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Ett oskyldigt pojknöje att döda och lemlästa 
 

"Kungliga" Kustartilleriet — och sannolikt också andra vapenslag — 

har i dessa befälsbristens tider låtit ge ut en värvningsbroschyr som 

man skickat till landets alla 15-åringar. Givetvis 

med den fromma förhoppningen att någon av dem 

skall finna "krigaryrket" värt att satsa på. 

Broschyren utlovar inledningsvis "en ärlig 

redovisning" något som man efter att ha läst 

igenom eländet, allvarligt kan sätta i tvivelsmål. 

Trettio hela sidor använder man till att beskriva 

militärlivets alla härligheter, behagliga detaljer 

som betald utbildning, löneförmåner, långa 

semestrar och skattefria gratifikationer. Hela tiden 

håller man sig till ett avspänt stråk som ger 

intryck av en äldre kompis som kommer med goda 

råd. 

Men KRIGET då? Det som är officersyrkets 

innersta mening — att lära sig att på effektivast 

möjliga sätt döda sina medmänniskor — beskrivs inte 

detta? Jodå på FEM OCH EN HALV RAD — av 

trettio sidor klarar militärens PR-makare den lilla 

obehagliga detaljen. 

I stället tar man upp och berättar: 

"Att vara officer är ett teoretiskt jobb. Men det 

roliga är att det också måste omsättas i 

praktiken." 

"Omsättas i praktiken" ... man tar sig för pannan! 

Hör dom inte hur VANVETTIGT det låter?  

 

Bildtext: "Reklamfolket försöker få de 15-åriga officersämnena att tro att 

krigaryrket är ett tekniskt jobb, när det i själva verket går ut på att döda och 

lemlästa människor". 



Eftersom all militär utbildning, i grunden, går ut på att döda och lemlästa, 

destruktiv förstörelse av människor och material — måste uttrycket 

"omsättas i praktiken", innebära att de presumtiva officerarna så småningom 

skall ägna sig åt just detta! 

Steg för steg reducerar reklamfolket bakom broschyren begreppet "krig och 

dödande". Försöker få de 15-åriga officersämnena att tro att krigaryrket är 

ett tekniskt 'jobb, ett lärarjobb, ett jobb vilket som helst. Sida för sida 

förminskar man detta med krig! 

Till sist har det lyckats dem att reducera alltsammans till något som verkar 

oskyldigt pojknöje —en trevlig aktivitet på friluftsdagen! Det är att 

hoppas på att berörda föräldrar berättar för sina söner vad militäryrket 

EGENTLIGEN innebär, 

Arne Hedgren 

Gävle 

 

 


