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FÖRBUNDSSTYRELSENS ORDFÖRANDE

Tankar i ett isolat

S å var vi tillbaka igen! Smittan  
sprider sig, döds- och smitto-
talen ökar, om inte i ameri-
kansk omfattning, så tillräck-

ligt för att skapa oro. Dags att dra sig  
tillbaka in i skalet och dra något  
gammalt över sig?

Ja, nja och nej. Självklart ska vi rätta 
oss efter myndigheternas rekommen-
dationer och undvika onödig social 
exponering. Och vi ska inte rumla runt, 
eller gå och shoppa på lördag, eller ta  
bussen i rusningstid. Men som ”äldre  
äldre” (vilket hemskt uttryck, byrå kra - 
tins triumf över empati och med borgar - 
känsla) kan man ju välja tidpunkt när  
man handlar eller träffar någon 
medarbetare eller släkting. Och bara 
möta de man kan lita på har gott smitt-
omdöme. När jag väljer att åka T-bana 
(buss åker jag inte) har jag nästan alltid 
ett eget ”bås” och i affärerna finns det 
gott om plats. Trängsel är för mig en 
kvällstidningsanka, kampanjen för 
munskydd obegriplig. Måhända är 
dock röda linjen norrut och Danderyd/
Täby inte ett riksmedelvärde?

Man kan bli ledsen över mänsklig  
dumhet. Restaurangägaren, som 
inbjuder till stor fest samma dag som 
de strängare reglerna för krogar ska 
börja gälla, och hävdar att överfulla 
bussar och shoppingcentra ursäktar  
omdömeslösheten. Skulle vi inte till - 
sammans minska smittillfällena? 

Varför medvetet sabotera med hän-
visning till upplevd orättvisa eller 
brist på konsekvens? Vi måste alla 
hjälpa till och brygga över det som 
lagstiftningen inte kan täcka!

Sedan tillhör undertecknad de, 
som tycker att måttfulla åtgärder och 
i stort frivillig nedstängning är att 
föredra framför handlingskraft i form 
av total nedstängning, munskydds-
tvång och batongvälde. Den lagliga 
möjligheten har ju heller inte förut-
satts i vår grundlag. Det kanske är 
fel, men våra grundlagsfäder bortsåg 
från att det kunde finnas ett behov av 
t ex undantagstillstånd annat än vid 
krig. Det finns anledning att utreda 
om man varit tillräckligt klok tidigare, 
inte bara vad gäller grundlagen utan 
vad gäller katastrofsituationer och 
krig överhuvudtaget.

Vad som blottlagts det här året är  
den brist på verklighetsförankring, 
som kännetecknat uppbyggnad och 
vidmakthållande av samhällets kris - 
beredskap. Nedmonteringen av 
beredskapslagringen, ledningsmöjlig-
heterna, Försvarsmaktens resurser, 
bristen på krisinsikt och den uttalade 
ekonomistyrningen i den offentliga 
sektorn har bidragit till att pandemin 
slagit hårt. 

Så bra då att totalförsvarsproposi-
tionen ger resurser för att kunna sätta 
igång planering och uppbyggnad även 

på den civila sidan. Glädjande att 
Försvarsmakten får reella tillskott för 
att bygga upp starkare väpnade styrkor  
och att den tekniska utvecklingen  
äntligen kan pareras av relevanta mot - 
åtgärder. Men medialt gavs intrycket  
att det främst var januariavtalets 
stödtrupper som tvingade en motvillig  
regering till resurstillskottet. Vad är spel 
och verklighet? Och ska det behöva 
dröja 10-15 år innan vi är i närheten av 
att gottgöra tidigare underlåtenhet? 

Det krävs tydligen ännu mer  
försvarsinformation, avslöjande om  
ofullkomligheter, initiativ och utbild-
ning. Var skapar samhället på ett 
billigt sätt en reserv att ta till, när 
ordinarie resurser inte räcker till? 
Brandkår kunde man 2018 få från 
Polen och Italien. Men vi är en frivillig - 
rörelse, som i en mylla av förståelse 
och resurser skulle kunna bygga upp 
svenska reserver för olika krisscenarier, 
för att skapa den uthållighet som inte 
kan upprätthållas över tid.

För tankar, idéer och planering av 
detta behöver vi inte avvakta pande-
mins avklingande eller isoleringens 
slut. Utnyttja soffliggandet och skogs - 
promenaderna till konstruktiva 
tankar, för verksamheten efter mass-
vaccineringens genomförande. Dags 
att sätta igång!

TEXT: JOHAN RENÉ

Johan René
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I en stridssituation är det möjligt att 
överblicka och framförallt påverka  
sin situation. Men som fånge blir  
detta omöjligt. Då råder ofta full-

ständig ovisshet om vad som ska  
hända och personen är helt ute lämnad  
och oförmögen att påverka sin situa-
tion. I sådana tillfällen kommer 
individen tvingas att hantera de starka 
känslor av oro, rädsla och ångest som 
lätt kan uppstå. 

Problemet med Genève-konven-
tionen är dock att alla inte följer den.  
Det senaste skolboksexemplet när 
fångar behandlades humant och  
repatrierades relativt snabbt är  
Falklandskriget. I Gulfkriget följde  
exempelvis inte Irak konventionen 
och nedskjutna piloter både torterades 
för att få information och exploaterades 
för propagandasyften. Alla konflikter 
är heller inte uttalade krigstillstånd 
mellan parter utan vi måste också vara 

Fångenskap, tortyr  
och hjärntvätt 

Sovjetiska krigsfångar med tusenmilablick i Rovaniemi, 6:e januari 1940. Fångar är ofta extra sårbara för stridszonsförhör omedelbart efter tillfånga-
tagandet medan de fortfarande lider av fångchock. FOTO: SA-KUVA, HELSINGFORS

Att verka i väpnad strid är bland det mest jobbiga en människa kan  
utsättas för. Men sanningen är att fångenskap kan vara än mer påfrestande. 

TEXT: DAVID BERGMAN

David Bergman
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beredda på hela registret av fång-  
och gisslansituationer. 

Fångchock och humanisering
Ett tillfångatagande är ofta oväntat 
och den initiala reaktionen brukar 
vara chock. Detta benämns ofta för 
”Fångchock” och är en punkt då 
individer generellt är desorienterade 
och mer mottagliga för förhör. I en 
israelisk kartläggning om vilka fångar 
som klarade sig bäst under den första 
omtumlande tiden efter tillfånga-
tagandet var en tydlig faktor att deras 
fångvaktare hade tagit av dem huvan 
eller ögonbindeln. Så länge en soldat 
ser sitt mål som ett objekt (fienden) 
och inte en person reduceras den 
psykologiska tröskeln att använda 
våld. Den omvända principen blir 
uppenbar här, när fångvaktarna tar av 
sina fångars huvor eller ögonbindlar 
så inleds en humaniseringsprocess 

där ökad interaktion humaniserar 
fången framför dem och höjer den 
psykologiska tröskeln att använda våld. 

Tidigare gällde att bara säga namn, 
grad, födelsedatum och personnummer. 
Idag är konceptet utvecklat och vad 
som internationellt lärs ut under  
begreppet ”Conduct After Capture” 
har skapats för att individen måste 
kunna anpassa sig efter olika typer av  
fångsituationer. Om det är uttalat krig  
och du sitter på hemliga planer är 
behovet att prata självklart minimalt, 
men om du har kidnappats av en 
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Kreditbanken i Stockholm 1973. Men 
begreppet ”Stockholmssyndromet” 
har kritiserats kraftigt och de effekter 
vi pratar om är oftast kortvariga.

En av de mer välgjorda vetenskapliga  
studierna på området kommer från 
Israel och krigsfångar som repatrie-
ra des efter ungefär ett år i fångenskap 
i antingen Egypten eller Syrien efter 
Yom Kippur-kriget. De två grupperna 
uppvisade en oväntad skillnad. De som  
hållits fångna i Egypten behandlades  
mer eller mindre efter Genève-
konventionen och visade i stort sett 
oförändrade attityder, medan de som 
hållits fångna i Syrien och utsatts för 
omfattande tortyr under inhumana 
förhållanden visade en positiv för-
ändring gentemot sina fångvaktares 
nation. 

Identifikationen med förövaren 
känns fel men har en psykologisk logik.  
Alla människor vill uppfatta världen 
runt omkring dem som begriplig. Vad 

som sker när vi inte kan göra det är en 
regression till en förminskad ram där 
situationen går att göra begriplig, en 
återgång till minsta möjliga nämnare. 
När ramen omdefinierades förskjuts 
även synen på vem som är din vän 
utifrån den person som har kontroll 
över din fortsatta överlevnad. 

Men likt gisslan i Stockholm var 
effekten på de israeliska fångarna  
flyktig. Tvärtom tenderade de att 
snabbt återgå till den referensram 
de haft innan, således efter att de 
återvänt till den normala värld de 
kände till. 

Så vad kan vi göra?
Utmaningen blir att på bästa sätt  
förbereda personer som kan riskera 
att hamna i fångsituationer. De som 
gått igenom den krävande SERE- 
utbildningen ryser säkerligen vid 
minnet, men bland de som tvingats 
använda kunskaperna har många 
vittnat om att utbildningen räddat 
deras liv. Utöver det är kamratskap, 
sammanhållning och förbandsanda 
generellt något som stärker mot-
ståndskraften hos både individer och 
förbandet som helhet. Ingen faktor 
kommer att göra en fångsituation 
mindre extrem, men med rätt verktyg 
kan den bli enklare att hantera. ■ 

 

irreguljär grupp, som ”bara” vill hålla 
dig för att få ut en lösensumma, ligger 
det tvärtom i ditt intresse att kommu-
nicera och relatera till dem i så stor 
utsträckning som möjligt. 

Förhör och tortyr
Fångar utnyttjas ofta för det under-
rättelsevärde de kan ha. Eftersom 
sådan information sällan ges frivilligt 
kommer fångvaktaren ofta att behöva 
tvinga den ur individen.

Tortyr och fysisk misshandel är  
sannolikt det första människor kommer  
att tänka på. Men sanningen är att rent  
fysiska tortyrmetoder ofta är otillför-
litliga. Vissa pratar inte trots tortyr. De  
vet att om de dör får de ingen informa - 
tion alls. I den andra änden av spektrat 
finns de som blir så rädda för mer 
smärta att de säger vad som helst för 
att undvika den, vilket gör tillförlitlig-
heten till informationen som kommer 
från tortyr starkt reducerad.

 Psykologiska metoder vid förhör 
är ofta att splittra gruppsammanhåll-
ningen, om inte helt så i alla fall att 
skilja officerare och manskap. Att 
frånta kläder och förvägra toalettbesök  
förstärker utsatthet och hjälplöshet 
och bryter ner integriteten. Att mini-
mera stimuli (monotoni) eller att helt 
stänga ute dem (sensorisk depriva - 
tion) har ofta varit de mest effektiva 
redskapen för tortyr, eftersom de 
framkallar stor ångest och en situa-
tion som är psykologiskt svår, för att 
inte säga omöjlig, att förhålla sig till. 

Stockholmssyndromet – mellan 
att relatera och sympatisera
Det kanske mest kända fallet när 
gisslantagare identifierar sig med 
förövaren är gisslantagningen på 

”Begreppet 
”Stockholms-
syndromet” har 
kritiserats kraftigt 
och de effekter 
vi pratar om är 
oftast kortvariga.

En fånge ur Viet Cong under förhör i Thuong Duc, januari 1967. Ögonbindel och huvor fyller dubbla 
syften. Samtidigt som det minskar individens perception bibehåller det även fången i ett delvis  
avhumaniserat tillstånd, vilket sänker tröskeln för fångvaktarna att använda våld mot honom.  
FOTO: DAVID EPSTEIN

Soldat under förhörsövning.  
FOTO: MICHAEL R. HOLZWORTH, USAF
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K ärnan i den mekaniserade 
bataljonen består av strids-
vagn 122 och stridsfordon 90. 
Stridsvagn 122 eller Leopard 

A2, med tilläggspansar, anses idag av  
många som den bästa stridsvagnen i  
världen. Den ger ett gott skydd för 
besättningen, slår hårt med sin 120 mm  
kanon, har bra kommunikations- och  
målangiv ningsutrustning samt 
CBRN-skydd. Slagfjädern har besökt 
Kråks skjutfält. 

Ett modernt pansarförband behöver 
skyttesoldater och i Sverige transpor-
teras dessa i stridsfordon 90, tillverkat 
i Sverige av Hägglunds. Dessa har 
en snabbskjutande 40 mm kanon, 
plats för sju soldater och en hög 
framkomlig het i terräng. 

Anskaffning av  
stridsvagn 121 och 122
I början av 90-talet testade Försvarets 
Materielverk (FMV) ett flertal vagnar 
och insåg då att våra Centhurion-
vagnar från 50-talet var omoderna,  
bl a utgående ifrån striderna i det 
första Gulfkriget, där de amerikanska 
M1A1 Abrams var överlägsna de äldre  
sovjetiska vagnar som Irak använde. 

1991 tog regeringen beslut om en 
stridsvagnsanskaffning och samma år 
inrättades projekt ”Strv ny” på FMV. 
Vid denna tidpunkt hade Sverige 
genomfört stridsvagnsstudier sedan 
början av 70-talet, under benämningen  
UDES – ”Underlagsgrupp Direkt Eld  
Stridsfordon”, lett av Stridsfordons-
byrån vid FMV. Koncepten som  

Den moderna  
svenska mekaniserade  
bataljonen 

Stridsvagn 122 och Stridsfordon 90 på Gotland. FOTO: BEZAV MAHMOD / FÖRSVARSMAKTEN

I vår serie om svenska pansarfordon, tar vi nu klivet över till de moderna 
stridsfordonen och dagens mekaniserade bataljon. 

TEXT: HENRIK JANSSON

Henrik Jansson
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undersöktes var tornlösa vagnar,  
konventionella vagnar och en vagn 
med en ovanpålagrad kanon. 1973 kom  
UDES 03, som en direkt efter följare 
till stridsvagn 103, d v s en tornlös 
stridsvagn på ca 20 ton och den efter-
följdes av ett antal iterationer upp till  
UDES 19, en tysk Mardervagn med  
en ovanpålagrad 105 mm kanon.  
UDES 20 var en udda konstruktion,  
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Stridsvagn 121 under utprövning. FOTO: GARNISONS- OCH LUFTVÄRNSMUSEET − 91:ANMUSEET,  
DIGITALTMUSEUM

en mindre vagn med till hörande 
släpvagn och en ovanpå lagrad  
kanon. Hela historien om UDES- 
projektet med massor av bilder  
finns beskrivet på pansar nestorn 
Rickard Lindströms hem  sida  
http://www.ointres.se/udes.htm. 
UDES-projektet lades ned runt 1990 
då hotbilden ändrades. 

Projekt STRV Ny satte kraven  
120 mm kaliber på kanonen, möjlighet 
till skjutning under gång och till strid i 
mörker, skydd mot dåtidens moderna 
pilprojektiler samt en maximal vikt på 
65 ton. De vagnar som kom på tal var 
den amerikanska M1A1 Abrams,  
den franska Leclerc och den tyska 
Leopard 2. Den engelska vagnen  
Challenger 2 var också med, men togs 
ur i ett tidigt skede. 1992 och 1993  
levererades M1A1, Leclerc och Leopard 
och testerna startade. 

Testerna omfattade bl a vagnarnas 
skyddsförmåga, terrängframkomlighet,  
driftsäkerhet, förmåga i strid och 
stridsledning. Leopard 2 visade sig 
vara överlägsen på de flesta områden, 
med M1A1 som god tvåa. Den franska 
Leclerc kom sist i nästan alla prov. Även 
om USA gjorde en sista framstöt med 
President Clinton som murbräcka och  
en bra rabatt, bestämde sig rege  ringen 
1994 för Leopard 2. 160 begagnade 
Leopard 2 A4 leasades från Tyskland 
och levererades under 1994 vilka blev 
Stridsvagn 121. Dessa hade det typiska 
lite fyrkantiga tornet och fanns i krigs-
organisationen till 2002, innan leasing-
kontraktet löstes. Vissa demonterades 
i Sverige, några blev bärgnings-

bandvagnar, men den stora massan  
skeppades tillbaka till Tyskland. 

1994 slöts även avtal om licens-
tillverkning av 120 vagnar med Krauss- 
Mafei Werchteknik. Ett 20-tal byggdes 
i Tyskland och resten licenstillverkades 
i Sverige och blev Stridsvagn 122. 

Stridsvagn 122 har en vikt på  
ca 62,5 ton och en längd av nästan  

åtta meter. Den klarar hinder på drygt 
en meter och kan vada 1,2 meter djupt 
och klarar av 70 km/h på väg. Motorn  
är en diesel på 1 500 hk med en bränsle - 
 tank på 1 160 liter och räckvidden är  
ca 25 mil i terräng. 

Besättningen består av laddare, 
vagnchef, skytt och förare. Laddaren 
går ner i den vänstra tornluckan till 
ett eget utrymme nära magasinet för 
granater, kanonens bakstycke samt 
har tillgång till den koaxialt monterade 
kulsprutan. Föraren kryper ner i den  
högra tornluckan och tråcklar sig ned  
genom tornet ända till den högra 
fronten av vagnen. I golvet under 
föraren finns en nödlucka för denne 
att ta sig ut genom om behovet upp-
står. Därefter kommer skytten ner i 
högra tornluckan och sätter sig snett 
ovanför föraren i tornet. Sist ner i 
högra tornluckan är vagnchefen som 
sitter ovanför skytten. 

Beväpningen på stridsvagn 122 
är en slätborrad 120 mm högtrycks-
kanon, matad med såväl pilprojektiler 
för pansrade mål som spränggranater  
för mjukare mål. Granaterna förvaras 
i ett fack på vänster sida av tornet, 
bakom ryggen på laddaren, som vid 
laddning öppnar facket, tar ut en 
lämplig granat, laddar denna och med 
ryggen slår till stängningsmekanismen  
för granatförrådet. På så sätt minskas  
risken att granater detonerar av miss-
tag och en träff  i vagnen behöver inte 
automatiskt sekundärdetonera några 
granater, då dessa ligger skyddade. 
120 mm-kanonen har en räckvidd på 
2 500 meter för pilprojektilerna och 
4 000 meter för spränggranaterna. 
Avlysningsavståndet för dessa vid 
övning på skjutfält är 11 mil. Granaterna  
är byggda runt en papphylsa som 

”Besättningen 
består av laddare, 
vagnchef, skytt 
och förare.

Stridsvagn 122 under eldgivning med 120 mm kanon. FOTO: HENRIK JANSSON
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brinner upp i avfyrningsögonblicket 
och kvar blir bara granatbotten och en 
liten pinne i mitten. 

På eldröret sitter en liten spegel, 
som mäter hur eldröret kröker sig 
när detta blir varmt efter eldgivning, 
och skytten kan därmed kompensera 
för att undvika en miss. Kanonen är 
stabiliserad och kan avfyras under 
färd. Skulle ett mål dyka upp under 
färd, anges målet i datorn och skytten 
håller inne avtryckaren varvid kanonen 
avfyras när målet är i sikte. 

Till vänster om kanonen sitter en 
kulspruta 94, dvs en 7,62 mm kulspruta 
av typen MG3. Denna är en moderni-
serad variant av den tyska MG42 från 
andra världskriget och kan avfyras av 
skytten från dennes plats, men  
laddaren kan även manuellt dra i 
avtryck aren och avfyra den från sin 
plats. Totalt medförs 4 750 bandade 
patroner till kulsprutorna. Skulle 
laddaren demontera och ta ut kul-
sprutan så finns det dessutom en 
extra kolv till denna att montera för 
användning utanför vagnen. 

På utsidan av tornet sitter totalt  
åtta Galix rökkastare och ytterligare en  
tornmonterad kulspruta på den vänstra 
tornluckan är möjlig att montera. På  
utsidan finns dessutom två lådor där 
man kan förvara eld handvapen i form  
av AK5D för vagnchefen och laddaren. 

Eldledningssystemet är ett avancerat 
Tank Control and Command System 

eller TCCS, där vagnchefen på en skärm  
i sin vagn kan ange mål och typ av  
mål och skicka detta till de andra  
vagn cheferna i plutonen, varvid målen 
kommer upp på deras skärmar. TCCS 
kan även visa den rutt som vagnen 
tagit, vilken även kommer upp på 
förarens skärm. Vagnchefen kan 
dessutom leda indirekt eld via TCCS. 
Kommunikationen består av två  
radio system samt även två data system. 

Stridsvagn 122 är en säker vagn för  
sin besättning och dess komposit-
pansar klarar mycket. Internt sitter ett 
halonsläckningssystem för motorn 
och besättningens utrymmen har 
avancerade detektionssystem för 

brand. Pansarskyddet varierar mellan 
620 mm ända till 1 960 mm beroende på  
var på vagnen man mäter. I ett CBRN- 
scenario kan besättningen klara upp 
till 24 timmar med stängda luckor. 

Bärgningsbandvagn 120
Det krävs en hel del muskler för att 
bärga en 62 tons vagn eller byta motor 
på den i fält. Det kan bärgnings-
bandvagn 120 hjälpa till med. Dessa  
är fördelade med en per kompani  
och är baserade på samma chassi som 
stridsvagn 122 och härrör från den 
tyska Bergepanzer 3, Büffel. Med en 
dragkraft om 96 ton, en lyftförmåga 
hos kranen på 30 ton samt utrustad 
med skovelblad är den kapabel att  
utföra många uppgifter som medger 
att stridsvagnskompaniet kan  
genomföra strid. För närskydd  
har den en 7,62 mm kulspruta 58C samt  
15 rökkastare och i tornet kan monte-
ras såväl tung kulspruta som granat-
spruta. Besättning utgörs av vagnchef/
skytt, bärgare och förare. 

Stridsfordon 90, A, B och 9040C
Vagnen är en svensk konstruktion 
med tillverkningsår 1993 och framåt. 
Målet med denna vagn var att ta fram 
ett fordon som hade bra skyddsförmåga 
utan att ge avkall på terrängframkom-
lighet i både snö och på myrmark. 
Vagnen levererades från 1994 till 
Försvarsmakten. 

Förutom den vanliga 9040 levere-
rades även under 90-talet Luftvärns-
kanonvagn 90, en bärgningsvagn, 
eldledningsvagn 90 och stridslednings - 
pansarbandvagn 90. Dessa fyra skiljer 
sig från stridsfordon 90 markant 
avseende uppgifter, besättning och 
beväpning. Dessa kommer vi att 

Övre raden: Rökkastare Galix på Stridsvagn 122. / Höger lucka vevas stängd på Stridsvagn 122. 
Nedre raden: Fack för AK5D på utsidan av Stridsvagn 122. / Förarens plats i Stridsvagn 122. 
FOTO: HENRIK JANSSON

Bärgningsbandvagn 120. FOTO: HENRIK JANSSON



återkomma till. En mycket intressant 
vagn som Slagfjädern hoppas att få 
se närmare på i början av 2021 är 
Granatkastarbandvagn 90, Grkpbv90. 
Denna vagn är helt ny och första 
utbildningen genomfördes förra 
utbildningsåret på P4 och är dessutom 
levererade till P7 och I19. 

Stridsfordon 90 är ett bandgående 
pansarskyttefordon där 90A och 90B 
väger 23 ton och kan färdas med en 
hastighet av 70 km/h med sin Scania 
dieselmotor på 550 hk. Besättningen 
i vagnen består av föraren, som sitter 
till vänster i vagndelen, samt vagn - 
chefen och skytten som båda sitter  
i tornet. Beväpningen utgörs av en  
40 mm Bofors L/70 Lvakan. Kanonen  
matas med tre magasin om åtta 
granater vardera. A och B-versionerna  
skjuter antingen pilprojektil eller 
spränggranat. I 90C kan dessutom en  
spränggranat med zonrör för luftbrisad 
avfyras över exempelvis fientlig trupp.  
Totalt kan 232 granater medföras. 

I A och B-versionerna sitter dess-
utom en kulspruta m/39C monterad 
koaxialt i tornet. På C-vagnen sitter  
en topp monterad kulspruta 58C på 
ovansidan av tornet, som också kan 
avfyras av skytten inifrån. Till detta 
kommer två batterier av Galix rök- 
kastare om tre var dera, placerade på 
varsin sida om tornet. 

Eldledningen i vagnen är avancerad 
och medger skjutning under gång, i 

dålig sikt och i mörker. Datorer räknar  
ut träffpunkt i förhållande till vagnen  
och dess rörelse och lägger till en 
fram förhållning automatiskt, så  
skytten behöver bara sikta mitt i målet 
och avfyra. 

C-vagnen är anpassad för  
utlands tjänst. Skillnader mot A och  
B-versionerna är framförallt ett 
upp graderat pansarskydd liksom ett 
utökat min- och IED-skydd under 
vagnen samt ett laserskyddsfilter. 
Detta gör att C-vagnen väger nära  
28 ton och innerutrymmet rymmer  
endast sex stridsfärdiga soldater. 
Stridsfordon 9040C har använts i 
Liberia, men även i Afghanistan. 

Vagnen används även i Norge,  
Danmark, Holland och Estland, och 
vid de tillfällen som vagnen varit i 
strid, främst i Afghanistan, har den 
bitit ifrån sig rejält. 

Idag har Sverige närmare 500  
exemplar av olika varianter av 
Stridsfordon 90 och dessa genomgår 
nu en uppgradering och får tilläggs-
bokstaven D. Först ut är stridsfordon 
9040D, samt eld ledningsbandvagn 
90D och bärg ningsbandvagn 90D 
vilka levererades till förbanden i  
juni 2020. 

Dagens mekaniserade bataljon
I den nuvarande svenska krigs-
organisationen finns pansarförband 
vid P7 på Revingehed med 72:a  
mekaniserade bataljonen, P4 i Skövde 
med 41:a och 42:a mekaniserade 
bataljo nerna, I19 i Boden med 191:a 

och 192:a mekaniserade bataljonerna 
samt även Gotland med 181:a meka-
niserade bataljonen på P18. Alla batal-
joner är likadant uppbyggda, med sex 
kompanier per bataljon bestående av 
stab/lednings kompani, trosskompani, 
två pansarskyttekompanier samt två 
stridsvagnskompanier. 

Stridsvagnskompanierna består av 
totalt 11 vagnar, indelade i tre plutoner  
med tre vagnar vardera samt en chefs - 
vagn och ställföreträdarens vagn vilket 
ger totalt 11 vagnar per kompani. 
Tillkommer en bärgningsbandvagn 
120 per kompani samt att det finns en 
sådan vagn vid trosskompaniet. 

Pansarskyttekompaniet är på  
samma sätt fördelat på tre plutoner 
med tre vagnar vardera samt en chefs-
vagn och ställföreträdarens vagn.

Kråks skjutfält
Slagfjädern har besökt 42:a mekani-
serade bataljonen vid P4 i Skövde och 
dess skjutning med stridsvagn 122 
på Kråks skjutfält utanför Karlsborg. 
Att se dessa vagnar, få krypa ned 
ända till förarens plats och verkligen 
känna på hur det är att sitta i en vagn, 
ger en förtroendeingivande bild av 
svenskt pansarvapen. Soldaterna 
som manövrerar dessa vagnar gör ett 
imponerande jobb och består till stor 
del av tjejer, således olikt författarens 
militärtjänst för 30 år sedan. ■ 

Källor: Bland annat ”Svenskt Pansar –  
90 år av svensk stridsfordonsutveckling” 
av Rickard O. Lindström och Carl-Gustaf 
Svantesson. 

Ett stort tack riktas till informations- och 
medieansvariga på P4 och P7 samt alla 
befäl och soldater vid 42:a mekaniserade 
bataljonen P4 i Skövde, för en oerhört 
intressant dag på Kråks skjutfält och för all 
hjälp med bildmaterial samt svar på frågor 
om Stridsvagn 122 och Stridsfordon 90. 

T v: Stridsfordon 9040C på FN mission i Liberia. FOTO: FÖRSVARSMAKTEN. Mitten: Stridsfordon 90 med uppsuttna pansarskyttesoldater.  
FOTO: JOEL THUNGREN / FÖRSVARSMAKTEN. T h: Framryckning med stridsfordon 90. FOTO: JOEL THUNGREN / FÖRSVARSMAKTEN

Eldgivning under gång med Stridsvagn 122. 
FOTO: HENRIK JANSSON
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Soft Power,  
säkerhetspolitiken 
och Ryssland
Den amerikanske professorn och forskaren Joseph Nye myntade 1990  
begreppet Soft Power och i en bok från 2004 fick begreppet en vidare 
spridning. Soft Power, eller mjuk makt, är makt som utövas av en nation 
och kan förstås som ett alternativ till Hard Power/hård makt. 

TEXT: LARS HOLMQVIST

Lars HolmqvistI stället för att försöka tvinga andra 
stater att göra som man vill, kan 
man förmå omvärlden att hålla med 
om att det man vill uppnå är efter-

strävansvärt. Ett lands Soft Power/
mjuk makt vilar enligt Joseph Nye på 
tre egenskaper:
• Its culture (in places where it is 

attractive to others),
• Its political values (when it lives up 

to them at home and abroad), and 
• Its foreign policies (when others 

see them as legitimate and having 
moral authority).

Avseende kultur kan man, något 
förenklat, tala om attraktionskraft. 
Sådant vi upplever när vi förtjusas av  
brittiska TV-serier, längtar till grekiska 
byar eller njuter av italienskt vin. Det 
är antagligen svårt att genom politiska 
initiativ skapa mjuk makt på kulturella 
grunder. Vi upplever att vissa länder 
är mer attraktiva än andra och det är 
många aspekter som spelar in. 

Politiska värderingar har mer bäring 
på landets förda politik. Ett lands 
officiella hållning ifråga om t ex miljö, 
familjepolitik eller yttrandefrihet 
påverkar antagligen hur vi ser på 
landet. Samtidigt är det inte alltid så 
enkelt att raskt byta värderingar för 
att stärka den egna mjuka makten. En 
regerings politiska värderingar brukar 
prägla de folkliga dito och sådana kan 
ta lång tid att ändra. 

Utrikespolitiken är nog den gren 
där en regering kan göra mest för att 
stärka, eller förstöra, landets mjuka 
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makt. Vi har tyvärr gott om exempel 
där ett lands politiska ledning skadar 
dess anseende genom olika utrikes-
politiska initiativ.

Mjuk makt i Europa
Men hur kan mjuk makt ha bäring på 
säkerhetspolitiken? Är det inte bara 
hårda maktmedel som räknas där? Det 
är allmänt känt att läget i vår omvärld 
har försämrats. Om vi begränsar oss 
till Europa har vi en pågående infor-
mationskonflikt mellan å ena sidan 
Ryssland tillsammans med några 
allierade och å andra sidan ”Väst”, d v s  
huvuddelen av Europa, men även USA  
och Kanada. Det är inte fråga om krig,  
men inte heller om fred. Tecken tyder 
på att Ryssland ser Sverige som en 
ledande fientlig aktör i informations - 
konflikten (Sergej Naryshkin,  
december 2017).

Bägge sidor har kärnvapen, bägge 
sidor vet att motparten har betydande  
militär styrka och man inser att kost - 
naderna för en fullskalig militär 
konflikt skulle bli enorma. Kanske 
ingen garanti för att det inte kommer 
att hända, men något som minskar 
sannolikheten. Avskräckningen har 
trots allt viss effekt.

Men konsekvensen blir att det land 
som önskar uppnå politiska mål på 
andra länders bekostnad, inte så enkelt 
kan uppnå dessa på det konventionella 
sättet, med hård makt. 

När det gäller mjuk makt är styrke-
förhållandena annorlunda. Ryssland  

är långt svagare. Enklast kan vi förstå 
vad det innebär när vi funderar på  
våra egna val. Väljer vi att äta italiensk,  
japansk, amerikansk mat? Mat från 
andra länder? Från vilka länder  
kommer den musik vi helst lyssnar på?  
Eller filmer? Vart reser vi och vart reser 
vi inte? I vilket land skulle vi helst 
vilja bo om vi skulle lämna Sverige? 

Den ena parten, Ryssland och dess 
allierade, är knappast övertygande när  
det kommer till mjuk makt. Tvärtom 
finns indikationer på att man ser mjuk  
makt som ett medel utnyttjat av Väst 
för att försöka destabilisera och ytterst 
störta Rysslands regering.

Rysk ”färgskräck”
Om man studerar den ryska försvars-
diskussionen om hur det moderna 
kriget ser ut, träder rädslan för ”färg-
revolutionerna” fram. Den omskrivna 
Gerasimovdoktrinen beskriver hur 
någon (Väst?) i grunden kan destabili-
sera en stat genom koordinerade 
insatser av olika ickemilitära åtgärder. 
Rosrevolutionen i Georgien 2003, den 
s k Orangea revolutionen i Ukraina 
2004 eller Jasminrevolutionen i  



Samhällsmedborgarna är en mål- 
grupp för s k mjuka maktmedel.  
FOTO: DAN_MANILA / SHUTTERSTOCK
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Tunisien 2010-11 är några händelser 
vilka beskrivits som ”färgrevolutioner”. 

Ett exempel på den möjliga ryska 
hållningen kommer från den fram-
lidne generalen Makhmout Garejev, 
tidigare president för den ryska Krigs-
vetenskapsakademien och veteran 
från det andra världskriget. Garejev 
skrev 2013 en debattartikel med den 
talande rubriken Det finns hårda svar 
på ”mjuk makt” (författarens översätt-
ning), en text som i och för sig till stor 
del ägnas åt rent militärt försvar, men 
inte enbart:

”… Men de senaste åren har mer än ett  
dussin länder – de baltiska staterna,  
Östeuropa - med sin militära potential – 
blivit medlemmar i Nato, och den europeiska 
integrationen i Ukraina, Georgien och 
Moldavien förbereds. Formellt sker det utan 
väpnad konflikt, men utgör i huvudsak hot 
mot Ryssland i andra former” (författarens 
översättning).

Det finns exempel på hur USA och 
andra västländer har använt icke-
militära medel för att påverka länder 
som utgjort politiska motståndare. 
Samtidigt finns det anledning att vara 
försiktig med att dra alltför långt-
gående slutsatser. Huvuddelen av den 
mjuka makten skapas naturligtvis av 
helt andra drivkrafter än att skada 
Ryssland. Olika länder utvecklar  
kulturella mönster, arbetar med att 
stärka medborgarnas ställning eller 

försöker hjälpa fattiga länder, utan 
minsta tanke på just ryska förhål-
landen. 

Vladimir Putins erfarenheter
Hösten 1989, då Berlinmuren föll, 
arbetade president Putin för det  
sovjetiska KGB, med stationering i  
Dresden i det dåvarande DDR. Tidigare 
samma år hade omfattande demonstra - 
tioner i Kina krossats vid det som 
kallas massakern på Himmelska  
Fridens torg, 4 juni.

I DDR gick det annorlunda. I 
september samlades några hundra 
demonstranter på Karl-Marxplatz 
i Leipzig i vad som kom att bli den 
första ”måndagsdemonstrationen”. 
I oktober hade antalet deltagare växt 
till hundratusentals och några veckor 
senare föll muren, den 9 november. 
Man skulle kunna beskriva DDR som 
en av de första färgrevolutionerna 

och som en maktkamp där mjuk makt 
faktiskt besegrade hård.

Den mycket snabba utvecklingen 
under hösten 1989 bör ha upplevts 
som skrämmande av de som, i likhet 
med Putin, tillhörde den sida i  
konflikten som uppenbart var den 
förlorande.

Kraftmätning mellan  
hård och mjuk makt
Hösten 2020 har fört med sig uthålliga  
demonstrationer i det avlägsna 
Chabarovsk (Ryska Fjärranöstern) och 
i vårt grannland Belarus. I Kirgizistan, 
har valet i början av oktober ifråga-
satts med anledning av påstått valfusk 
med oroligheter som följd. 

Situationen skulle kunna ses som 
oroande för Kreml. Man har visserligen  
en formidabel polisiär makt. Men hur  
kommer man att agera om stora 
folkmassor skulle göra som i Leipzig, 
stillsamt ropa ”Vi är folket” eller som 
i Minsk där gamla kvinnor går ut på 
gatorna eftersom ”poliserna också har 
mödrar”?

Mycket står på spel i Belarus och 
vad som sker där kan även påverka det 
ryska samhället. Vi får se om regimen 
kan behålla status quo ännu ett tag, 
om Lukasjenko efterträds av någon 
som faktiskt vill driva förändring i 
frihetlig riktning eller om det går en 
tredje, värre väg. ■

”Det är inte  
fråga om krig, 
men inte heller 
om fred.

Landets politiska centrum är en primär målgrupp för s k mjuka maktmedel. FOTO: JORGE LÁSCAR / FLICKR
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D å UD i november 2019 beslöt 
att Belarus skulle användas i 
dess officiella kommunika tion 
är detta idag den korrekta 

benämningen. UD:s beslut välkom-
nades sannolikt också i Minsk då 
benäm ningen Vitryssland associerar 
till Ryssland och ett beroende, medan 
Belarus däremot knyter an till landets 
tidiga medeltida historia. 

Belarus har genom historien 
erövrats, styrts eller härjats av olika 
aktörer, från Litauen till det ryska  
tsardömet och Sovjetunionen. 1991 blev  
landet självständigt och president 
sedan 1994 är Aleksandr Lukasjenko, 
en f  d kolchoschef  som med stor nit 
avskaffat eller avvecklat demokratin  
i Belarus. Inte minst genom att 1996  
ändra konstitutionen och ge sig själv  
diktatoriska befogenheter. Ett utta-
lande vittnar också om hans verklig-
hetsuppfattning, ”Vi behöver inte ett 
importerat system för att manipulera valen! 
Vi kommer att skapa vårt eget, ett som sköts 
av staten!”. 

Ryssland och Belarus
Liksom flera andra f  d Sovjetrepubliker  
som idag är suveräna stater, har  
Belarus starka band till Ryssland. Icke 
minst genom den integrationsprocess 
som inleddes 1995 genom ett fördrag 
om vänskap m m, respektive ett tull-
avtal. Dessa följdes 2 april 1997 av ett 
avtal om att skapa ett förbund mellan 
Ryssland och Belarus, sedan dess en 
högtidsdag, Dagen för det belarusiska 
och ryska folkets enighet. 

Relationerna mellan Belarus och 
Ryssland kan beskrivas som stormiga. 
För Ryssland är en integration med 

Belarus viktig i dess strävan efter 
regional hegemoni. Belarus har å sin 
sida manövrerat mellan Ryssland och 
Väst där man sökt vinna fördelar. När 
Ryssland försökt minska sitt stöd och 
subventioner har Belarus hotat med 
att ändra utrikespolitiken och söka 
andra partners. Då Ryssland t ex 2006 
aviserade en höjning av priset på gas 
från 2007 uttalade Lukasjenko bl a 
följande: ”utan intentioner att ansluta oss 
till EU så erbjuder vi ett ömsesidigt partner-
skap”. Notera också Belarus avstånds-
tagande från Rysslands annektering 
av Krim.

Belarus ekonomi är i högsta grad 
beroende av Ryssland. 46 % av varu-
exporten går till Ryssland jämfört 
med 24 % till EU och 56 % av Belarus 
varuimport kommer från Ryssland 
jämfört med 20 % från EU. Ryssland 
är också Belarus största kreditgivare 
där ryska lån utgör cirka 48 % av  
landets utrikesskuld.

Av stor betydelse i de ekonomiska  
relationerna mellan Belarus och  
Ryssland är de ryska subventionerna  
av olja och gas, som låter Belarus 
importera dessa produkter under 
marknadspris för att sedan sälja dem 
till marknadspris. Subventionerna 
avses dock att fasas ut från 2024 vilket 
ökar trycket på Belarus från rysk sida 
oavsett vem som på sikt styr landet. 

Belarus är ur ett ryskt militärt  
perspektiv av strategisk betydelse. Idag 
finns två ryska militära anläggningar 
i landet, en radarstation i Gantsevitj 
och 43:e sambandsknutpunkten i 
Vilejka. Över tid har Ryssland också 
försökt utöka sin permanenta militära 
närvaro i Belarus vilket dock inte 

lyckats. De båda länderna bedriver 
ofta gemensamma övningar och rysk 
trupp övar frekvent i Belarus, som 
Zapad-17 och de nyligen genomförda 
övningarna Slaviskt broderskap 2020, 
en bilateral övning 14-25 september, 
och Oupplösligt broderskap 2020,  
12-16 oktober, en övning inom ramen 
för Organisationen för kollektivt  
säkerhetsfördrags (CSTO) övnings-
verksamhet. Sedan den politiska krisen 
i Belarus inleddes efter president-
valet är intrycket att Ryssland söker 
öka integrationen inom det militära 
området.

Belarus är också i högsta grad 
beroende av ryska leveranser av krigs-
materiel, vilket enligt en bedömare 
uppgår till 98 % av den materiel som 
anskaffas. Belarus levererar i sin tur 
även krigsmateriel till Ryssland, 
chassin till robotfordon för Topol-M, 
Iskander, S-400 och raketartilleri - 
pjäsen Uragan. Ett avbrott eller 
störningar i leveranserna av krigs-
materiel skulle därför förorsaka 
problem för båda parter och är för 
Ryssland ytterligare ett påtrycknings-
medel.

Sverige och Belarus
Sverige var ett av de första länderna 
som erkände Belarus självständighet 

Quo vadis Belarus?*

Belarus eller Vitryssland? Till för ett år sedan var Vitryssland benämningen 
på ett land, ibland kallat Europas sista diktatur. En översättning av latinets 
Alba Russia, Vita Ryssland, som använts i Sverige sedan 1600-talet för att 
beteckna dagens Belarus.

TEXT: JÖRGEN ELFVING

Jörgen Elfving
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* Denna artikel beskriver skeendet i Belarus fram till vecka 45 varför händelseutvecklingen därefter kan ha lett till att delar av artikeln vid dess publicering är av 
mindre aktualitet än när den skrevs.
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och 2008 öppnades vår ambassad i  
Minsk, men de diplomatiska förbind-
elserna har inte alltid varit goda. Den 
s k teddybjörnsincidenten 2012 ledde 
till att den svenska ambassadören 
tvingades lämna Belarus och att den 
belarusiske ambassadören återvände 
till Stockholm först 2018.

Den svenska politiken visavi Belarus  
har fokus på demokrati, mänskliga 
rättigheter och rättsstatlighet. Det 
svenska stödet inom dessa områden, 
jämte att stödja en miljömässigt håll-
bar utveckling och Belarus integrering 
med EU, sker via SIDA. Ett stöd som 
2020 uppgår till drygt 100 miljoner 
kronor, möjligen betydligt mer enligt 
en källa, och Sverige är en av de största 
bilaterala givarna till Belarus. Som 
en följd av händelseutvecklingen i 
Belarus har dock delar av stödet frysts 
och då i form av projekt där statliga 
aktörer har en aktiv roll.

Den svenska exporten till Belarus 
uppgår per år till cirka 500 miljoner 
kronor och importen till omkring  
400 miljoner kronor. Vår export utgörs 
främst av verkstadsprodukter och 
produkter från kemiska och liknande 
industrier medan de vanligaste import - 
varorna från Belarus är gödselmedel, 
möbler och sängtillbehör.

Händelseutveckling  
sedan sommaren 2020
Den dramatiska händelseutvecklingen 
under 2020 utlöstes av presidentvalet  
9 augusti. Ett val inför vilket Lukasjenko 
aviserat att han skulle ställa upp för 
ytterligare en mandatperiod, hans 
sjätte. Inför valet agerade regimen 
också för att förhindra att andra kandi-
dater deltog, bl a greps aktivisten Sergej  
Tichanovskij som i maj aviserat att 
han skulle ställa upp i presidentvalet. 
Gripandet föregicks av trakasserier  
och Tichanovskij sitter fortsatt i  
fängelse. Gripandet av Tichanovskij  
ledde till att hans hustru, Svetlana  
Tichanovskaja, ställde upp i president-
valet där hon fick 10,1 % av rösterna 
jämfört med Lukasjenkos 80,1 %.  
Hon har efter valet liksom andra 
oppositionsledare lämnat Belarus 
då man fruktar för sin säkerhet och 
Tichanovskaja kan betraktas som 
oppositionens frontfigur. 13 oktober 
ställde hon också Lukasjenko inför 
ett ultimatum, att bl a meddela sin 
avgång senast 25 oktober, om så inte 
skedde skulle det bli generalstrejk. En 
strejk som inletts, men det är oklart 

hur omfattande den är. Blir den av 
stor omfattning och långvarig kan 
detta leda till att Belarus blir konkurs-
färdigt.

Valresultatet och valfusket i samband  
med presidentvalet ledde till omfat-
tande demonstrationer och strejker. 
De förstnämnda inleddes under för-
spelet till presidentvalet sommaren 
2020 och de omfattande demonstra-
tioner som inleddes 9 augusti har sedan 
fortsatt där de i Minsk samlat upp till 
100 000 deltagare. Demonstrationerna 
och protestyttringarna har mötts av 
brutalitet från regimen där vittnesmål 
från de som gripits talar om miss - 
handel, sexuella övergrepp och 
förnedring i häkten och fängelser.

Valet i Belarus har fördömts av EU  
som också uppmanat till dialog, för-
dömt våldet från regimens sida och att 
inte erkänna Lukasjenko som legitim 
president. 2 oktober införde EU också 
sanktioner riktade mot 40 ledande 
belarusiska befattningshavare vilka är 
ansvariga för repressionen efter valet. 
Sanktioner som föregicks av polska 
och baltiska dylika samt som även har 
införts av USA. Några EU-länder har 
kallat hem sina ambassadörer från 
Belarus, bland dem Litauen och Polen. 
Båda länderna har lämnats av de  
belarusiska ambassadörerna. 

Lukasjenko ser protesterna som ett  
resultat av litauisk, polsk respektive  
ukrainsk inblandning i Belarus inre  
angelägenheter och aviserat en folk-
omröstning om ändringar i konstitu-
tionen. Något oppositionen ser som ett 
försök att avleda uppmärksamheten 
från landets politiska kris och att söka  
vinna tid. Den organisation som samlar 
de oppositionella krafterna, Samord-
ningsrådet, och dess verksamhet har  
av Lukasjenko också beskrivits som ett 
kuppförsök och att ”adekvata åtgärder” 
kommer att vidtas mot dess medlem-
mar.

Ryssland har inte förhållit sig passivt 
när det gäller utvecklingen i Belarus, 
vilken man också ser som ett resultat 
av utländsk inblandning. Belarus har 
bl a getts ett lån på 1,5 miljarder dollar. 
De båda ländernas presidenter har 
mötts och det har varit en strid ström 
av höga företrädare, bl a försvars-
ministern och chefen för utrikes-
underrättelsetjänsten, till Belarus 
för möten och överläggningar. Att 
det härutöver också sker ting i det 
för dolda till stöd för regimen i Minsk 
torde vara fallet.

Möjlig utveckling
Läget i Belarus kan beskrivas som ett 
uthållighetsprov. Hur länge orkar man 
protestera och kommer protesterna 
att fortsatt vara fredliga? Kommer 
regimen att vika sig för oppositionen 
och blir det ett maktskifte? 

Lukasjenko har i dagsläget stängt 
dörren till Väst och EU vilket gör att 
beroendet av Ryssland ökar. Detta  
torde ge Kreml en möjlighet att påverka  
graden av integration mellan Ryssland  
och Belarus till rysk fördel. Sannolikt  
kommer man inte heller att sörja 
Lukasjenko om det blir ett regimskifte 
då han ur ett ryskt perspektiv passerat 
”bäst före-datum” och där en ny regim 
fortsatt har kompassriktningen österut. 
F n synes en rysk militär intervention 
á la Krim mindre sannolik, men om 
utvecklingen i Belarus går i samma 
riktning som i Ukraina 2013–2014 kan 
detta inte helt uteslutas. Något som 
redan 2018 föreslogs i en studie från 
Centrat för säkerhetspolitisk forsk-
ning vid Moskvas statliga institut för 
internationella relationer, MGIMO. 
En annan option är en militär inter-
vention maskerad som en freds-
bevarande CSTO-operation. 

Att EU m fl skulle komma att agera 
mer aktivt än att bedriva en sanktions-
politik för att påverka utvecklingen 
torde knappast bli fallet med hänsyn 
till relationerna till Ryssland. Möjligen 
kan en medlarroll mellan regim och 
opposi tion vara aktuell, om inte  
Ryssland ikläder sig den rollen.

Utvecklingen i Belarus innehåller 
ett antal frågetecken där några av dem 
förhoppningsvis rätas ut i närtid och 
utan ytterligare våldsanvändning. En 
utveckling som också är av betydelse 
för Sverige då den påverkar vår säker-
hetspolitiska situation. ■

”Lukasjenko 
har ur ett ryskt 
perspektiv  
passerat ”bäst 
före-datum”.
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Hur länge ska han kunna behålla  
presidentämbetet? FOTO: OKRAS /  
WIKIMEDIA COMMONS
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B enämningen brigad som ett 
militärt förband leder sitt 
ursprung till italienskans 
brigata, franskans brigade eller 

möjligen det keltiska ordet, briga, strid. 

Brigader i de ryska  
väpnade styrkorna
I de flesta försvarsmakter ingår  
brigader enbart i markstridskrafterna, 
men i de ryska väpnade styrkorna 

återfinns brigader även i de andra 
försvarsgrenarna. T ex luftburna 
brigader i luftlandsättningstrupperna, 
robotbåtbrigader inom marinen och 
radioteknisk brigad inom rymd- och 
flygstridskrafterna. Begreppet brigad 
på ryska (бригада/brigada) kan, för-
utom att beteckna ett militärt förband, 
även översättas med arbetslag eller 
team vilket kan orsaka viss begrepps-
förvirring.

Brigader – Finns dom?
I militära sammanhang är brigad ett förband som i regel består av tre till 
fem stridande bataljoner, ledning och stödfunktioner, kompanier-bataljoner, 
med en styrka av 1 500–5 000 man. 

TEXT: JÖRGEN ELFVING

Jörgen Elfving

Eldkraft och rörlighet är två karakteristika för de ryska markstridskrafterna. FOTO: DEGTYARYOV ANDREY / SHUTTERSTOCK
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”Klubba på 
slagfältet.

De ryska brigaderna kan princi-
piellt delas in i stridande respektive 
understödjande eller funktionsvisa 
brigader. Bland de förstnämnda 
återfinner vi bl a pansar- och meka-
niserade brigader, luftburna brigader, 
spetsnazbrigader liksom robotbåt-
brigader. De understödjande eller 
funktionsvisa brigaderna kan utgöras 
av underrättelse-, artilleri-, mark-
robot- och logistikbrigader m fl. I de 
ryska markstridskrafternas 12 arméer 
ingår regelmässigt en av följande  
understödjande eller funktionsvisa 
brigader: Signal-, artilleri-, markrobot-, 
luftvärnsrobot- och logistikbrigad. Ett 
fåtal arméer har också en organisa-
toriskt ingående underrättelsebrigad.

De pansar- och mekaniserade 
brigader som idag återfinns i de ryska 
markstridskrafterna är väsentligen ett  
resultat av reformen från 2008. Den 
innebar att antalet förband inom mark - 
 stridskrafterna radikalt minskades. 
Befintliga divisioner avvecklades eller  
växlades ned till brigader. Inlednings-
vis förutsågs tre typer av brigader,  
lätta, medeltunga och tunga. Benäm-
ningar som utgick från hur de skulle 
vara utrustade. Lätta brigader med 
lätta pansrade fordon, medeltunga  
brigader med hjulgående pansarskytte - 
fordon och tunga brigader utrustade 
med stridsvagnar samt bandgående 
pansarskyttefordon. Konceptet över-
gavs dock och i dagens pansar- resp. 
mekaniserade brigader ingår, förutom 
ledning och stödfunktioner, tre strids-
vagnsbataljoner och en mekaniserad 
bataljon respektive tre mekaniserade 
bataljoner och en pansarbataljon. I båda 
dessa brigadtyper ingår även ett tele - 
vapenkompani avsett att störa eller  
slå ut radiosamband, navigations-
utrust ning, ledningssystem och/eller  
underrättelsesensorer samt skydda egna 
förband från artillerield. Dess utom 
kan kompaniet användas för s k ”radio - 
desinformation”, d v s vad som bedöms 
vara falsk- eller skensignalering. 

2013 återuppstod 2:a Gardes mekani - 
serade divisionen, Tamandivisionen, 
respektive 4:e Gardesstridsvagns-
divisionen, Kantemirovdivisionen, 
vilka inom ramen för 2008 års reform 
växlats ned till brigader, men nu åter-
gick i sitt ursprung. Detta var också 
inledningen till att fler divisioner 
återuppstått, eller nyuppsatts, och då  
ofta genom en sammanslagning av två  
brigader. Därigenom har de 12 ryska 

arméerna också fått en blandad 
sammansättning. I vissa ingår både 
divisioner och pansar- resp. mekani-
serade brigader medan i andra, t ex 
i 6:e Armén i Västra militärområdet, 
återfinns inga divisioner.

I den ryska marinen återfinns 
brigader som fartygsförband och 
marininfanteribrigader. De brigader 
som utgörs av fartygsförband är bl a 
övervattensfartygs-, ubåts-, landstig-
ningsfartygs- och robotbåtsbrigader 
där brigadens benämning anger vilket 
slag av fartyg som ingår. Brigader som  
i princip ingår i samtliga fyra ryska 
mariner, men med varierande antal 
fartyg. Varje marin har också en 
marininfanteribrigad, Stillahavs - 
marinen dock två brigader, vilka har till  
uppgift att genomföra landstignings-
operationer, men också att försvara 
marina baser, kustområden eller  
viktiga objekt i dessa. De fem marin-
infanteribrigadernas organisation 
skiljer sig åt mellan de olika marinerna. 
I en marininfanteribrigad ingår prin-
cipiellt 1–3 marininfanteribataljoner, 
en luftburen bataljon jämte ledning 
och stödfunktioner.

I de ryska rymd- och flygstridskraft - 
erna, som organiserades 2015, ingår 
förutom flygstridskrafter sambands-,  
luftvärns- och radarförband m m,  
men endast två slags brigader, armé - 
flygbrigader och radiotekniska brigader 
(radarförband inom luftförsvaret). 
Arméflygbrigaderna är helikopter-
förband och består av fyra divisioner 
varav två utrustade med attack-
helikoptrar och två med transport-
helikoptrar. Fram till 2014 fanns 
också, som ett resultat av 2008 års 
reform, luftvärnsbrigader inom de 
luftvärnsrobotförband som inte 
ingick i markstridskrafterna, men de 
ombenämndes då till divisioner. 

Utveckling
Brigadernas organisation utvecklas 
efter hand. De organisationsföränd-
ringar som är mest intressanta att 
följa är vad som sker med de luftburna 
respektive marininfanteribrigaderna.

Samtliga luftburna förband till-
fördes 2016 ett stridsvagnskompani 
vilka till 2018 skulle ha blivit bataljoner. 
Något som bara har varit fallet i 76:e 
Luftburna divisionen och 56:e Luft-
burna brigaden. På sikt ska i samtliga 
luftlandsättnings- och luftburna  
divisioner/brigader ingå en strids-
vagnsbataljon. Luftlandsättnings - 
trupperna ”avlövades” till följd av 
2008 års reform de flygplan och 
helikoptrar som fram till dess ingått 
i vapenslaget. Detta har man försökt 
ändra på och 2012 väcktes tanken 
på att man skulle ha en egen armé-
flygbrigad. 2019 togs också beslut att 
organisera en sådan vilket skulle vara 
slutfört 2020–2021. Möjligen är det 
också embryot till denna brigad som 
deltagit i försöken med ny organisa-
tion av 31:a Luftburna brigaden som 
ett ”air mobile” förband. Vad detta 
innebär i form av organisation av 
brigaden är ej känt, men den avses att 
intill 2023 uppgraderas till division 
möjligen bestående av en luftburen 
och en arméflygbrigad. 

Inom marininfanteriet ska  
brigaderna tillföras ytterligare en 
stridsvagnsbataljon, en underrättelse-
bataljon, ett UAV- och ett prickskytte-
kompani. Detta syftar till att göra 
marininfanteriet till en expeditionär 
styrka vilket sannolikt är kopplat till 
de två amfibieattackfartyg som är 
under byggnation. Till detta kommer 
också tankar på att utrusta marin-
infanteriet med pansarskyttefordon 
BMP-3F och på sikt möjligen BMPP, ett 
pansarskyttefordon under utveckling 
och ett fordon exklusivt avsett för 
marininfanteriet.

Inom markstridskrafterna finns 
dessutom tankar på att organisera en  
ny brigadtyp. I denna avses ingå strids - 
vagn T-90M, pansarskyttefordonet 
BMP-2M och understödsfordonet 
Terminator. Ett förband som sett till 
eldkraft kan utgöra en ”klubba på 
slagfältet” för att citera en källa.

Floran av brigader är stor som  
möjligen också kommer att innehålla 
en mer eldkraftig brigad. Detta och 
vad som sker inom VDV och marin-
infanteriet gör att det finns all anled-
ning att följa utvecklingen under de 
närmaste åren när det gäller de ryska 
väpnade styrkornas brigader. Både 
vad gäller organisation liksom deras 
taktiska utnyttjande. ■
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V år grundlag har ett särskilt 
kapitel (15 kap.) för krigs-
beredskap och krig, men 
grundlagen innehåller inte 

särskilda bestämmelser för kris-
förhållanden i fredstid. Kris i fred och  
förhållanden i krig är därför helt skilda 
rättsområden. Lagen om totalförsvar 
behandlar, med stöd av grundlagen, 
förberedelser för krig och verksamhet 
under krig. När lagen om totalförsvar 
talar om civilt försvar och militärt 
försvar som de två totalförsvars-
områdena är det därför endast 
förberedelser för krig (planering, 
utbildning, anskaffning, övning etc)  
och verksamhet under krig som 
berörs. Kriser i fredstid berörs i denna 
lag inte på annat sätt än att resurser 
som byggs upp för krigsverksamhet 
(t ex lager) också ska kunna användas 
i fredstid vid kriser. Eftersom sådana 
resurser avvecklades när totalförsvaret  
nedrustades visade det sig under  
coronaepidemin att några totalförsvars - 
resurser som kunde användas vid 
denna fredstida kris inte fanns  
längre!

Försvarsberedningens förslag
Försvarsberedningen lämnade i 
sitt betänkande ”Motståndskraft” 
i december 2017 ett stort antal väl 
genomarbetade förslag till utveckling 
av totalförsvaret i stort, inte minst 
den del som gäller civilt försvar. 
Beredningens förslag hade i alla 

väsentliga delar en bred uppslutning 
från alla partier i Riksdagen. Det 
visade sig emellertid, trots detta, att i 
stort sett alla områden som berördes 
av beredningens förslag ansågs behöva 
utredas ytterligare, något som starkt 
fördröjt besluts- och implementerings-
processen. 

En väsentlig del av beredningens 
förslag gällde en ny ledningsstruktur 
för civilt försvar, främst på central 
och högre regional nivå, något som 
också skulle påverka lägre regional 
och lokal nivå. Den utredning som 
avsågs analysera och fördjupa detta 
underlag för regerings- och riksdags-
beslut kunde efter fördröjning 
till sättas, men fick senare förlängd 
utredningstid och avses lämna förslag 
först på förvåren 2021, alltså långt 
efter försvarsbeslutet hösten 2020.

Denna fördröjning av beslut av-
seende ledningsstruktur för civilt  
försvar – och inte minst den icke- 
koordinerade tidpunkten för olika 
beslut om totalförsvaret, beslut som i 
sak är starkt beroende sinsemellan, är  
på många sätt djupt otillfredsställande.  
De ledningsnivåer inom civilt försvar  
som enligt olika lagar är ålagda att  
bedriva planläggning för höjd bered-
skap har p g a fördröjningen kommit 
att avvakta med viktiga planläggnings - 
åtgärder p g a oklarhet om blivande 
ansvarsförhållanden inom civilt  
försvar. Detta har skapat brister på 
flera håll inom behövlig beredskap 

på alla nivåer och även i samverkans-
frågor med Försvarsmakten.

Vad föreslog  
Försvarsberedningen?
Försvarsberedningen föreslog att civilt  
försvar på den centrala ledningsnivån  
skulle indelas i ett antal sektorer, 
liknande dem som i det tidigare 
totalförsvaret kallades funktioner. 
Sådana viktiga sektorer kunde gälla 
sjukvård, transporter, energiförsörj-
ning, livsmedelsförsörjning, ordning 
och säkerhet etc. Sektorerna inrymmer  
därför såväl offentlig som privat 
verksamhet. För varje sådan viktig 
sektor skulle enligt beredningen utses 
en sektorsansvarig myndighet som 
på nationell nivå skulle hålla samman 
planering m m för krig inom sektorns 
ansvarsområde. Detta innebar att 
myndigheter på central nivå, som inte 
blev sektorsmyndigheter, likväl kunde 
ingå i en sådan sektor. Beredningen 
föreslog också att på nationell central 
nivå skulle finnas en myndighet som 
övergripande höll samman all  
plane ring inom civilt försvar, således 

Ledningsorganisation  
för civilt försvar – 
avgörande för utveckling  
av totalförsvarets 
beredskap
Det är inte ovanligt att tankemässigt blanda krisberedskap i fred och 
beredskap för krig. 

TEXT: BJÖRN KÖRLOF

Björn Körlof
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också den sektorsvisa planeringen, 
liksom samverkan med Försvars-
makten. Denna roll liknar i viktiga 
avseenden den roll Överstyrelsen för 
civil beredskap (ÖCB) tidigare hade.

Sektorsområdena var alltså tänkta 
som mycket viktiga sammanhållna 
verksamheter för civilt försvar som 
behövde överblickas med avseende 
på styrkor och svagheter inför höjd 
beredskap och krig och kunna bered-
skapsplaneras så att olika brister 
successivt kunde avhjälpas inom varje 
sektor. Då kunde också Försvars-
makten få det stöd den behövde i olika 
avseenden från den civila delen av 
totalförsvaret.

Sektorerna avsåg alltså verksam-
heter som ägde rum i hela samhället. 
Men beredningen ansåg också att 
den sektorsvisa indelningen behövde 
hållas samman territoriellt i olika 

landsdelar. Här ansåg beredningen att 
länen var för små enheter för att  
kunna planera och styra över viktiga  
samhällsresurser som i krigstid 
behövde prioriteras och koncentreras 
till olika delar av landet. Beredningen 
föreslog därför att s k civilbefälhavare,  
som tidigare funnits, nu skulle åter-
införas med syftet att på denna nivå 
kunna hålla samman sektorsplane-
ringen och annan högre regional 
beredskapsplanering (sammanväga 
och inrikta länens och regionernas 
planering) på högre regional nivå. 
Civilbefälhavarmyndigheterna före-
slogs också ha en viktig uppgift i att 
hålla samman samverkansplanering 
på högre regional nivå med Försvars-
makten. 

Länens roll som högsta civila total - 
försvarsmyndighet inom länet skulle 
alltså, med beredningens förslag om 

civilbefälhavare, få en annan inriktning 
än hittills. Flera län skulle inte i första 
hand samverka för att åstadkomma 
en god gemensam inriktning, utan få 
inriktningsdirektiv för beredskaps-
planering m m från en civilbefälhavare, 
vilken i sin tur skulle få inriktnings-
direktiv från central nivå från en ny 
myndighet, typ ÖCB, och från olika 
sektorsmyndigheter.

Däremot föreslog inte beredningen 
någon ny eller påtagligt förändrad roll 
för primärkommunerna, men bered-
ningen påtalade behovet av att stärka 
ledningsförmågan för krigsförhål-
landen i den kommunala verksamheten.  
Beredningen pekade särskilt på den 
stora sårbarheten som fanns för 
befolkningen i våra tre storstads-
områden. ■

Då Nu Beredningens förslag

Central  
nivå

ÖCB Samverkans- 
områden

Ny civil myndighet
(”ÖCB ny”)

Funktionsområden  
och funktionsansvariga 

myndigheter

Beredskaps - 
ansvariga  

myndigheter

Sektorsområden,  
sektorsansvariga  

myndigheter

Högre  
regional  
nivå

Civilbefälhavare Civilbefälhavare

Lägre  
regional  
nivå

Länsstyrelser,  
landsting

Länsstyrelser,  
regioner

Länsstyrelser,  
regioner

Kommunal  
nivå Kommuner Kommuner Kommuner{

{
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V åren 2019 påbörjades resan 
mot att bli sjukvårdare i 
Hemvärnet. Tanken fanns 
tidigare och jag träffade 

många med engagemang i Hemvärnet 
som knuffade mig i rätt riktning. Vid 
informationsträffen funderade jag på 
om det inte var för sent för mig, men 
man vet inte förrän man provat. 

Bra start
Papper skrevs och jag sökte kursen för 
Grundläggande soldatutbildning för 
frivilliga (GU-F). I november anlände 
jag till Väddö kursgård tillsammans 
med ett gäng från hela Sverige, den 
yngsta på 19 år och den äldsta över 
60 år. Vi hälsades välkomna och blev 
snabbt en grupp. 

Första dagen var det information. 
Vi lärde känna varandra och det blev 
utbildning i uppställning och forme-
ringar. Officerarna var engagerade och 

stämningen var lättsam, dock med en 
allvarlig underton. 

Mycket att lära
Uppdelning skedde mellan pistol-
skyttar och automatkarbinskyttar och 
mycket tid ägnades skjututbildningen. 
Absolut nödvändigt för de flesta. Jag 
hörde till de som aldrig hållit i en 
pistol. Instruktören var pedagogisk 
och skapade respekt för skjutvapen. 
Jag tror inte att jag vande mig vid 
tanken på att hantera en pistol, men 
måste medge att känslan är en aning 
berusande när man övar prickskytte 
och man får till det. Ett skriftligt test 
i samband med skjututbildningen 
gjordes vilket var pirrigt.

Vi fick tips och råd utifrån ett 
kvinnligt perspektiv i allt från kläder 
till hur man kissar eller när man har 
mens ute i fält. Det gav inblick i att 
vara militär och kvinna, värdefullt ur 

En berättelse  
om GU-F
Blivande hemvärnssjukvårdaren Kamilla Klawan berättar om sina  
upplevelser. Fortsättning i nummer 1 2021.

TEXT: KAMILLA KLAWAN

Kamilla Klawan

FO
TO

: P
R

IV
AT

ett genusperspektiv. Värderingar som 
behöver jobbas med, särskilt där det 
är mans- eller kvinnodominerat. 

Vi testade skyddsmasken, lärde oss 
att sätta på den, också på tid, och blev 
uppmanade att ha den nära till hands 
de närmaste dygnen. Jag sov med  
väskan med skyddsmasken i sängen 
den natten. Sedan blev det skarpt 
test där vi lotsades in i en container 
som fyllts med tårgas för att testa om 
masken höll måttet. 

I slutet av första veckan fick vi 
permis. Många var trötta efter första 
veckan och längtade hem. De tvivlade  
på sig själva och sin förmåga och var  
redo att ge upp. De var less på att 
behöva göra som andra sade åt dem 
och behandlas som mindre vetande. 
Alla var vuxna människor som var 
tvungna att reduceras från individ till 
grupp. En stor omställning, som några 
anammade snabbt och några hade 
svårt att acceptera. Deras självkänne-
dom utmanades och ställdes på ända. 
Jag kände också hemlängtan men 
tänkte inte ge upp så lätt! ■

T v: Tältkompisar. 
T h: Kamilla Klawan. 
FOTO: KAMILLA KLAWAN
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Även höstens Soldatprov som Tunga arrangerade skulle bli Coronanapassat,  
inga stationer, begränsat med mat, tvätta och sprita händerna och hålla 
avstånd, d v s bara gå ca 30 km med 12 kg packning.

TEXT: LEIF JANSSON

N är anmälningstiden för 
Soldatprovet hade gått ut 
och jag skulle sända ut ett 
välkomstbrev till deltagarna 

var min dator ”död”. Hade den fått 
något virus? Hur skulle nu deltagarna 
få uppdaterad information om Soldat-
provet? Reservplanen fick tillgripas 
och Tungas kassaförvaltare fick i 
stället informera deltagarna, förhopp-
ningsvis märkte inte dessa av detta 
”informationsglapp” så mycket. 

37 vuxna kom till start och två ”old-
boys” genomförde Soldatprovet på 
distans. Tre bröt så totalt 36 vuxna blev  
godkända. Detta Soldatprov blev  
”historiskt” med två äldre som genom - 
förde Soldatprovet på ”distans”, 
eftersom bl a de över 70 år, inte skulle 

Höstens Soldatprov 
– Coronan hade inte 
släppt greppet

”umgås” med andra enligt Folkhälso-
myndigheten. Bra jobbat! 

34 ungdomar kom till start. Två  
bröt så totalt 32 ungdomar blev god-
kända. Ungdomarna hade lite väl 
långa raster i början men efter lite ”tips”  
så blev rasttiderna bra. Det var äldre 
elever som ledde ungdomsgrupperna 
och ungdomsledarna gjorde ett bra 
jobb med att ”stötta” gruppcheferna 
och de övriga ungdomarna.

Bästa/snabbaste grupp blev grupp 
nr 3 ”50/10” som förutom att gå snabbt 
även hade totalt kortast rasttid. Näst 
bäst blev grupp nr 5 ”Draken” och trea 
blev grupp nr 2 ”Bättre än Bill”.  
Segrarna grupp nr 3 ”50/10” kommer 
att få sitt gruppnamn på vandrings-
priset ”Guldkängan”. ■

FOTO: LEIF JANSSON Även om det inte var stationer under Soldatprovet så var det en grupp som ändå hade det. FOTO: LEIF JANSSON

Ungdomar på väg till rast, inte riktigt 1,5 m men i 
alla fall 1,25 m. FOTO: LEIF JANSSON

Coronaanpassat soldatprovsmärkesutdelning 
efter genomfört Soldatprov. FOTO: LEIF JANSSON

Grupp nr 3 ”50/10” med vandringspriset ”Guld-
kängan”. FOTO: DANIEL KRUMLINDE
 

Grupp nr 3 ”50/10” på Lidingövägen.  
FOTO: TOMMY NORDÉN

”Instruktörerna” Daniel Krumlinde och Leif Jansson 
från Tunga Infanteriföreningen. FOTO: JB NILSSON

Soldatprovsmärket är beviset på genomförd  
prestation. FOTO: TOMMY NORDÉN
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F årömarschen, med start och mål  
vid kursgården, blev en härlig 
vandring längs stranden vid 
Kyrkviken till vändpunkten 

vid Dämba där lunchen intogs innan 
vi fortsatte till marschmålet. 

Det var en naturupplevelse av 
högsta klass. Lägg sedan till att vädret 
denna septemberdag var strålande. 
Vi var drygt 50 personer som hade en 
jättetrevlig dag som avslutades med en 
middag på kursgården komponerad 
av Kent Vallin.

Military Weekend, genomförde vi 
2-4 oktober på kursgården. Kursen 
blev mycket uppskattad. Deltagarna  
fick prova på soldatens vardag, infor-
mation från frivilligorganisationerna 
samt förevisning av mekaniserade 
skyttekompaniet, Roma, vid 181  
mekaniserade bataljonen på Tofta.

Hösten startade upp med att vi från 
den 1 september fick ha kurser igen. 
Vi genomförde i september Försvars-
informationskurs fördjupning med 
Tommy Jeppsson som kurschef, CBRN 
Gruppchef  med Nalle Johansson samt 
Grundläggande utbildning för frivilliga 
där undertecknad var kurschef.

Inför nästa år återkommer det som  
nämnts ovan. Anmäl er till våra sam-
mankomster enligt nedan. Glädjande 
är att vi har en liten men positiv 
ökning av medlemsantalet.

Preliminära utbildningar för 2021:  
Grundläggande utbildning för frivilliga  
(GU-F), hemvärnssjukvårdsutbild-
ning arna, försvarsinformationskurs  
fördjupning, CBRN-kurs och en  
Military Weekend, gör att vi har en 
stabil grund att stå på.

Vad händer på Fårö kursgård?
Kursgården har ekonomiskt haft ett 
katastrofår beroende på Coronan. Vi 
ser nu ljuset i tunneln med starten vi 
haft med kurser i september blandat 
med konferenser och andra samman-
komster. Det är första gången på många 
år som vi har så bra beläggning i  
oktober. 

OBS! Kursgården erbjuder försvars-
utbildare 25 % rabatt på boende.

Inbjudan
Alla försvarsutbildare inbjuds att delta 
vid den dubbla årsstämman för 2019 
och 2020 med förtäring onsdagen den 
24 mars klockan 19.00 på Kupan. 

Trivselhelg genomförs fredagen 
den 23 april till söndagen den 25 april.

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

Varmt välkomna på våra aktiviteter.

Julhälsning
Vi ser tillbaks på ett år som inte alls 
blev som någon kunde föreställa sig 
förra året. Vi ska fortsätta att utveckla  
oss under 2021 i syfte att göra oss 
ännu mer attraktiva.

Tack styrelsen och övriga funk-
tionärer för ett utomordentligt bra 
arbete detta år. Tack personalen för ert 
fina arbete. Tack alla försvarsutbildare 
och övriga som under året gjort fina 
insatser för Försvarsutbildarna.

God Jul och ett Gott Nytt År  
tillönskar jag er alla! ■

Vad händer på Gotland?
FOTO: EN-CAS-DE-SOLEIL / WIKIMEDIA COMMONS

TEXT: JAN-ERIC ENGSTRÖM, FÖRBUNDSORDFÖRANDE 

Aktiviteter att notera
Gotlandsförbundet
17 feb Styrelsemöte 

Kupan, 17.00
22 mars AU möte inför årsstämman 

Kupan, 12.00
24 mars Dubbla årsstämmor  

Kupan, 19.00
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
 

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 dig via mail så får 
vi en aktuell mail-lista och sparar då 
porto på våra utskick.

Mailto:kjell_jaken@hotmail.com
Mailto:info@farokursgard.se
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Slagfjädern saluterar
02 Björn Lindberg Samhällsbered. 75
03 Ewa Ekström Träng 70
03 Åsa Djupström Södermanland 50
04 Örjan Widlund ROSIS 75
04 Helene Van den Berg Samhällsbered 50
06 Joakim Bragd ROSIS 60
10 Christer Lundin Södermanland 60
10 Johan Gustafsson KavJ 50
11 Anna Thorburn Södermanland 50
11 Fredrik Rundlöf KavJ 50
11 Peder Karlsson Hv/HBR 50
12 Anders Grevby Södermanland 70
20 Anders Ängsvik Samhällsbered 60
21 Dick Son St.Eriks 50
22 Irma Palm Hv/HBR, Samhälls-

bered, Södermanland
75

22 Hans Skantz Södermanland 75
23 Fredric Andersson ROSIS 60
24 Erik Svensson Signal 50
25 Ingegerd Pousard Träng 80
25 Martin Veinbergs St.Eriks 50
29 Håkan von Seth Södermanland 60
30 Henrik Sund ROSIS 60

Gotlandsförbundet
Januari
27 Anders Österberg Gotlandsförbundet 70

Februari
19 Tomas Andersson Gotlandsförbundet 60
22 Per-Lenart Högne Gotlandsförbundet 75

Mars
9 Joakim Sundgren Gotlandsförbundet 50
23 Maud Hellström Gotlandsförbundet 60

Stockholm och Södermanland
Januari
03 Göran Nermfors Träng 75
03 Lars Lundquist Musikkåren 70
06 Bertil Skoog Träng 85
18 Stefan Appelgren Hv/HBR 50
18 Fredrik Bennich KavJ 50
19 Tomas Pellijeff Signal 60
22 Lennart Lagervall Träng 70
25 Vivian Karlsson Träng 85
28 Rolf  Westlin ROSIS 75
31 Agneta Klingberg Södermanland 60

Februari
01 Enno Jakobson ROSIS, Träng 80
07 Ulf  Jungnelius ROSIS 70
07 Magnus Eriksson Samhällsbered. 60
07 Mats Nilsson Hv/HBR 50
09 Mats Ekholm Stockholm 60
12 Andreas Thoresson Hv/HBR 50
14 Pia Schwalbe Träng 75
16 Arnold Stackelberg ROSIS 85
19 Hans Göthlin ROSIS 75
19 Michael Andersson KavJ 50
21 Per-Erik Steen KavJ 60
23 Hans Westergren St.Eriks 60
23 Helena Grimault Signal 50
24 Pär Malmberg ROSIS 60
26 Sten-Olov Elfver Signal 80
26 Björn Lusensky Södermanland 80
28 Hans Björnström KavJ 70

Mars
01 Mats Lekman KavJ, ROSIS 60

Aktiviteter att notera

Den låga aktivitetsnivån återspeglar pandemiläget.  
Vintergatan 2021 är inställd. Förbundet planerar för digitala 
föreläsningar samt att genomföra förbunds stämman 24 mars. 
Alla föreningar bör ha hållit sina förenings stämmor senast den 
sista februari. Föreningen Samhällsberedskap kommer att  
utnyttja förbundets Zoom -konto för föreläsningar och det kan  
bli även så för förbundet. Det är mycket som är osäkert i dessa 
tider. 

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

23

2021 ställs Vintergatan in med förhoppning om att vi kan återgå till det  
”normala” igen 2022. Bilden är från Vintergatan 2019. FOTO: HENRIK JANSSON

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/
https://www.forsvarsutbildarna.se/
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Karlavägen 65 
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Posttidning B
Försvarsutbildarna  

Stockholm och Södermanland  
önskar alla läsare

God jul &  
Gott nytt år

Vänligen, fortsätt följa Folkhälsomyndighetens  
anvisningar. Håll avstånd och ta personligt ansvar!
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