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Medlemmar, ULv anhöriga och andra berörda 
 

Falsk sergeant och massmedia 
 
Luftvärnsförbundet har drivit en rättsprocess mot en man, Robert Xerri 
född 880928 och bosatt i Täby, som obehörigen har burit Försvarsmaktens 
uniform med sergeants grad samt uppgivit falska uppgifter om sin person 
och militära utbildning. Xerri har av Norrtälje tingsrätt fällts för brottet 
föregivande av allmän ställning. Händelsen har uppmärksammats i 
massmedia, som tyvärr också har spridit gravt felaktiga uppgifter. 
 
Luftvärnsförbundet vill med detta meddelande informera om det inträffade, 
klarlägga eventuella missförstånd samt varna för varje samröre med Xerri. 

Bakgrund 
 

Robert Xerri 

Xerri har via Internet blivit bekant med några av medlemmarna i Luftvärnsförbundets 
ungdomsavdelning (ULv). Han beviljades därför av kurschefen, på telefonförfrågan, att som 
observatör följa ULv helgkurs på Väddö skjutfält den 23-25 januari 2009. Xerris uppträdande 
och utrustning under besöket gav dock upphov till starka tvivel om hans behörighet att bära 
Försvarsmaktens uniform med sergeants grad, eller om han ens har genomfört militär 
grundutbildning. 
 
Efter besöket kontrollerades Xerri mot militära register, där han inte gick att finna. Xerri 
avstängdes då från allt samröre med ULv, och uppmanades att inkomma med styrkande 
referenser. När så inte skedde anmäldes händelsen till Försvarsmakten, Försvarsutbildarna, 
Polisen och SÄPO. Se även tidigare information om ärendet i ULv kursorder för mars 2009. 

Rättegång och dom 
Vid huvudförhandlingen i Norrtälje tingsrätt den 29 september 2009 erkände Xerri gärningen 
och att han saknar militär utbildning. Han fälldes för brottet föregivande av allmän ställning med 
påföljden 50 dagsböter á 50 kr samt att betala en avgift på 500 kr till brottsofferfonden. 
 
Rättegången följdes på plats av målsägarrepresentanter ur Luftvärnsförbundet, samt flera av de 
ungdomar och ungdomsledare som utsattes för brottet. Tyvärr har inte Xerris bakomliggande 
syfte med gärningen klarlagts. Domen med beteckning mål nr B 1792-09 och polisutredningen 
med diarienr 0201-K57607-09 kan beställas som allmänna handlingar från Norrtälje tingsrätt. 
 
Ingen skugga vilar på någon medlem i ULv, men ovanstående ger anledning att påminna om att 
den lånade militära utrustningen endast får användas i tjänsten. Det vill säga vid- och i 
omedelbar anslutning till ULv verksamhet – men aldrig annars utan särskilt tillstånd! 
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Massmedia 
Efter att domen hade fallit så rapporterades händelsen i Norrtelje tidnings nätupplaga den 6 
oktober med ingressen: "Den 20-årige Täbybon dök upp på skjutövningen ..."  1 
 
Formuleringen "skjutövningen" är helt felaktig eftersom vapen överhuvudtaget inte förekom vid 
den aktuella helgkursen. Denna felaktighet spreds sig sedan via TT, som också ytterligare 
förvanskade händelsen, till andra massmedia. 
 
Svenska dagbladet skrev t ex i sin nätupplaga den 6 oktober: "I tre januaridagar sköt den 20-
årige falske soldaten för kung och fosterland. ..." 2 
 
Ovanstående oseriösa, oprofessionella och gravt felaktiga påståenden i massmedia har tyvärr helt 
förvanskat det inträffade, och närmast förskjutit skuldbördan från den av tingsrätten dömde 
brottslingen till dem som utsattes för brottet; ULv ledare och ungdomar. Till TT:s försvar skall 
dock sägas att det efter cirka två timmar lades ut en mer nyanserad artikel, men det var ju för 
sent eftersom den felaktiga nyheten redan var spridd och publicerad på stor bredd. 
 
En rapport om massmedias dåliga agerande i ärendet har genom vår centralorganisation Svenska 
Försvarsutbildningsförbundet insänts till Second Opinion3 – som granskar nyhetsrapporteringen 
och erbjuder plats för kompletteringar och korrigeringar samt för mediekritiska inlägg. 

Sammanfattningsvis 
Våra erfarna, engagerade och positiva ungdomsledare har i massmedia åtminstone indirekt 
felaktigt framställts som lättlurade och omdömeslösa – något som Luftvärnsförbundets ledning 
starkt bestrider och mycket djupt beklagar, eftersom så absolut inte är fallet! 
 
Luftvärnsförbundets ledning har det största förtroende för ULv ungdomsledare och vill samtidigt 
klarlägga att: 
 
1. Våra rutiner för besökare har fungerat väl. Den unge vuxne besökaren Xerri tilläts i bästa 

välvilja att följa ungdomskursen, men endast som observatör och under övervakning. 
 

2. Xerri har inte tillåtits att agera självständigt med ungdomarna i ULv. 
 

3. Xerri har inte skjutit eller haft access till vapen och annan kvalificerad militär utrustning. 
 

4. För ungdomar och tillfälliga besökare genomförs normalt inte personkontroller. 
Ungdomsledarna genomgår däremot särskild utbildning och godkänns såväl av 
Luftvärnsförbundet som Försvarsmakten. 

 
 
Med bästa hälsningar: 
 
 
Michael Reberg 
Vice förbundsordförande 

                                                      
1 http://www.norrteljetidning.se//nyheter/artiklar/id/11332# 
2 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3613913.svd 
3 http://www.second-opinion.se/so/view/780 


