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Granatgevär stals på I 2. Försvarsstaben larmad  
 

Kar lstad (G-P) :  F lera vapenstölder har förövats vid Värmlands 

regemente I 2 i Karlstad. Det allvarligaste tillgreppet gjordes någon gång 

under påskhelgen då fem granatgevär stals. Polisen misstänker att stölden är 

ett s k insidesjobb. Någon har lyft vapnen över staketet till personer, som 

väntat på andra sidan. Förutom granatgevären har två automatvapen stulits. 

Stölderna har vållat stor uppståndelse på regementets säkerhetsavdelningar. 

Båda ägde rum under påskhelgen och man har ännu inga spår efter förövarna. 

Misstankar finns dock att en person som fanns på regementet kan ha hjälpt till 

att föra ut vapen. 

Granatgevären är pansarvapen med mycket stor kraft. De kan i vissa lägen 

användas vid sprängning. Några granater har dock inte stulits vid  I 2, varför 

granatgevären i sig själva är ofarliga. Men förövarna kan ha kommit över 

granater på annat håll 

Vapnen fanns inne för översyn på  I 2. De förvarades i ett förråd och inte i en 

bunker, av den typ som används för regementet. 

— Granatgevären faller inte under samma rigorösa säkerhetsbestämmelser som 

andra vapen, säger kommissarie Erik Hedesund vid Karlstadpolisen. Granatgevä-

ret består av ett rör som är öppet i båda ändar och mitt på finns en 

tändningsmekanism. 

Det är första gången som granatvapen stulits i landet. Försvarsstaben är 

inkopplad på stölden liksom rikspolisstyrelsen. 

Vid samma tidpunkt, under påskhelgen, stals också två automatkarbiner AK 4 

vid I 2. Dessa fanns i ett rum där det ständigt finns personer som har uppsikt 

på vapnen. Trots detta lyckades någon stjäla automatvapnen och bära ut dem. De 

har försvunnit spårlöst och mycket talar för att även dessa slängts över 

nätet. 

Slutstyckena fanns dock inte i vapnen, varför de är oanvändbara. 

 65 inbrott 

Inte mindre än 65 anmälningar om inbrott och skadegörelser inlämnades till 

polisen i Karlstad på onsdagsmorgonen. Det var något av ett rekord, uppger 

kommissarie Erik Hederström vid krimavdelningen. Främst rör det sig om 

mindre inbrott i bilar och förråd. Bland annat har sliprondeller och verktyg för 

6 000 kr stulits i ett förråd. 


