbetarförattnå
gemensamma mål. Även i framtiden 
kommer vi av praktiska skäl att dela 
utbildningsanläggningarna. 

Fråga: Hur kommer den enskilde  
soldaten i Hemvärnet att märka av 
den nya organisationen? I fred?  
Eller i krig?
Svar: Tydlighet. Utbildningen 
kommer i ännu högre grad styras av 
krigsorganisationens faktiska behov 
så vi kan bli ännu bättre på att öva på 
krigsuppgifterna.

Hemvärnet,  
Utbildningsgruppen 
och Militärregionen
En nyhet för 2020 som närmast har trängts undan av all uppmärksamhet 
kring covid-19 är att Hemvärnets organisation har genomgått förändringar. 
Det är inte fråga om förändringar inom hemvärnsbataljonerna utan det har 
snarare att göra med hemvärnsförbandens roller inom militärregionen,  
den krigsmässiga ledningen och den fredsmässiga utbildningen av dem. 

TEXT: LARS HOLMQVIST

Lars Holmqvist
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Fråga: Frivilligverksamheten inne
fattar många frivilligorganisationer. 
På vilket sätt och med vilka resurser 
kan utbildningsgruppen stödja dem?
Svar: Frivilligverksamheten är viktig 
förFörsvarsmaktenpåflerasätt,
inte minst genom att vara en väg till 
rekryteringtillHemvärnet.Vihar
en handläggare som arbetar med att 
stödja frivilligverksamheten och vill 
fortsätta att utveckla denna.

Fråga: Vibefinnerossnuiåret2020
och vi är alla påverkade av covid19. 
HurpåverkasLGGavsmittan?
Svar: Under året har Försvarsmakten, 
liksom resten av samhället, påverkats 
av covid19. All verksamhet har inte 
kunnatgenomförassomplanerat.I
planeringen ligger nu att vi ska bedriva 
övningsverksamhet under hösten, 
ävenomdetkanfinnasvissarestrik
tioner.Sedanfinnsdetosäkerhets
faktorer som kan påverka vår planering, 
t ex hur smittspridningen utvecklas.

Fråga: Vilkapersonligaerfarenheter
harduavfrivilligförsvaretsverksam
het eller Hemvärnets? 

Svar:Somungvarjagunderflera
åraktiviFlygvapenföreningarnas
Riksförbundochvarävenordförande
iVäxjöföreningen.TideniFVRFvar
båderoligochlärorikochförmig
blev det en naturlig väg in i Försvars
makten.Somungofficerverkadejag
som instruktör inom Hemvärnet och 
genomfördedåmångahelgkurser.Det
ärroligtattnufåkommatillbakaoch
arbeta med Hemvärnet men i ett annat 
sammanhang. 

Fråga: Någraavslutandeord?
Svar: Viutbildar,förberederochövar
förattförsvaralandetiallalägen
och ytterst handlar det om ett väpnat 
angrepp.Lokalförankring,högbered
skap och stort engagemang är några 
avskälentillvarförarbetetmedbåde
frivilligorganisationerna och Hem
värnet är så viktigt. En liten styrka på 
plats tidigt kan vara bättre än en stor 
styrka som kommer sent. En liten  
styrka som dessutom har vilja, 
modochbrautbildningkanfälla
avgörande. ■

Övlt Johan Midenby, 48 år 
Familj: Gift med Maria, en dotter 
och tre söner födda 2011, 2014, 
2016, 2018.

Nuvarande befattning:  
Chef Livgardesgruppen (C LGG)

Soldater ur Gävleborgsgruppen. FOTO: DAVID GERNES / COMBAT CAMERA / FÖRSVARSMAKTEN 
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Corona Expressen  
– en samhällsinsats
Det är en solig och varm dag i slutet av juni. Per Karlsson, som möter upp 
vid Älvsjömässan, är upphovsman till Corona Expressen som gjort en otrolig 
insats inom sjukvården under covid-19-pandemin. De har hjälpt till att köra 
sjuka patienter till och från olika sjukhus. Vid Älvsjömässan har det byggts 
ett campus där man tillhandahåller transporter, utrustning, personal, mat 
och vatten – till och med en frisör.

TEXT: MARIA SWANSTRÖM

Maria Swanström
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C orona Expressen har lockat 
människor som är arbetslösa 
vilket passade bra då behovet 
attfåhjälpinomsjukvården

var stort.
– Mitt ordinarie jobb fanns inte kvar.  

Dåfickjagidénattvifrivilligakunde
göra en insats och ringde AISAB  
(AmbulanssjukvårdeniStockholm)och
berättade om min tanke. De nappade 
och jag tog med mig min kollega Håkan 
Adolfsson.Vificktretimmarpåoss
att komma igång. Första månaden var 
jättetuff,alltskullefungeraochHåkan
och jag jobbade dygnet runt, säger Per 
Karlsson.

Positiv uppslutning
De rekryterade sjukvårdspersonal från  
Hemvärnet som gjort grundkurs ett 
och två hos Försvarsutbildarna. Per 
ochHåkanringderuntochfickstort
gensvar.Dettavarettypperligttillfälle
attfågöraensamhällsinsats.

Per och Håkan visar runt i lokalen. 
Ett rum med skyddsmasker, ett annat 
medambulansklädersamtettförråd
med skyddsdräkter, handskar, sprit, 
desinfektionsmedel, säckar och mun
skydd.Detfinnsävenstationerföratt
tvätta maskerna. 

Längstnerilokalenfinnsettsov
rum om man behöver vila och det kan 
också utnyttjas till stödsamtal om det 
har varit jobbiga nätter. Ibland råkar 
personalenutförsakersomärsvåra.
Kanske en avliden och då behövs stöd 
och ett samtal. 

Under tiden vi går runt berättar Per:
– Håkan och jag utbildar själva per  

sonalen.Vihadesommest276personer
här. Enbart från Försvarsmakten är vi  
cirka 7080 individer och vi har även 

tagit in 22 medarbetare från SAS, 
det rör sig om kabinpersonal som är 
perfekta då de har utbildning inom 
Hjärtlungräddning(HLR),harsjuk 
vårdskunskap, och kan hantera syrgas.  
Alla medarbetare är glada över att 
kunna hjälpa till. Utöver de jag nämnt  
jobbar vi med personal från Samtrans, 
som hjälper oss att köra transporterna 
och vilkas bussar vi använder, Sirius 
som kör logistik med bårar i bilarna 
samt Sveriges största ambulansenhet, 
AISAB, som jag nämnt tidigare. 

Tuff uppgift
Vadharvaritstörstautmaningen
hittills?

–Alltharvaritenutmaning.Vigick 
in i ett skarpt läge direkt och det gällde 
attfåmedpersonalen.Mångakommer
från Försvarsmakten och ställde direkt 
insigiledetochförstodallvaret.Med 
arbetarna från SAS likaså, de är vana 
atthanteramänniskor.Detflötpå
ganska bra, säger Per Karlsson.

Per Karlsson fortsätter:
– Sen var det utrustning som skulle 

komma på plats, liksom anställnings
avtalochförsäkringar.Detgälldeäven
att tänka på situationer som personalen  
kundehamnai.Vitogäveninpräster
från Försvarsmakten en gång i veckan. 
Dessa är mycket duktiga på att prata 
med medmänniskora i kris. Som tur är 
har vi inte behövt använda prästerna 
ienskarpsituation.Viharintehaft
patienter som har gått bort i bilarna 
ännu.

Hurserendagutförer?
–VifårettlarmfrånSOSalarmering, 

och det kan vara allt från att man ska  
hämta någon på Södersjukhuset på  
covidavdelningen och köra till en  
annan enhet, sjukhus, hemmiljö, hem  
tjänst eller boende. Men vi hämtar 
även i hemmet och då är vi fullt utrust  
ade med skyddsmasker, handskar och 
det du sett idag, säger Per Karlsson.

Hittills har Corona Expressen bara 
kört covid19patienter, men nu har 
körningarna utökats med friska  
patienter och då behövs inte skydds
utrustningen.

Håkan säger: 
–Iblandfårvigåviasjukhusentrén

när vi kommer med transporterna. 
Teoretiskt är det ingen fara med tanke  
på att det är en droppsmitta. Så länge  
man håller avstånd är det ju ingen 
fara, men det ser ju lite makabert ut  
när man kommer in som en mars
människapåenavdelning,ifördfull 
skyddsutrustning,föratthämtanågon.

Håkan plockar fram en bild från sin  
telefon där en av personalen håller en 
äldre dam i handen som ligger på bår. 
Mannen är fullt utrustat och bakom 
går en sjukvårdare. Bilder berör och 
går rakt in i hjärtat. En vardag i deras 
liv, och vilka hjältar. ■

Håkan  
Adolfsson
Projektledare och 
initiativtagare till  
Corona Expressen.

Egenföretagare 
inom området 
utbildningsverk-

samhet. Arbetar även med utbildning 
om och sågning av stormfälld skog. 
Det senaste 1,5 året har han arbetat 
åtskilligt med utbildningar för Försvars - 
utbildarna. Tidigare har han arbetat 
18 år för Länsförsäkringar, där han 
först började som IT-chef, därefter 
kompetensförsörjning, projektledning, 
affärsutveckling och verksamhets-
utveckling. Sedan åtta år på Karolinska  
som laboratorieingenjör. Han är 
medlem i Hemvärnets 231:a insats-
kompani och även hemvärns-
instruktör. 

Per  
Karlsson
Projektledare och 
initiativtagare till  
Corona Expressen.

Arbetat inom 
Räddningstjänsten 
i Västerås under  

12 år som brandman och även som 
sjukvårdare vid olika sjörädd - 
nings  enheter. Därefter blev det 
Försvars makten och olika utlands-
tjänstgörningar. Per har arbetat som 
utbildningsofficer i många år med allt  
från GU-F (Grundläggande soldat-
utbildning för frivilliga) till Military 
Weekend. Däremellan var han chef för 
Quality Hotel i Västerås, där han även 
startade upp Quality-mässan. Han 
drev Elmia, resemässor, jaktmässor 
och häst mässor där han var projekt-
chef för dessa i Sverige. Därefter 
tillbaka till Försvarsmakten. Han är 
även delägare i Packat och klart, ett 
reseföretag som bl a genomför  
äventyrsresor. Därutöver hinner Per 
med att vara skjutinstruktör.

FOTO: LINN ADOLFSSON

”Ibland råkar 
personalen ut 
för saker som är 
svåra och då  
behövs stöd och 
ett samtal.

Per Karlsson till vänster och Håkan Adolfsson 
till höger. FOTO: LINN ADOLFSSON
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Jag vill vara tydlig med att jag inte på något 
sätt avser att tala för alla kommuner efter-
som alla är unika, utan endast för den jag 
är verksam i och med utgångspunkt i min 
egen roll i organisationen.

L agstiftningengerentydligbild
över det omfattande ansvar som 
tillfaller Sveriges kommuner i 
händelse av kris, höjd bered

skap eller krig. Detta till trots väcks 
oftafråganomhurkommunernas
förmågaatthanterakriseregentligen
serutochhurdenförmåganhänger
ihop med kommunernas roll i den 
nyligenåterupptagnaplaneringenför
detcivilaförsvaret.

Flera frågetecken
Det råder även delade meningar om 
huruvida det svenska krisberedskaps
systemet fungerar väl eller inte och 
om krisberedskapen är lämplig att 
liggatillgrundfördetcivilaförsvaret.
Enfrågasomdärutöveroftaäruppetill
debatt är vad utmaningarna i Sveriges  
krisberedskapssystem egentligen består 
iochvaddessasätterförprägelpåden
kommunala krigsplanläggningen och 
kommunernas roll i densamma? 

Experter menar att inriktningen 
omattdetcivilaförsvaretska”bygga
på”krisberedskapenkanifrågasättas.
Inte bara den nu aktuella pandemin 
utan även andra händelser, som t ex 
de senaste årens omfattande skogs
bränder eller exempelvis i vårt fall  
(dvsdenkommunenjagärverksam 
i)omfattandekonsulärakriser, 
olje läckage, kommunanställda som 
begår allvarliga brott eller kriser i  
skolmiljön. Frågan väcks om kris

beredskapensomärutformadför
kortvarigare kriser som ska hanteras 
enligt ansvarsprincipen, är tillräcklig 
föratthanterameromfattande,lång
variga och påfrestande utmaningar på 
samhället.

Robusthet och uthållighet 
Snarare menar bedömare att mycket 
pekar på behovet av ett omvänt per   
spektiv.Ettciviltförsvarmedförmåga
och kapacitet att skapa robusthet och 
uthållighetisamhälletförattmöta
svåra och omfattande hot över en bred 
skala. Precis som att en välfungerande 
kommunböreftersträvaattisittkärn
uppdraghakvalitéiområdenaskola,
vård och omsorg, så skulle robusthet 
och uthållighet vara viktiga satsningar. 
Vadbetyderdådettaförkommunen
(erna)?Enligtminbedömningsåär 
det de hot som vi idag aldrig har stött  
på som kommer att generera de största  
påfrestningarna men som vi med rätt 
förmågaskullehaenchansattbemöta
och minimera konsekvenserna av.

EnligtMyndighetenförsamhälls
skyddochberedskap(MSB)ska
krigsorganisationen vara det väloljade 
maskinerisomgördetmöjligtför 
en myndighet, eller i detta fall vår  
kommun, att fungera som tänkt vid 
höjd beredskap eller väpnat angrepp.

Krigsplanläggningen viktig
Idag bygger arbetet med krigsplan
läggningen i vår kommun på eldsjälar 
sombrinnerfördetcivilaförsvaret
ochsomoftaharbakgrundfrånett
arbete med detta. Som stabschef  i vår 
kris/krigsorganisationärjagdärför
övertygad om att kommunernas 

arbeteskulleutvecklasmerföljsamt
ommålenförarbetetvartydligare
och mer inkluderande än idag, d v s att 
det inte hänger på enskilda individer, 
fördetskaparvarkenrobustheteller
uthållighet.

Det är min fasta övertygelse att 
kommunerna kommer att lyckas med 
uppgiftenattanpassa sin organisation 
till kriget. Men tydlighet kring hur, 
vadochvarförskullelättaremotivera 
kommuner och andra aktörer att 
byggadeförmågorsomkrävsföratt
organisationen ska kunna hantera 
kriget. Här återkommer jag till det 
faktumattförhållandetmellankris
beredskapenochdetcivilaförsvaret
långt ifrån är tydligt. Att kommuner 
är mer vana att hantera hotbilder som 
kan uppfattas som sannolika i vardagen 
dvsinomramenförkrisberedskapen
är uppenbart, men att dimensionera 
förhotsomärsvåraattseframförsig
(somhängerihopmedattbyggakrigs
organisation)kantidsmässigtförlänga
utvecklingen av kommunernas roll 
avseendeciviltförsvar.

I den kommunen jag är verksam i 
finnsdetbådeenstorinternationell
flygplats,kritiskinfrastrukturoch
verksamhet inom Försvarsmakten. 
Inom min kommun behöver civilt 
försvarbyggasuppmedtankepåett

Är kommunerna 
beredda?
En förfrågan om att skriva en text på temat kommunal krigsplanläggning 
och beredskap väcker mycket funderingar kring vilken vinkel på artikeln 
som bör anläggas för att bidra med ett mervärde i debatten. Jag kom 
ganska snabbt fram till att det bästa sättet är att förmedla insikter från min 
egen vardag. 

TEXT: MINOU SADEGHPOUR

Minou Sadeghpour
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brett spektrum av möjliga hot. Ett 
brettspektrumavhotbildersomfinns
också i andra kommuner och det är 
min övertygelse att kommunerna 
behöverfåtid,stödochutrymmeför
attplaneraförochbyggauppcivilt
försvarpåkommunalnivå.

Attgrundenförkommunernasroll
idetcivilaförsvaretärdenfredstida 
krisberedskapen är ett faktum som de  
flestaharförlikatsigmed.Vilketisin
tur skulle kunna betyda att en kommun  

somharhanteratmångakriser(tro
mig,detfinnskriseratthanteraien
kommun)harenrimligplattformatt 
stå på i byggandet av en krigsorganisa  
tion. Osäkerheten kring vilka frågor 
som kommer att prägla den kommu
nala vardagen i händelse av krig 
innebärattförberedelsernaförkriget
måste bygga på antaganden om vad 
som kan hända. Antaganden som i sin 
turhandlaromattbyggaförmågor
därförmåganiblandkanbyggasupp

direkt och ibland tar längre tid.  
Behovet av ett helhetsgrepp på den 
svenska krisberedskapen och dess 
förhållandetilldennyligenåter
upptagnaplaneringenförcivilt 
försvarärstort.Oavsettomvi
pratar kris eller krig kommer konse
kvenserna att hanteras i en kommun 
därmänniskorsvardagfinns.■

Kommunerna är en mycket viktig aktör i byggandet av ett nytt civilt försvar. FOTO: SIGTUNA KOMMUN
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C orona Expressen 2.0 fortsätter  
nu i samverkan med Samtrans  
attgenomföraverksamhet.
Projektledare Per Karlsson 

säger:
– Såg det här på interninforma

tionen hos Samtrans, den når cirka  
700medarbetare.Brareklamför
Försvarsutbildarna och Hemvärns
befälsföreningen.

Under sommaren har en del av våra  
duktigaförarearbetatpåvåratest 
stationerförcovid19.Deharverkligen 
gjortenfantastiskinsatsförmed
borgarnaiStockholm!Enviktig
samhällsinsats. 

Närdettaskrivsstartarskolorna 
omenveckaochefterfråganpåvåra

”ordinarie”tjänsterökar!Såkul!
Äntligenfårvåraförareträffanya
förväntansfullabarnochgamla
bekantskaper som börjar skolan. Och 
förståsallaandrasomväljerossför
sina resor. 

I dagarna två utbildar vi ett nytt 
gänghjältar!Dennagångkommerde
från Försvarsutbildarna Stockholm 
och Södermanland som vi sedan en 
tidharettfördjupatsamarbetemed.
Med deras sjukvårdskompetens kan 
vi fortsatt erbjuda covid19tester 
till stockholmarna. Men vi kan också 
växlauppochmötaökadefterfrågan
på våra omsorgsresor. 

Viärmycketstoltaövervadvåra
förareundersenastehalvårethittills

Corona Expressen  
– fortsättningen
Vi har avslutat Corona Expressen i samverkan med Ambulanssjukvården i  
Stockholm (AISAB) den 21 juli efter ca 10 000 sjuktransporter av covid-19- 
patienter. De som tjänstgjort som sjukvårdare är i de flesta fall utbildade 
till hemvärnssjukvårdare och är medlemmar i Hemvärnsföreningen-HBR.

TEXT: IRMA PALM

Irma Palm
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har åstadkommit, och hur vi nu till
sammans med Försvarsutbildarna kan 
erbjuda samhället logistiklösningar i 
kristid och krig. Dessutom kvalitativa 
omsorgsresor med sjukvårdskunnig 
personal ombord eller vad behovet än 
kan vara.

Vigjordeochfortsätterattgöra
skillnad. ■

Corona Expressen gjorde skillnad och fortsätter att göra skillnad. FOTO: IRMA PALM
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Det vilar ett stort ansvar på landets statsminister i frågan om Sverige ska få en trovärdig försvarsförmåga. FOTO: DROP OF LIGHT / SHUTTERSTOCK 

Ett nytt försvarsbeslut ska fattas i december innevarande år. Det kommer 
att tas under trycket av ett försämrat omvärldsläge, inte minst i vår del  
av välden, men också i ett läge där världssamfundet är satt under 
svår press. Länderna kämpar med vikande ekonomier föranledd 
av en pågående pandemi om vilken ingen vet utgången, vilket 
i förlängningen kan leda till social och politisk oro.

TEXT: TOMMY  JEPPSSON

Tommy Jeppsson
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F örsvarsberedningen har som 
underlagfördetkommande
Försvarsbeslutet presenterat  
två väl genomarbetade doku

ment,MotståndskraftochVärnkraft.
Dokumentens innehållsmässiga  
realismvadgällerbehövligaförstärk
ningar av det militära liksom inte 
minstciviltförsvar,harmotsagtsav
få.Iförsvarsberedningensrapportfrån 
våren 2019 var partierna överens om 
ambitions nivån och ett behov av att 
ökaförsvarsbudgetentill1,5%avBNP.

Förettårsedanföreslogregeringen
att, utöver tidigare fattade beslut,  
tillföradetmilitäraförsvaretfem
miljarder kronor år 2022. Satsningen 
aviserasibudgetpropositionenför2020 
ochfinansierasfulltutgenomenbank 
skatt. Budgetpropositionen bygger på 
en överenskommelse mellan reger
ingen, Centerpartiet och Liberalerna.

Turbulent omvärld
Sedanförsvarsberedningensbåda
rapporter presenterades uppvisar 
omvärldsläget fortsatta spänningar.  
I Sveriges närområde ger utveck
lingen, i Belarus och ökad rysk militär 
aktivitet i Östersjöregionen, tillsam
mansmedettnärmareförsvars
samarbete mellan Moskva och Beijing, 
anledning att vara vaksam. Bilden 
förstärksavtveksamheterrörande
delångsiktigaamerikanskaförsvars
åtagandena i Europa och därmed ett 
trovärdigtNato.

Enannanfaktorsomtalarföratt 
innehållaförsvarsberedningensambi 
tioner är faktorn trovärdighet gentemot  

omvärlden. Den är kopplad till vårt 
fördjupadeförsvarssamarbetemed
Finland, ett högst angeläget dito avse  
endeNorgeochDanmarkliksomvåra
bilaterala avtal med länder som USA 
och Storbritannien. De slitningar som  
blottadespolitisktdådegälldeförsvars
ekonomin i maj i år ägnade knappast 
vår trovärdighet internationellt.

Många hål att stoppa i
Försvarsmakten behöver stärka sin 
operativaförmåga.SåvälArménsom
Marinen och Flygvapnet behöver enligt 
försvarsberedningenökaantalet
krigsförband.Samtidigtavsesantalet
fredsförbandökamedettförutbildning
avterritoriellaförbandiÖstersundoch
ettartilleriregementeiVillingsberg.
Arménsjägarbataljonbliråterrege
mentesamtattettamfibieregemente
(åter)uppsättsiGöteborg.

Om Försvarsmaktens behov är stora 
är dessa inte mindre avseende civilt 
försvar.Dådettaheltnedmonterades
är behoven mycket stora. Covid19 har  
avslöjat stora brister i lagerhållningen  
av sjukvårdsutrustning. Landets 
försörjningssäkerhetinomlivsmedels
områdetärförlågt,liksomattsam
hällets uthållighet avseende andra 
viktigaförnödenheteruppvisarstora
brister. Ett utbyggt civiltmilitärt 
integreratcyberförsvar,liksomett
psykologisktförsvarärlikaledes 
viktigadelaritotalförsvaret.

Det handlar om att skapa ett robust 
samhälle. Lednings, organisations, 
personal och materielfrågorna behöver 
tidsmässigt ske parallellt med det  

militäraförsvaretsutveckling,som 
avseendelogistikförsörjningenärstarkt
avhängigt ett väl fungerande civilt 
försvar.Härutgördefrivilligaförsvars
organisationerna en mycket viktig 
kompetensbas i byggandet av civil 
försvarsförmågaitilläggtillderas
betydelsefördetmilitäraförsvaret.

Många frågetecken
Attsiaomutgångenavförsvarsbeslutet
är svårt. Pandemin och dess negativa  
effekterpåsamhällsekonomintalar
emotökadeförsvarssatsningar.
Omvärldslägettalarförensatsningpå
ettrobustaretotalförsvarsomenriks
dagsmajoritet i nuläget verkar stödja. 
Att sedan pandemin satt ett starkare 
fokus på behoven de civila delarna av 
totalförsvaret,kanresulteraienökad
satsningpåciviltförsvariförhållande
till det militära.

Artikeln är även införd i Försvars utbildaren 
nr 4 2020 och publiceras i Slagfjädern efter 
inhämtat tillstånd. 

Inför höstens  
Försvarsbeslut
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H ejallaförsvarsutbildare!
Viharhaftenannorlunda
vår och sommar där vi inte 
kunnatgenomföravåra 

viktigaochförallainblandaderoliga
och inspirerande kurser på vår kurs
gård.Viharsedanmidsommartid
bedrivit en turistanläggning, vilket 
gör att vi saknar våra kurser. Mest 
saknar jag skolchefsgenomgångarna 
viddensvenskaflagganpåmorgnarna. 
Vilängtarnutillseptemberochoktober
därprognosenförattgenomföra 
enförsvarsinformationskursdel3
med Tommy Jeppsson vid rodret,  
enCBRN/gruppchef somledsav 
NalleJohanssonsamtenGrund
läggandesoldatutbildningför 
Frivilliga som styrs av undertecknad 
är mycket god. Besked om omstart av 
kurser kommer i mitten av augusti. 

Vad händer på Fårö kursgård?
Kursgården har i år som nämnts varit 
en turistanläggning. Beläggningen i 
julivaröverförväntan.Periodenapril
tilljunivarenkatastrof förallaoch
ävenosssådetkaninteblisämre.Nu
är det bara att satsa framåt och ha  
roligttillsammans.Viharbeslutatom
att utöka stugbyn med fyra familje
stugor som under de senaste åren 

visatsigvaradetmestefterfrågade
ocheftertraktadeboendethososs.

Viharöppettill31oktobersåtatill
fälletiaktochbesökvårkursgårdnär
denärsomfinastikläddhöstskruden.
Vierbjudervåramedlemmar30%
rabattpåboendet.Välkomna.

Bokningar
Platschefen telefon 049822 41 33  
alternativt på mail  
info@farokursgard.se 

Hösthälsning
Tack styrelsen och övriga funktionärer 
förettutomordentligtbraarbete.Tack
platschefenfördetfinaarbeteduoch
dinpersonalgör.Tackallaförsvars 
utbildaresomgörfinainsatser.

Nuskaviallatillsammanssatsa 
ochgöranästaårtillettkanonårför
GotlandsFörsvarsutbildningsförbund.

Entrevlighösttillönskarjageralla!■

Sätt in årsavgiften för 2020:  
100 kr på bankgiro 890-9335.

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

Vad händer på Gotland?
FOTO: ARILD VÅGEN / WIKIMEDIA COMMONS

TEXT: JAN-ERIC ENGSTRÖM, FÖRBUNDSORDFÖRANDE 

Aktiviteter att notera
Gotlandsförbundet
20 okt Fördinsäkerhet! 

Folkets hus, Fårösund  
17.30, Jens Werkander

2325 okt Höstkonferens – 
ÖS Anv 2020, Tylebäck  
Två deltar, P D och Stefan

4 nov Fördinsäkerhet!
Korgmakargatan40,Visby
17.3021.00, Jens Werkander

4 nov Styrelsemöte 
Kupan, Röda korset 17.30

15 nov Förslag till utmärkelser och
underlag funktionärsarvoden

9 dec Fördinsäkerhet!
Korgmakargatan40,Visby
17.3021.00, Jens Werkander

Dec Slutlig tilldelning 2021 från 
FM och MSB 
Slutlig tilldelning 2021 från 
Försvarsutbildarna 
Regleringsbrev

 

Mailto:info@farokursgard.se
Mailto:kjell_jaken@hotmail.com


Slagfjädern saluterar

F
Ö

R
B

U
N

D
S

IN
F

O
R

M
A

T
IO

N11 Michel Dolk Tunga 50
14 KarlArne Ahlqvist Södermanland 70
14 Henrik Mjöman ROSIS 60
18 Mats Löf Pansar 60
19 Bo Persson St.Eriks 75
19 Kim Kimreus Samhällsber 75
24 Fredrik Bojerud ROSIS 50
30 Anders Törnqvist Träng 80

December
01 Allan Malm Tunga 75
02 Ingemar Wetterholm Samhällsber 70
20 Joakim Bergman Skytte 50
23 Acke Artimo Kianto Träng 80
29 Anders Stark ROSIS 75
30 Bengt Sjödahl ROSIS 60

Gotlandsförbundet
Oktober
12 KGThomsson Gotlandsförbundet 80

November
01 FolkeAnsén Gotlandsförbundet 85
10 GunnelÅkerbäck Gotlandsförbundet 70
12 GunnelJakobsson Gotlandsförbundet 60

Stockholm och Södermanland
Oktober
03 LarsErikVidin Musketerark 60
03 Carina Martin Södermanland 50
05 Olle Eriksson Träng 60
06 Leif  Jansson Signal 70
06 Adam Jacobsson Tunga 50
07 Lennart Flinck HV/HBR,ROSIS, 

Musketerark
75

19 Ulf  Hill ROSIS 60
20 Peter Flensburg ROSIS, Träng 70
24 Björn Klingström Hv/HBR 50
28 Tudor Bernhard Samhällsber 80
29 Bertil Allerstav Musikkåren 80

November
03 Sten Hedborg HV/HBR 75
03 Lennart Wennberg Träng 70
04 Anders Kämpe Pansar 60
06 Tommy Lidholm Tunga 60
07 Johan Adolphson ROSIS 60
07 Ulf  Magnusson ROSIS, Signal 60
07 Oscar Hultåker ROSIS 50
08 NiklasAlkevik Skytte 50

Aktiviteter att notera
FörsvarsForum
På grund av rådande läge, planeras FörsvarsForum i nuläget att 
genomförasibörjanav2021omdåaktuellarestriktionertillåter
detta. Uppdatering sker på hemsidan.

Kurser
1023 okt GUF Väddö
v 4344 Fältkock Väddö
46 dec Totalförsvarskursgrunder Stockholm

Uppdragsutbildning (provisoriskt schema)
v 4749 FMLogGSU
v 49 HKVPeriodiskträning
Hösten 2020 Fysisk träning PTgrupp

Med hänsyn till läget avseende covid-19 finns betydande  
osäkerheter. Uppgifter om rådande läge och aktuell  
information finns på förbundets hemsida  
www.forsvars utbildarna.se/stockholm-sodermanland/ 
forsvarsutbildarna-stockholm-och-sodermanland/kalender/

Aktiviteterna publiceras också på Förbundets Facebooksida,  
Försvars utbildarna Stockholm.
Anmälan till Förbundets kurser ska göras på hemsidan.  
Anmälan till Military Weekend ska göras på Svenska Försvars - 
 utbildnings förbundets hemsida www.forsvarsutbildarna.se
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FOTO: LARS ÅLANDER 
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