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Stamrekryt ”saknade” pennalism 

 

- Innan var och en förstått att innanför varje uniform finns en 

människa kan vi inte få ort de sista resterna av den förhatliga pennalismen 

yttrade en av medlemmarna i underbefälsföreningen, vid KA 4 där oseden på 

fredagskvällen diskuterades vid ett sammanträde. Vad vi inom 

underbefälsförenigen skall söka åstadkomma är att vinna varandras kamratskap, 

fortsatte talaren, som drog en särskild lans för föreningens yngsta medlemmar, 

stamrekryterna och underströk betydelsen av att dessa får en känsla av 

gemenskap och inte känner sig utstötta. 

 

Enligt de vittnesmål som kom fram under debatten är pennalismen vid 

kustartilleriförbandet i det närmaste ett otäckt minne blott, Visst förekommer 

det tråkningar på logementen, men det är ytterst sällan dessa tråkningar och 

skämt slår över till allvarligare saker. Men även tråkningarna kan på ett känsligt 

sinne ha en negativ inverkan som är allt annat än god, anfördes det.  

Tråkningar och skämt mellan anställda är något som förekommer även på civila 

arbetsplatser menade en talare. Det är bara den skillnaden att så snart något 

sådant händer inom det militära får saken genast publicitet och väcker ett stort 

uppseende bland allmänheten, I det militära har dock de som blir utsatta för den 

mestadels andliga tortyren möjlighet att vända sig till högre befäl och på så sätt 

få ändring i förhållandena,  

Enligt en talare har den militära pennalismen sin rot i den härordning som 

infördes på 1700-talet. De indelta soldaterna tog då hand om de nya och lät dem 

genomgå en hel rad prov av inte alltid så trevlig karaktär. Numera är det sällsynt 

att fall av pennalism förekommer mellan över- och underordnad, Det har i 

stället blivit på det sättet att de som ligger på samma skola - för att nu ta de 

stamanställda som exempel utsätter varandra för varjehanda tråkningar, som i en 

del fall kanske .gränsar till pennalism.  

Att fall av pennalism trots allt inte är helt försvunnen vid Ka 4 kunde några av 

stamrekryterna vittna om. Det har för inte så länge sedan förekommit att en av 

grabbarna blivit utsatt för en behandling som inte kan karakteriseras som 

något annat än just pennalism, Ett par stam-. rekryter från ett annat förband, 

tillfälligt förlagda till KA 4, hade skrämt en kamrat med bajonetter. Det har 



hänt att de kommit till hans säng på natten med blanka bajonetter och att de 

siktat på honom med osäkrade - men, dock oladdade - vapen. Pojken hade tagit 

så illa vid sig att han halvt gråtande sökt skydd hos kamrater i ett annat 

logement, Numera är oroselementen borta från. KA 4. En och annan duschning 

förekommer då och då men i dessa fall har man det från den skämtsamma sidan, 

förklarade grabbarna samstämmigt. En av dem hade väntat sig att behöva 

genomgå en lång rad mer eller mindre plågsamma övningar, sade han, och var 

därför glatt överraskad över att ha sluppit undan dem.  

 


