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Repetitionsövningarna  
När man nu kommit på litet avstånd från muck-dagen och mera 

lidelsefritt kan överblicka den senaste värnpliktstjänstgöringen i 

form aven 30 dagars s. k. repetitionsövning, är tiden inne att ge alla 

dem som inte fått vara med om något sådant, en funderare på om 

de pengar, som betalas i skatter för detta ändamål, inte kunde 

användas på bättre sätt.  

Repetitionen är studiernas moder. Javisst, men man behöver inte 

vara pedagog för att begripa, att man för det första måste ha lärt 

sig något för att kunna repetera det, och för det andra måste 

repetera det man verkligen lärt sig. Under min för just NU ett år 

sedan fullgjorda 360 dagars första tjänstgöring skulle jag tydligen 

i huvudsak "lärt" mig att plocka ved, bära vatten och fotvandra. 

Min redogörelse gäller tyvärr endast ett s. k. specialvapen 

(kustartilleriet ), Måhända har infanteristerna fått "lära" sig och 

därefter repetera ur försvarssynpunkt viktigare saker? Helt civilt 

pedagogiskt sett är detta emellertid ingenting som kan repeteras. 

Har målet varit konditionsträning, måste jag anse, dels att 

metoderna varit egendomliga, dels att denna skulle kunna erhållas 

mycket billigare och effektivare genom frivilligt civilt idrottande. 

Tydligen måste vanan att vistas i militär miljö (kläder, baracker o. 

dyl) värderas oerhört högt vid upprätthållandet av den svenska 

försvarsmakten. Eller var det kanske för de sammanlagt c: a sex 

dagarnas krigsövning vi inkallades 30 dagar. Detta verkar 

ineffektivt men svarar ganska väl mot tidigare erfarenheter. Under 

tiden för den förstärkta försvarsberedskapen var nämligen 

utbildningstiden sex månader, men i och med dess avveckling blev 

utbildningen dubbelt så lång. Åtminstone underofficerarna sticker 

inte under stol med att det till följd därav är ett stort bekymmer 

att hålla alla mannarna sysselsatta de sista månaderna. (Liknande 

svårigheter finns inte precis på den civila arbetsmarknaden nu.) 

Förlåt, om man därför råkar dra på munnen, när man hör att ÖB gör 

det gentila. förslaget, att "försöken med en månads förkortning av 

värnpliktstjänstgöringen skall fortsätta". Varje förnuftig människa 

väntar i stället otåligt på. förslag om koncentrerad utbildning i 

något man verkligen kan utbildas i och övning i den mån denna 

skänker ökade färdigheter. Förverkligandet av ett sådant förslag 

skulle göra det möjligt att med en tidsbesparing av 50 procent ändå 



"hålla vid makt det försvar, som med möda byggdes upp under 

andra världskriget" .  
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