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Meddelanden 
från 

Kungl. Örlogsmannasällskapet 

Nr 1191. Kungl Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde 1990-12-04 i Stock
holm 

(Utdrag ur protokollet) 

§ 2. 

s~ ' .). 

§ 4. 

§ 5. 

§ 6. 

§ 7. 
§ 8 . 

§ 9. 

Anmäldes att hedersledamoten L. Ljung hade avlidit sedan föregående samman

träde. 
Justerades protokollet från sällskapets 219.e högtidssammanträde. 
Introducerades ledamoten Gösta af Klint. 
Valdes ledamoten Sjölander till föredragande i vetenskapsgrenen II "Personal , 
utbildning och organisation" för år 1990/91. 
Lämnades en aktuell underrättelseorientering av inbjudna gäster , kommendör
kapten Roland Block, ÖB/USK/CM Und av ledamo ten Haglund. 
Sammanträdet ajournerades. 
Sammanträdet återupptogs varefter KL Hugemark , L B-A Johansson och L 
Wedin inl edde ett strategiseminarium med varsitt anförande. 
Efter en period av frågor och diskussion avslutade ordföranden sammanträdet 
med att konstatera att seminariet bör ses som en inledning på ett kommande 
arbete inom Sällskapet inom strategi-området. 

Magnus Haglund 
sekreterare 
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Nr 2/91. Kungl Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde 1991-01-15 i Giiteborg. 

(U/drag ur proiOkollel) 

§ 2. Valdes ledamoten von Hofsten att vara mötesordförande. 
§ 3. .J usteraclcs protokollet från akademiens ordinarie sammanträde 1990-12-04 1 

Stockholm. 
§ 4. Lämnades en kort aktuell underrättelseorientering om läget i Baltikum. 
§ S. Anmäldes att seminarium avseende svensk sjöförsvarspolitik och operativ plan

läggning från seke lskiftet till VK 2 skall ske måndagen den 28 januari på MHS, 
Stockholm. 

§ 6. Föredrog ledamoten Taube utdrag ur årsberättelsen för år 1990/91 i 
vetenskapsgrenen II "personal , organisation och utbildning" under rubriken 
"Marinens personalförsörjning". 

Efter en supe på officersmässen och till vilken ytterligare ett lO-tal gäster hade anslutit 
avhöll marinstabschefen , ledamoten Persson ett föredrag under rubriken "Vad styr 
marinens utveckling" varefter en livlig fråge- och diskussionsstund vidtog. 

Magnus Haglund 

sekreterare 

Nr 3/91. Kungl Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde 1991-02-12 i Stock

holm. 

(U/drag ur proloko/lel) 

§ 2. Anmäldes att hedersledamoten LennartJohansson hade avlidit sedan föregående 

sammanträde. 
§ 3. Justerades protokollet från föregående ordinarie sammanträde 1991-01-IS i 

Göteborg. 
§ 4. Introducerades korresponderande ledamoten Schyborger. 
§ S. Utdelades belöning för år 1990 till avdelningsdirektör Göran Stenlund, som inte 

hade kunnat närvara vid högtidssammanträdet. 
§ 6. Lämnade ordföranden en orientering av projektet "Marinen i säkerhetspoliti

ken" . 
§ 7. Lämnades en kort underrättelseorientering av kommendörkapten Roland Block, 

ÖB/USK. 
§ 8. Överlämnades ordet tillledamoten Dick Börjesson , som i egenskap av marinchef 

avhöll ett anförande under rubriken "Förtroende och respekt". 

Magnus Haglund 
sekreterare 
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INREDNINGSDORRAR 
HMS LANDSORT 

ALVESTAPRODUKTER 

Ship Doors AB 
342 00 ALVESTA 

Telefon 0472-138 1 O 

Bilskeppningar är vår specialitet 

WALLENIUSREDERIERNA 
STOCKHOLM 

Ledamoten 

Dick Börjesson 

Viceamiral Dick Böriesson är chefför marinen 

Förtroende och respekt 
Anförande vid Kungl. Örlogsmannasällskapets sammanträde 12 februari 1991. 

Det är en ära för mig att få fortsätta den 

tradition som innebär att marinche fen 

talar inför Kungl. Örlogsmannasä llska

pets ledamöter och inbjudna gäster vid 

febru arisammankomsten . 

Förtroende och respekt är värdelad

dad e ord både när det gäller omvärldens 

syn på svensk säkerhetspolitik , utländska 

militärers syn på det svenska fö rsvaret och 

samspe let mellan de som har att besluta 

om uppgifter och resurser till försvars

makte n och försvarets anstä llda som ska ll 

verkstäl la besluten och lösa å lagda upp

gifter. Det är bl a mot den bakgrunden 

som jag inför mitt tillträde som marinchef 

har a ngivit a tt det övergripande mål e t är

En marin som inger respekt utåt och för
troe nde inåt. 

E n viktig förutsättning fö r att vi skall 

kunna skapa marin som inger respekt utåt 

är att omvärlden uppfattar att de n 

svenska marine n har e n sådan beredskap. 

styrka och kvalite t at t den utgör ett på

tagligt hot mot de n som våldför sig på 

sve nska intressen till s jöss och kustzo nen. 

När det gäller förtroendet inåt. är det 

nödvä ndigt a tt marine ns pe rsonal tror på 

sina uppgifter och att de vapensystem som 

vi har är anpassade till uppgifterna. Här är 

det i första hand e n fråga om att i förban

den ha e n sådan kvalitet att personalen 

tror sig kunna vinna de duellsituatione r 

med inkräktaren/angripa ren som uppstå r 

i fred , kris , neutralitet och krig. Grunden 

för både respekten utåt och förtroendet 

inåt är att våra uppdragsgivare - regering, 

riksdag och ytterst sve nska folk e t - ger oss 

resurser som stämmer med uppgifterna. 

Också här handlar det om ömsesidigt för

troende och respekt. 

Stelbent Jörsvarsplanering? 

Marinens nuvarande styrka är et t resultat 

av minst 30 års investeringar i personal , 

materiel och anläggningar. Själv började 

jag i marinen som officersaspira nt 1958, 

d v s det är då man senast gjorde e n kraftig 

omavvägning mellan försvarsgrenarna. 

Då gällde bl a inriktninge n att växla ett 

fåta l stora fartyg till mindre me n fl era. 

Verk ligheten tal a rettanna t språk (bild 1). 
Samtidigt med denna minskning i antalet 

marina förband har försva rsmakte ns ope-
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rati va inriktning glidit över frå n förs' ar 

mot storanfa ll till at t kunna möta a ngrepp 

med kort militär förvarning för att på 

senare år a llt starka re betona uppgifte rna 

i fred, kris och neutral ite t. Överlagra r vi 

försvarsekonomins utveckling och mari

ne ns and el av de nn a får vi fram , som jag 

ser de t , en intressa nt bild. Försvarsan

slagens storlek i jämfö rbara prislägen och 

fördelningen me ll a n försvarsgrenarna är i 

stort sett oförä ndrad under de senaste 30 

å ren (bild 2) . 
Vi har lå ng traditio n med e n utvecklad 

mode ll för långsikt splanerin g i Sverige. 

Frågan är om mode ll e n har fungerat när 

ma n ser på utvecklinge n av a ntalet stri

dand e förband förcl e lacle på s k avväg

ningsprogram och kopplin ge n me llan 

operativ inriktning, e kon omi och må l

sättning för totalförsvaret. (bild 3) Det 

må l som fo rmulerades år 1968 har seelan 

dess i stort varit oförä ndrat. 
Målet har senast lagts fas t i 1987 års 

försvarsbeslut och har däre fter konfir

merats i de följande å rliga riksdagsbeslu

ten om försvaret trots at t överbefä lhava

ren har anmä lt allt större o balans me ll an 

uppgifter och resurser. Erfa renheterna 

från tid igare år visar att man gärna vill 

inteck na fö rä ndringa r ti ll de t bä ttre i 

världsläget och då godtas e n obalans 

me ll an uppgifter och resurser medan det 

är betydligt svårare a tt få till stånd höj

ningar i försvarsanslagen för att åtgärda 

brister då världsläget försämras. 

l987 års försvarsbeslut var ett und an

tag. Då gavs försva rsmakte n ett reellt 

ekonomisk t tillskott. statsmakterna hade 

förstått a tt en resursförstärkning var 

nödvändig, men den blev inte så stor som 

överbefälhavaren hade begärt. 

Hela elen gru nd som 1987 års försvars

beslut vi lade på visade sig strax efter 

försva rsbeslut vara synnerl igen bräck lig. 

Ja t o m fö re beslutet konstaterade riks

dag och regering att unde rlage t avseende 

armen var otillräckligt. E tt ko mplette

rande underlag begärdes in så a tt bes lut 

om armens krigs- och grundorga nisa tio n 

skull e kunna fattas und er år 1989 d v s i 

början av de n nya försvarsbeslutspe ri o

den. Arbetet med detta underlag samord

nades med den då påbörjade perspektiv

plane ringen och det o rdinari e program

planearbetet 
R eda n två år efter fö rsvarsbeslutet be

räknade överbe fä lhavaren att de t sakna

des ca 20 milj arde r för att kunn a fullfö lj a 

1987 års försva rsbeslut U n der sa mm a 

period började kostn aderna i J AS-pro

jektet att öka oroväckande samtidigt som 

förseningarna i projektet bl ev uppe nbara. 

Tidigt anmälde överbefälhavaren till 

statsmakterna a tt förhållandena i mari

ne n blivit likartade de i armen , som ledde 

fram till förslaget i FU 88 om kraftiga 

ingrepp i armens organ isation. Respekten 

och förtroendet för försvarsmaktens för

måga att skapa hållbara planer har unde r 

1980-ta le t om inte helt raserats så i a ll a fall 

starkt ifrågasa tts. Nu vill jag dock peka på 

a tt det inte bara är de militära planerarna 

som bär skulde n för pl anernas ofullk om

li ghet. Stor de l av skulde n ligger också på 

de politiskt ansvariga som gärna lägge r in 

mer verksamhet i plane rna samtidigt som 

försvarsmakten inom oförändrade ramar 

också skall beta la ytterligare pålagor. 

Lå t mig också peka på att det finns 

politiska restriktioner som begränsar 

möjli ghetern a till strukturella ändringar 

och bespa ringa r. Till den na kategori hör 

den allmänna värnplikten, värnpliktsti

dens längd, regionalpolitiska hä nsyn m m. 

Inför mitt tillträde som marinchef fick 

jag på överbefälhavarens uppdrag utreda 

marinens tillstånd och förutsättningarna 

för att utveckla marinen mot bakgrund av 
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de förändringar som sker i omvärlden och 
de skilda ekonomiska ambitionsnivåer 
som statsmakterna då hade angivit för 
försvarsmaktens långsiktiga utveckling. 

Med tanke på det öde , som underlaget 
till 1987 års försvarsbeslut rönte och de 
ingrepp som successivt framtvingats i 
materielanskaffnings- och verksamhets
planer , har jag full respekt och förståelse 
för överbefälhavarens, regeringens och 
riksdagens krav på en större säkerhet i de 
framtida planerna. Men det är också 
rimligt att statsmakterna har respekt och 
förståelse för marinens krav på överens
stämmelse mellan uppgifter och resurser. 

Nu gäller det att snabbt återstä lla för
troendet och visa att marinen är en ef
fektiv organisation som kan få ut mesta 
möjliga effekt av de tilldelade resurserna. 
Jag har därför gjort en mycket ingående 
granskning av 1980-talets planer och 
resultatredovisningar för att finna orsa
kerna till den tidigare planeringens ofull
komlighet. Jag har också kritiskt granskat 
alla delar av organisationen och den 
verksamhet som bedrivs. Syftet har varit 
att få fram ett hållbart underlag inför 
nästa försvarsbesl ut. 

Resultatet av utredningen har jag 
sammanfattat i skriften Hårda Bud, som 
delades ut till alla marinens anställda 
samma dag som jag tillträdde. l förordet 
har jag angivit att skriften också är min 
programförklaring inför min period som 
marine het. 

Utredningen har utmynnat i förslag 
om kraftiga ingrepp i organisation och 
verksamhet för att skapa bästa möjliga 
förutsättningar att inom angivna pla
neringsramar uppnå bästa försvarseffekt 
både på kortare och längre sikt. Det är, 
som jag ser det , nödvändigt att oberoende 
av ekonomi reducera lednings- , stöd- , 
underhålls- och utbildningsorganisa-
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tionen till förmån för en förnyelse och ett 
vi dmakthållande av s k stridande för
band. 

Jag är beredd att driva igenom dessa 
förändringar. Jag är nämligen övertygad 
om att det underlag som jag har lämnat är 
i allt väsentligt korrekt. En förutsättning 
är att det inte läggs in uppgifter utan att de 
åtföljs av mera resurser. De reserver som 
har avdelats - och det handlar ändå om ca 
1,5 m dr på Hl år - räcker bara till att möta 
normalt oförutsedda kostnadsökningar. 

J u tidigare vi lyckas genomföra nöd 
vändiga förändringar desto bättre blir 
förutsättn ingarna att nå målet- En marin 
som inger respekt utåt och förtroende 
inåt. 

Försvarskommitten havererar 

Överbefälhavaren överlämnade i slutet 
av augusti 1990 sitt underlag till reger
ingen och den sittande försvarskommit
ten. Han pekade då liksom många gånger 
tidigare på den successiva minskningen av 
Sveriges försvarsförmåga och konstate
rade att med oförändrade ekonomiska 
ramar så kommer antalet förband i 
försvarsmakten att halveras om vi skall ha 
krav på en sådan kvalitet att försvars
makten kan lösa sina uppgifter i dagens 
och morgondagens miljö. 

Överbefälhavaren varnade för att i rå
dande läge riva ner försvarsförmågan yt
terligare. Han förordade i stället sådana 
ekonomiska påslag att vi kunde bygga 
upp kvaliteten i en krigsorganisation av i 
stort sett nuvarande omfattning. 

Då jag tillträdde den första oktober 
1990 gällde alltjämt inriktningen att 1988 
års försvarskommitte skulle lägga ett 
slutbetänkande som underlag för ett 
försvarsbeslut våren 1991. Samtidigt 
blåste förändringens vindar i Europa. 

G lädjande framsteg hade gjorts när det 
gäller förtroendeskapande åtgärder mel
lan skilda stater och att minska den mili
tära kapaciteten. Samarbetet inom den 
europeiska gemenskapen hade utvecklats 
alltmer. Warszavapakten var i praktiken 
under upplösning. Återföreningen av de 
två tyska staterna skedde ett par dagar 
senare och hela det tidigare östblocket 
sökte nya vägar för de inbördes relatio
nerna. l Mellersta östern hade en ny 
krishärd blommat upp då Irak ockuperat 
Kuwait och FN hade enats om ekono
miska sanktioner mot l rak. 

Efter mitt tillträde har försvarskom
mitten upplösts utan att något slutbetän
kande har lämnats, försvarsekonomin har 
försämrats genom nya utgifter och bespa
ringskrav, försvarsbeslutet har senare
lagts minst ett år och en försvarsberedning 
har tillsatts för att förbereda försvarsbe
slutet. 

situationen i världen har försämrats de 
senaste månaderna. I Mellersta Östern 
pågår omfattande strider sedan 17 ja
nuari. l Sovjet har oroligheter förekom
mit i skilda del republiker. Bl a i Baltikum 
har civila dödats vid sammanstötningar 
mellan sovjetiska förband och baltiska 
medborgare som vaktat de folkvalda 
parlamenten. 

Nu sitter många säkerhetspolitiska 
experter runt om i världen och funderar 
på hur Europas politiska karta kommer 
att förändras under 1990-talet. Låt mig i 
korthet referera till några kartbilder som 
har kunnat vaskas fram ur den säkerhets
politiska debatten på senare tid. 

Utgångsläget före Berlinmurens fall 
känner vi. Nu har N A TO:s område 
sträckts ut så att det omfattar också det 
gamla Östtyskland. Ett scenario är att WP 
upplöses och att det bildas en neutral zon 
av de forna WP-staterna Polen, T jecko-

slovakien , Ungern och kanske Bulgarien 
och Rumänien. 

En vidareutveckling av detta scenario 
är att de forna WP-staterna knyts eko
nomiskt till västvärlden genom ett nära 
samarbete. Kan i så fall samarbetet också 
omfatta försvarspolitiken eller behövs det 
ett neutralitetsförbehåll av samma typ 
som Sverige ställer upp som ett villkor 
inför sin ansökan om EG-medlemskap. 
Blir det för övrigt ett försvarspolitiskt 
samarbete inom ramen för EG? 

Om frihetsstävandena i Baltikum 
lyckas finns kanske möjligheten att en 
neutral zon också kan omfatta Baltikum, 
även om det för dagen förefaller mindre 
sannolik med de krav på marinbaser och 
luftförsvar som Sovjetunionen har vid 
Östersjön. 

Det finns ett scenario där hela Sovjetu
nionen upplöses i delrepubliker eller et
niska grupper. Kommer NATO att bestå 
om Östblocket faller sönder eller kommer 
också västalliansen att förändras? 

Ett scenario talar om en fortsatt ame
rikansk närvaro i Europa, ett annat om ett 
upplöst N A TO med ett centraleuropeiskt 
block dominerat av Tyskland. Det ba
lanseras i sin tur av ett nordatlantiskt 
block från USA till Norge resp ett 
Östeuropeiskt block med de fyra största 
sovjetiska delrepublikerna som kärna. 

Är den nordiska balansen orubbad i 
dessa scenarier. Om inte hur påverkas 
Sveriges situation? 

Ur alla dessa spekulationer kan vissa 
mönster urskiljas. Turbulensen och spe
kulationerna kretsar kring västra Sov
jetunionen, nordvästra Centraleuropa 
och Norska Havet. Det påminner om en 
väderkarta där det finns atmosfäriska 
störningar i de tre nämnda områdena. Att 
förutsäga hur de tre störningarna påver
kar väderutvecklingen kan göras med 
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hjälp av statistik och fysikaliska lagar. 

Bind ihop dem och Sverige hamnar mitt i, 

om det drar ihop sig till oväder. 

Att föruts äga de n säkerhetspolitiska 

utvecklinge n är be tydli gt svå ra re ä n att 

spå väder. En sa k är i alla fall tämligen 

säker, nämlige n att Sovje tuni onen e ll er 

den statsbildning som kommer ut av den 

pågående processe n kommer a tt ha en 

betydande militär kapacitet. inklusive 

kärnvapen. Det innebär i sin tur att 

Kolabasen alltjämt kommer att vara en 

hörnste n i den strategiska bal anse n mel

la n storm akte rna. Norges knytning till 

USA kommer i så fall a tt bestå som e n 

följd av USA :s "maritime strategy'' 

med planering för framskjutna operatio

ner i Norska havet. Detta leder vidare till 

e tt Sovjetiskt intresse av en försvarszo n i 

Östersjöområdet Sve rige och vå ra in

tresseområden till s jöss hamnar i foc us. 

E n inte alltför dj ärv slutsats ä r att det 

kommer att ta tid innan en ny stabil 

sä ke rhetsordning ha r formats i ställe t för 

den son\ delvis har rivits ner unde r de 

senaste må nade rna. E n viktig grund för 

e n stabil utveck lin g i det noreli ska om rå

det är att omvä rlden har förtroende och 

respekt för svensk säke rh etspo litik och 

att den kan stödjas av e tt starkt fö rsva r 

med förm åga a tt mö ta de påfres tninga r 

som kan uppstå. 

En ny försvarsberedning 

Nästa försvarsbeslut ä r nu sena re lagt till 

1992. 
Varje försvarsbeslut innebär e n av

vägning mellan et t reellt hot i när tid samt 

möj liga framtid a hot från tänkbara mot

stå nda re resp styrka och beredskap hos 

det svenska totalförsvaret och de uppoff

ringar som det ta fö r med sig i form av 

e konomiska, personella och industriella 

bindningar. Ansvaret för denna avväg-
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ni ng li gger ytters t hos sta tsmakterna som 

måste stä lla de säkerhets- och försvarspo

liti ska behoven mot krav från andra sam

hä ll ssektorer. 

D e som har att besluta om försvarets 

framtida styrka och sammansät tnin g 

tycks stå inför svåra re överväga nde n ä n 

någonsin. Kan vi utgå från att de nuva

rande a kuta kriserna avveck las och a tt 

avspänninge n fortsätter, så at t riske n för 

väpnade konflikter som kan beröra 

Sverige blir a llt mindre? E ll e r kan utveck

linge n leda till a tt nya konflikter uppstår? 

Hur ser de i så fall ut och hur tidi gt kan de 

inträffa? Går de t a tt tillfälli gt dra ne r på 

våra försvarsansträngningar för a tt se

nare bygga upp försvaret mot de nya e ll er 

fö ränd rade hot som kan uppstå? Vad 

kräver e n såda n handlingsfri het för åt

gärder i närtid , för a tt vi ska ll kunn a hinna 

å tgärda de brister som successivt uppstår 

i försvaret ge nom sena re lagda e lle r nega

tiva beslut ? 
R ege ringe ns benägenhet a tt föres lå 

hö jda försv arsanslag var mycket lite n 

under höste n 1990. D e tta och svå righe

terna a tt enas om grundorganisatoriska 

förändringar som drabbar redan svaga 

o rte r var sannolikt de avgörande orsa

kerna till försvarskommittens kollaps. N u 

när världshändelserna har visat hur 

bräcklig elen grund ä r, so m nedrust

ningsinitiati ven vilar på , ka nske det blir 

lätta re att diskutera e n höjning av 

försvarsanslagen för a tt kunna bevara 

försvarsförmågan och hand lingsfriheten 

at t vid behov öka den . 

Problemet är at t ha ndlingsfrihet kos

tar pengar, vi lke t statsmakterna insåg då 

öve rbe fä lhavaren fick igenom sitt förslag 

att tidiga re lägga försvarsbeslutet till 

1991. Då tillfördes försvarsmakten sam

ma nlagt 1200 mkr under de två åre n fram 

till det p lanerade försvarsbes lute t för att 

dels bevara den industriell a kapacite te n i 

försva rsindustrin , de ls förbättra skyddet 

mot undervatte nskränkningar och dels 

förbättra utbildningsläget hos de lar av or

ga ni sa tion e n. Nu är dessa pengar strax 

fö rbrukade och sa mtidigt har försvars

beslutet senare lagts å tminston e ett å r. 

Därigenom uppstår o med elbart e tt antal 

nya frågor. Är det möjligt att nu höja 

försvarsanslagen intill näs ta försvarsbe

slut så mycke t at t vi inte tvingas att opla

ne ra t skära i den nuva ra nde försvars

maktsstrukture n? Går de t at t se nare lägga 

några av de obe hagliga besluten till senare 

tidpunkt ge nom a tt bevara e n större o rga

nisation men med låg kva litet ytterligare 

några år? Vad hände r med svensk för

sva rsindustri? Kan vi frigö ra res urser ge

nom ingrepp i den a llmänna vä rnplikte n 

och hur stora ingrepp ka n göras innan 

hela vä rnpliktssystemet raseras? 

Egentligen finns redan svaren på frå

gorn a i det unde rl ag som överbefä lhava

re n på statsmakternas uppdrag har redo

visat. Försvarsmaktens utveckling fram 

till på andra s idan sekelsk ifte t finns be

skrive n på tio o lika e kono misk a nivåer 

och dessutom finns svar på alla de frågor 

som har stä llts från de politiska instan

serna inför försvarsbeslute t. Jag ve t ef

tersom jag har hå llit ihop hela det prak

tiska utredningsa rbetet under min tid i 

försvarsstaben. Någo n bri st på unde rlag 

för beslut finns knappast. 

K va r står behovet av de po liti ska be

slut som överbefä lhavaren angav reda n 

1989 nä mli gen: 

- Vilken ekon omi gä lle r i nä rtid -från 

nu och till försvarsbeslutet? 

- Vilken e konomi kommer att gä ll a på 

lä ngre sikt ? 

- Vil ka uppgifter ska ll utgå om inte eko

nomin räcker till ? 

Hur prioritera mell a n a llmän värn

plikt och försvarsindustri? 

- Hur prioritera mellan försvars

industrier? 

Att bygga ett försvar 
för framtida behov 

Öve rbe fä lhavaren har få tt kritik för att 

hans mode ll , där han översätter ele n nu

varande målsä ttningen för totalförsvare t 

till ope rativa uppgifter för fö rsva rsmak

te n, är fö r schabloniserad . Kritike rna sä

ger bl a a tt regerin g och riksdag, som har 

att avväga mell a n o lika sa mhä llssektore rs 

be hov och att ställa ri sktagningen inom 

försvarsområdet mot krav och behov som 

rör välfärdspoli tike n, miljöskydde t, regi

onalpolitiken m m, be höver göra me r 

djuplod ande överväganden. Jag anser att 

kritikerna ha r fel. 

Vad överbe fälh avare n har gjort ä r just 

att försöka beskriva risktagninge n inom 

försvarsområdet på skilda e konomiska 

nivåer. O rsake n till kritike n ka nsk e sna

rare står a tt finna i de obehagliga val och 

svå ra bes lut som blir e n följd av överbe

fälh avare ns redovisning. 

Får överbe fälh avare n inte a lla de 

pe ngar so m han anser sig behöva uppstår 

fråga n: "Vilke n övergripande förmåga 

skall först urh olkas och vilken skall vi i det 

längsta behåll a?" 

Överbefä lhava re n ha r fört sin argu

me ntati o n krin g tre övergripande 

försvarsförmågor - integrite t (I), tröske l 

(T) och uthålligt försvar (U). D essa har 

han i sin tur brutit ner i å tt a operativa 

uppgifter. Sammanhanget mellan dem 

kan illust reras med följande bild (b ilc14). 

O m vi förett ögonblick fund erar på hur 

vi sk ull e bygga upp det sve nska fö rsvaret 

infö r sekelski fte t om vi inte behövde ta 

hä nsyn till arvet, i vilken o rdnin g sk ulle vi 
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Bild 4 

bygga upp försvarsförm ågan? Ja, efter

som det är svå rt att förutsäga de n säker
hetspolitiska utvecklinge n så bör vi gar

dera oss för de o lika ho t som kan uppstå 
både om vi gå r mot e n a llt fredligare vä rld 

och om spänningen i vår del av världen 

skulle bestå e ll e r öka. 
Jag förutsätter i mitt resonema ng att 

den sä kerhe tspolitiska målsättningen 

som syftar till a tt bevara Sveriges frihet 

och nationell a oberoende är odiskutabel. 
Huvudlinj en i säkerhe tspolitiken är ne u

tralitetspolitiken och de n har en fast för

ankring hos det svenska folket. Ne utrali

tetspolitiken i sin tur har som grund att vi 
konsekvent avs tår från militär samverka n 

med andra sta ter, vilke t då leder till a tt vi 

själva framgångsrikt måste kunn a hävda 

vå r ne utralite t i händelse av krig. 
O mvärlde ns förtroende och respekt 

för neutralite tspolitike n grundl äggs re

dan i fred genom att vi ka n mobilisera en 

militä r förmåga , som svarar mot 

neutralitetens krav och skyldigheter me n 
också genom att vi redan i fred demon

strerar vår vilja och förmåga att hävda 

territori e ts integritet och våra rättigheter 

bl a på territo rrialhavet och i de n ekono
miska zonen. Principen om det fr ia havet 

är viktig i detta samma nh ang. Det är en 

del av normalbilden att svenska marina 
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förband uppträder på fritt hav i Botte n

viken och öster om Gotla nd likavä l so m i 

söd ra Östersjön och i Västerhavet. Res
pekten för svensk suveränitet och förtro

e ndet för vår försvarsförmåga o mfattar 

så ledes inta bara landterritorie t uta n 

också sjöterritoriet, luftrummet och de n 

e ko nomiska zonen frå n yta n till havsbot

ten och rä ttigheten att uppträda på fritt 

hav. 
Låt oss då utan hänsyn till arvet bygga 

e n försvarsmur med utgå ngspunkt i vår 
sä kerhetspo litiska linje - alliansfrihet i 
fred syftande tillneutra litet i krig. 

Det gäller då att bygga en försvarsmur 

som inger respekt utå t och förtroende 
inåt. Gör man hål i muren så måste de 

göras så , a tt hela konstruktionen inte ra

sa r ihop vid minsta påfrestning. 
En grundste n är försvarsmaktens vik

tigaste uppgift att håll a Sverige uta nför ett 
krig- vara krigsavhållande. Det innebär 

att försvaret måste kunna bidra till a tt 

dämpa och verka stabiliserande på e n 

konflikt som berör det nordiska området. 

En viktig uppgift i ett sådant läge är att 

övertyga omvärlden att inget ho t kan 
riktas mot andra stater från e ll er ge nom 

sve nskt sjö- och landterri torium eller 

luftrum. För att klara detta , måste 

fö rsvarsmak te n ha e n god förmåga att 

hävd a territ oriets integrite t. Det leder till 

en prioritering av sjöstrids- och luftför
svarsförband framför markstridsförband. 

Det är en prioritering som starkt kommer 

att bryta mot den nuvarande avvägningen 

inom försvarsmakten om den eko no

miska rame n låses på en låg nivå. 
Behovet av s jöfartsskydd ton as ofta 

ner men trovärdigheten 1 totalför

svarsplaneringen förutsätter bl a att 

folkförsörjningen fungerar. Med den 

omfattande utrikeshandel som Sverige 

har och som till över 90% går på köl är 

förbindelserna med omvärlden bokstav

ligt talat livsv iktiga. (bild 5,6) 
De gemensamma förutsättningarna 

för tota lförsvarets planering talar om va

rierande grad av utrikeshandel under 

o lika krisscenarier. Det finns alltså ett 

behov av in- och utlöpande utrikestrafik 

och inrikes sjötransporter. Behovet av 

5.2.4 Trafikblid 

Fartygsanlöpen är koncentrerade till 
de med pilar markerade större ham
narna. 
Statistiken visar att anlöpen fördelar 
sig i stort per år enligt följande: 
- 127 800 (Strömstad-skanör) 
- 17 000 (Skanör-Karlskrona) 
- 28 400 (O-hamn-Grisslehamn) 
- 4 500 (Gävle-Luleå) 
Anlöp av stora oljetanker förekom
mer i 
- Bro!]orden 
-Göteborg 
- Nynäshamn 
Färjetrafiken är mycket betydande 
mellan 
.- Helslngborg-Helslngör 
- Malmö-Köpenhamn 
- Stockholm-Finland 
- Göteborg-Danmark 

Bilden visar även storleken på gen
omfartstrafiken lånas kusten 

Bild 5 

säk ra sjötransporter blir än mer uttalat 
eftersom man i det civila försva re ts uncler

lag till försvarsbeslutet konstaterar at t det 

svenskregistre rade ton naget är oti llräck 
ligt för att klara de inrikes transporterna 

under kriser oc h krig. Varje fartygsförlust 

förvärrar läget. 
Skydclet för våra s jötransporter kan 

knappast skapas med andra medel än 

mi litära . Att låta någon ann an än svenska 

militära enheter skyelda sjötrafik på 

svenskt terr itorium sku lle vara e tt avsteg 

från den dek larerade säkerhetspolitiken 
och att låta sjötrafiken på utlandet i akuta 

krigslägen gå oskyddad från terri torial

havsgränsen ti ll hamn vore ett vågspel. En 

balanserad totalförsvarsplanering kräver 

så ledes att äve n behovet av sjöfartsskydd 

ägnas ett ordentligt intresse. Nu är det så 

lyckligt att de mångsidigt användbara och 
uth ålliga stridskrafter som krävs för inva-

_...-, 

[•v.-~1~ ), • t., 

~ <oo 

.{-soo 
) 

J 
1000 

17 



18 

5.2.9 Årlig transport av olja 

statistiken visar bl a att oljetransport
volymen på västkusten är 

* dubbelt så stor som på sydkusten 

* 3 gånger så stor som pä ostkusten 

* mer än 10 gånger så stor som på 
norrlandskusten 

Ca 360 tankfartyg svarar för oljetransporterna. 
Merparten av dessa går på svenska hamnar och 
svarar för ca 4 000 anlöp totalt. 

Bild 6 

sionsförsvar och neutralitetsvakt också 
kan lösa uppgifterna i sjöfartsskyddet. En 
ordentlig satsning på den ena uppgiften 
ger således också förbättringar i de andra . 

Om vi nu i ett första steg har givit 
försvarsmakten en god förmåga att hindra 
främmande makt från att kränka vårt 
territorium och från att utnyttja främst 
vårt lu ftrum och sjöterritorium för ge
nomfart , har det också skapats en tröskel 
mot angrepp. Innan angreppet kan ge
nomföras måste de militära förband som 
skyddar territoriet slås ut, under förut
sättning att de uppfattas som ett hot mot 
en angripares anfallsförband. Det duger 
således inte att enbart ha förband som kan 
upptäcka och följa fientliga stridskrafter. 
De måste också om nödvändigt kunna 
ingripa med vapenmakt och ha utsikt till 
framgång även mot en angripares mo
derna anfallsförband. 

Tröskelframgång mot ett angrepp bör 
mot den bakgrunden först byggas upp 
med förband som kan hävda den territori
ella integriteten samt så att angriparens 
svagheter utnyttjas. För närvarande är 
tillgången på lufttransportkapacitet , 

amfibiekapacitet och minröjningskapa
citet begränsande faktorer hos stormak
terna. 

Den avgörande fasen vid ett angrepp 
är de första dygnen då trupp och materiel 
skall föras över till Sverige i en sådan 
mängd att det fortsatta angreppet kan ha 
utsikt till framgång. Det innebär att 
tröskelförmågan i första hand bör byggas 
upp så att en angripare kan tillfogas stora 
förluster under tilltransporten och i gräns
och kustzonen. Detta konstaterande le
der till en prioritering av kvalificerade 
fartygs- och flygförband samt landför
band - främst kustartilleri och luftvärn
som skyddar de viktigaste infallsportarna. 
Det är också en prioritering som starkt 

bryter mot den tidigare avvägningen inom 
fö rsvarsmakten om den ekonomiska ra
men hålls på en låg nivå. 

Vår förmåga till uthålligstrid blir avgö
rande då angriparen fått fast fot på 
svenskt territorium. En sådan förmåga 
skapas både genom att angriparens fort
satta styrketillväxt samt underhålls
transporter försvåras och genom att hans 
utbredning i Sverige fördröjs. Denna 
förmåga är emellertid att få fast fot på 
svenskt territorium och därmed av vårt 
försvars tröskelförmåga. Detta konstate
rande leder också till att markstridsför
banden kommer att få en förhållandevis 
lägre prioritering än i den nuvarande 
försvarsmakten om inte den ekonomiska 
ramen höjs så, att vi kan inrymma alla de 
förband som krävs för godtagbar förmåga 
både för 1-, T- och U-uppgifter. 

Tro nu inte att jag pläderar för att vi 
skall överge tesen att förmågan att möta 
ett väpnat angrepp är försvarsmaktens 
viktigaste uppgift. Nej, jag delar uppfatt
ningen att förmågan att möta ett väpnat 
angrepp varifrån det än kommer så att alla 
delar av landet kan försvaras kräver ett 
allsidigt och starkt försvar. Överbefälha
varen har med stöd av en enig militärled
ning visat att ett sådant försvar kräver ett 
militärt försvar av i stort sett nuvarande 
omfattning men också att det behövs en 
omfattande förnyelse av materiel i alla tre 
försvarsgrenarna under 1990-talet. 

Att bygga på arvet 

l avvaktan på ett nytt försvarsbeslut och 
nya riktlinjer från regering och riksdag 
bar försvarsmakten att hålla sig till de 
försvarspolitiska mål som senast har for
mulerats i 1987 års försvarsbeslut och som 
har konfirmerats av senare riksdagsbe
slut. De innebär i korthet att försvars
makten skall ha en sådan styrka , samman-
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sättning och beredskap att den verkar 

krigsavhållande. Förmågan att · möta 

väpnat angrepp skall vara försvarsmak

tens viktigaste uppgift. Angrepp ska ll 

kunna mötas varifrån de t än kommer och 

alla delar av landet ska ll kunna försvaras. 

Kränkningar av sve nskt territorium skall 

aldrig accepteras elvs skydde t av det 

sve nska territoriets integritet måste sä

kerställas. Vidare skall försvarsmakten 

verka konfliktdämpand e och Sverige 

skall kunna bidra till FN-insatser. 

För närvara nde gäller inriktninge n att 

försvarsmakten skall pl anera inom en 

oförändrad ekonomisk nivå . l den skall 

inrymmas vissa materi e lbestä llningar 

som nylige n ha r gjorts. För marin e ns del 

gäller det beställningen av ubåt 90. Skulle 

elen beställda trebåtsserien be talas inom 

den ram som överbefälhavaren har till

delat marinen på en oförändrad ekonomi 

enligt ÖB 91 -där f ö överbefälhavaren 

förutsatte tillskott för bl a detta 

materielobjekt -så måste i stort sett all 

annan nybeställning till marinen avbry

tas. (bild 7) 

E tt sådant beslut omöjliggör vidmakt

hållande och förnye lse av förband som 

behövs i neutralitetsförsvaret, i ubåts

skyddet och i invasionsförsva ret . D et ver

kar knappast förtroendeingivand e på 

omvärlde n om vi har ambitionen att leva 

upp till den säkerhetspolitiska må lsä tt

ningen . 

Nya utgångspunkter 

Överbefälhavaren söker nu i en oföränd

rad e konomi nya utgå ngspunkte r för att få 

fram unelerlag inför nästa försvarsb es lut 

Han har börjat eliskutera alternativa 

utformningar av försvarsmakten uneler 

benämningar som "kärnmocle llen och 

handlingsfrihetsmodellen " utöver el e so m 
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han har redovisat i sitt perspektivplane

underlag FM I 2000. FM 90 och ö B 91. 

Han haclereclan i FMI2000och i FM 90 

som huvudtes a tt försvaret på högre 

ekonomiska nivåer skall inriktas mot det 

som nu kallas kärn mod e ll . Det innebä r at t 

försvaret skall vara organiserat för att 

möta angrepp på låga konfliktnivåer (t ex 

strategisk t överfall, freds- , kri s- och 

neutralitetsuppgifter) samt ha förmåga 

att på några å r (5- I O) kunna rustas upp till 

e tt allsidigt invasio nsförsvar. Den senare 

handlingsfriheten kan teoretiskt bevaras 

på två olika sä tt , a ntingen genom e n kva

litetsmodell (liten kärna) eller en kvanti

tetsmodell (större organisationmedlägre 

kvalit e t). Jag vill påstå a tt en kärna mås te 

innehålla professio nell personal och ma

teriell kvalitet samt att handlingsfrihet e n 

att utöka organisationen i höggrad bygger 

på en pågående produktion av kvalifice

rade vapensystem inom landet. Den da

gen vi behöver rusta upp försvaret mate

ri e llt på grund av e n uppseglande 

internatione ll kris står många länder i kö. 

Vad är det som säger att Sverige skulle 

vara de t land som får cle första leveran

serna från utländska vapentillverkare? 

De flesta av det fåtal som deltar i för

sva rseleba tt en anser att risken för väp

nade angrepp mot Sverige f n är låg. l 

ljuset av cle förändringar som har skett i 

närområdet hävdar många att framför 

allt hotet i form av en kustinvasion mot 

södra Sverige bar minskat starkt. 

Tvingas vi börj a riva i elen försvarsmur 

som vi nyss har byggt upp , bör vi enligt 

min me ning riva uppifrå n och ner, men 

det går också att göra hå l inne i 

försvarsmuren genom a tt t ex ta bort 

förmågan till försva r mot kustinvasion. 

Vad är de t clå som gör att hotet om en 

kustinvasion mot södra Sverige anses ha 

minskat ? Jo, givetvis är det cle föräncl-
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ringar som inträffat i WP. Den tidigare 

samordningen inom östbl ocket har upp

hö rt. Koncentrationen av markstrids

krafter i centraleuropa ha r minska t och 

av tal om nedskärnin ga r i st ridsfordon. 

a rtilleripjäser, flygplan, helikoptrar m m 

har träffa ts. De sovjetiska styrkorna är 

under hemtagning. men observe ra då att 

mycke t materiel har flyttats öster om 

Ura l och några förband har döpts o m till 

marininfanteri för att kunn a läggas ut

anför avtalets ramar. Samtidigt ha r väst

makterna i Mellersta Östern demonstre

rat sin förmåga a tt snabbt föra fram stora 

styrkor ti ll kustområden runt om i värl

den. Det är he ll e r inte troligt att Sovje tu

nionen ge r upp sin stormak tsstatus och 

kärnvapeninnehav och därför finns den 

underliggande rivaliteten mellan stor

makterna kvar. 
Risken för krig me llan stormakterna 

och kustinvasionshotet kan ha minskat i 

ett kort tidsperspektiv, men gäll e r också 

om något år? Har inte risken för lokala 

konflikter och begränsade krig ökat? Är 

det en klok politik att nu rasera delar av 

vårt kustinvasionsförsvar för att vid be

hov åter bygga upp det? 
Men om nu risken för e n kustinvasion 

skulle minska dramatiskt också i e tt 

längre tidsperspektiv. så är det väl inte 

nödvändigt att skaffa sig tekniskt kvalifi

cerade förband för luftförsvar, sjömålsbe

kämpni ng, kustförsva r och anfa llmot e tt 

brohuvud? Nej, det kan verka logiskt , 

me n lå t mig då i korthet visa resu ltatet av 

de omfattande studier som har gjorts av 

försvarsmakt e ns förmåga att möta en 

k usti nvasion. 
Det visar sig att det inte är en angripa

res totala resurser som är gränssättande 

för hans möjligheter till framgång, utan 

främst den initi a la styrkan som kan föra s 

iland på svenskt territo rium. Detta är i sin 
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tur beroe nde på de disponibla transport

resurserna och de förluster som a ngri pa

ren kan åsamkas uneler tilltranspo rten i 

förband och transportmede l. 

E ndas t om vi lyckas a tt ge angripare n 

mycket stora förluster i de inledande 

transportomgångarna och tidi gt kan 

kraftsamla våra markstridsförband till 

rätt område klarar vi a tt slå en angripare 

med de stridskrafter som d isponeras en

ligt överbefälhavarens förslag i ÖB 9 1. 

Kraftsamlar vi markstridsförbande n först 

då angriparen landstiger, e ll er ännu värre 

om vi har missbedömt angreppsr ikt

ningen, e ll er om beslutet om kraftsamling 

tas för sent , kommer vi att miss lyckas med 

att slå e n angripare äve n om vi elisponerar 

sty rkor en li gt överbefäl havarens förslag 

och om angriparen lide r så stora för luster 

som 20- 50% under de inledande till

transporterna. 
Avgörande för våra möjligheter att 

kunna avvärja e tt kustinvasionsförsök är 

så ledes att hålla nere den inledande 

styrketi llväxten unelervår kraftsamiingav 

markstridsförband till invasionsområclet. 

För detta krävs sjömå lsbekämpande sys

tem, som kan slå mot transportomgång

arna till sjöss och e tt uthåll igt försvar av de 

infallsportar som medger e n snabb urlast

ning och utbrytn in g ur ett taget brohuvud. 

slutsatsen av dessa stud ier är mycket 

e nkel. Så län ge det finns minsta risk att en 

kustinvasion är e tt möjligt hot mot 

Sverige. se till att en angripare a lltid ris

kerar att få så stora förluster i de inle

dande faserna av en kustinvasion att han 

inte kan eller hinner skapa ett försvarat 

brohuvud på svenskt territorium innan 

våra markstridsförband har kunnat 

kraftsamlas till rätt område. 

Många med ett starkt in tresse för mari

nen och dess utveckling har tolkat 

nedtoningen av kustinvasionshotet som 

att marine n komm e r att drabbas av om

fattande nedskärningar. Mot bakgrund av 

resoneman get ovan är det de marina sjö

må lsbekämpande förbanden so m kan 

minska sty rk etillväxten och äventyra sä

ke rh eten i angreppsopera tion e n. Svårig

het e rn a för e n angripare ökar ju flera och 

mera flexibla, välbeväpnade och rörli ga 

marin a stridskrafter ha n tvingas mö ta. 

Därför är det he lt fel a tt riva ner det 

marin a fö rsvare t så lä nge som minsta 

möjlighet till kustinvasion finn s kvar. Att 

i detta sammanhang di sk utera kustinva

sionsriske n i södra e lle r me llersta Sverige 

är av mindre intresse. De st ridskrafter 

som behövs för att förhindra styrkeliil

växt och la ndstigning och för a tt slå e n 

landst igande fiende är i princip de samma 

oavsett angreppsriktning. 

Måste vi ändå av e konomisk a skäl 

omstrukturera försvaret mot a ndra upp

gifter ä r det i så fall ett försvar inriktat mot 

neutralitetsva kt som vi behöver? 

Också här ger överbefälhavarens un

derlag ledning. Överbefä lhavaren säger 

att för både flyg- och sjöstridskrafter är 

övergångsfasen mellan neutralitet och 

krig dimensionerande för a ntal et för
band. De för ba nd som krävs i ne utra

lite tsvakten är också tillräckliga för a tt 

skapa en god tagbart hög tröskel mot 

kustinvasion. Det är alltså inte e n 

nedprioritering av kustinvasionshotet 

som ger motiv för a tt minska marinens 

styrka inte hell e r en satsn ing på ett 

neutralitetsförsvaL Nu är det dessvärre 

så, att den marin som vi idag elisponerar 

inte räcker till för att bedriva e n ordentlig 

neutralitetsvakt längs hela vå r kust. Det 

behövs flera förband med stor rörlighet , 

uthållighet och mångsidighet för a tt 

kunn a klara detta . En oms trukturering 

mot ett försvar inriktat mot neutralitets

vakt kräver definitivt en satsning på 

marint vidmakthållande och förnyelse av 

förb and som kan övervaka, upptäcka, lo

kali sera , ide ntifi era, avvisa och vid be hov 

bekämpa främmande e nh eter som otillå

tet uppehå ll e r sig på e ller verkar mot 

svenskt sjöterritorium och kustzon. 

Ett sådant ne utralite tsförsvar klarar 

också uppgiften a tt skyelda svensk sjö fart. 

Den uppgifte n ä r inte dimensionerande 

för anta le t marina förband om huvudin

riktningen är a tt klara e n kustinvasion 

e ller e n ne utralitetsva kt 

Om ma n överväger att ytte rligare 

sä nk a a mbitionerna för försvaret och bara 

inrikta sig på att mö ta kränkningar i lägre 

konfliktnivåer, övervak ning av svenskt 

sjöterritorium och eko no misk zon, miljö

skydd m m är det givetvis lockande att 

minska kraven på kva lite ten vid de ma

rina förbanden. Men behovet av att kunna 

avvisa kränkningar i fredstid har varit 

tydligt under de senast tio åren och det är 

långt kvar innan vi har nå tt upp till en 

förmåga som ka n betecknas som trovär

di g i omvärldens och svenska folkets 

ögon. 
Det räcke r inte med a tt ägna uppbygg

naden av skyddet mot främmande under
vattensverksamhet på svenskt territo

rium ett fortsatt intresse. Det krävs kon

kreta å tgärder i form av tillförsel av mate

riel och förband som kan skydda svenskt 

sjöterritorium mot medvetna uncler

vattenskränk ningar. Först då vi nått upp 

till den förbandsmängd som överbefä lha

varen har beskrivit för marinen på den 

högsta ekonomiska nivån i ÖB-91 har vi 

fått så mycket resurser a tt vi kan täcka de 

mest utsatta kuststräckorna med en kon

tinu erlig närvaro. E n snabbare och kraft

fullare satsning sk ulle sända en tydlig sig

nal till omvärlden om vår vilja att komma 

till rätta med ett ak ut säkerhetspoliti skt 

problem. 
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Nu säger en del att ma rinen under he la 

1980-talet successivt har ökat a nsprå ke n 

vad gä ll e r att ska pa nya resurse r för a tt 

komma till rä tta med ubåtskränk

ningarna. D et ä r inte sa nt! Däremot har 

viljan hos statsmakterna att göra ordent

liga satsninga r för att komma till rä tta 

med problemet varit begränsad. Huvud

delen av resurserna har tagits ur marinens 

o rdin a rie ram ar och avka ll har med sta ts

makternas medgivande gjorts i marinens 

lå ngsikti ga beredskap. Nu , efte r tio års 

arbete med forskning, mate rie lanskaff

ning och utbildning. börjar vi närma oss 

de t må l som reda n år 1984 i funktionspla n 

ubåtsskydd angavs som steg l i uppbygg

naden. Det måle t skulle ha uppn åtts inför 

1987 å rs försvarsbes lut Steg 2, som skulle 

ge oss fl e ra ubåtsjakte nheter och utbygg

nad av skyddet i fl e ra områden skulle 

ge nomfö ras i pe rioden J 987- 92. l perio

den fram till sekelskiftet skulle uppbygg

naden ha fullföljts mot målet sex stycken 

fullständiga ubåtsjakts tyrkor och försvar 

av de högst prioriterade skärgårdsområ

dena. 
Ubåtskränkningarna har fortsatt un

der hela 1980-ta le t och de pågå r alltjämt. 
Alla medger att det är e n svår uppgift som 

marine n har fåt t, men den mås te lösas så 

länge som vi inte godtar att vårt territo

rium kränks av främmande makt. D e n 

mödosamt å te rskapade förm ågan a tt 

upptäcka, lok ali sera , ide ntifie ra , avvi sa, 

och vid behov bekä mpa främmande 

undervattensve rksamhet behöve r byggas 

ut ytterligare, o m inte respekte n utå t och 

förtroendet inåt för vår vilja att komm a 

till rätta med undervatte nskränkningarn a 

ska ll ifrågasät tas. 
Nu behöver e n sådan uppbyggnad inte 

vara så svår att besluta om. De resurse r 

som krävs för de nna uppgift är nämli ge n 

exakt sa mma resurser so m krävs för neu-
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tralitetsvakt. sjöfartsskydel och för sjö

målsbekä mpning i invasionsförsvaret. 

Förändringsbenägenhet 

Försva rsmaktens personal beskylls i

blanc! för a tt vara konservativa och mot

ståndare till förändringar. Militären sägs 

planera mot fö rl egade hotbilde r och för 

at t vinna det föregående kriget. Jag tycker 

det är e n orä ttvi s beskyllning. Marinen 

har unel er trycket av ubåtskrä nkningarn a 

lagt om verksa mh ete n och unele r 80-ta le t 

öve rgått från att vara en utbildnin gs marin 

till e n bereclskapsma rin. Perso na len ha r 

satsat he lhj ärta t och utan hä nsyntill egen 

bekvämlighet för a tt svara upp mot de 

ändrade kraven. 
Vi va r e n av de första nati o nerna i 

världen so m införde sjömålsrobotsystem 

på våra fartyg och som utveck lade sa mma 

robot för avfyring från land. Helikoptern 

togs tidi gt i bruk för spaning, ubåtsjakt 

och minröjning. Styrcl a torpeder och 

ava ncerade min or har utvecklats för an

vä ndning på ytfartyg och ubåtar och på 

senare tic! också från he likopter. Vi har 

byggt upp ett världsunikt kustartilleri 

med förm åga till insats mot anfallande 

flyg samt mål på och unele r havsytan i 

a nslutning till hamnar, skärgårdsområ

ele n och fa rledsförträngningar. Nya avan

cerade ammunitionstyper har utvecklats 

och anskaffats. Ubå tstek nike n har ut

vecklats från d yk båtar till avancerade 

stridsm ask iner med nya spaningsmede l 

och luftoberoende maskinerier. Minröj

ningstjänste n har utveckla ts från en bart 

fartygsdragna svep till minjakt och fjärr

styrda farkoster. Övergången från större 

fartyg till mindre har framtvingat nya 

lösningar och kraft full a stödsystem för 

sa mband , strids- och eldledning. Samti 

d igt som personalstyrkan begränsas 

medger el e n mode rna teknik en att vi kan 

före na förm åga till över- och unde rvat

te nsspaning. anfall, luftförsvar, minering, 

ubå tsjak t och minj ak t på de modernaste 

fart ygstype rna. Nu stå r vi inför e tt nytt 

te kniksteg inom ytfartygs-områcle t där 

ele n nya smygte knik e n kombin eras med 

e n ny skrovteknik so m ger hög far t och 

stort lastutrymme vilket ge r än bättre 

förutsättningar att bygga in må ngsidighet , 

rörli ghet och uth å lli ghe t i små fartyg. 

He la denna utveckl ing vittnar o m en 

in sik t om kvalitetens be tydelse hos de 

ma rina stridskrafterna. Trots att sa ts

ningen på kvalitet sa mtidigt har inneburit 

kra fti ga strukture lla förändr in gar i krigs

och fredsorganisationen har marinens 

personal ställt sig loj a l till förändringarna. 

Man har he lt enkelt känt fö rtroende för 

elen materi e l so m trots begränsade a nslag 

har kunnat tillföras. 

Att också omvärlden känner förtro 

e nde och respekt för den materiel som vi 

har utveck la t inomla ndet för elen svenska 

mari nens behov bevisas av de exportor

de r som har hämtats hem i tävl an med 

andra länder och alla de förfrågninga r om 

köp som kommer frå n hel a världen - äve n 
länder med en egen avance rad vapentill

verkning. 
En satsning på kvalitet ä r nödvä ndig 

också i framticlen och kvalitet kostar. 

Ä ven om fö rsvarsmak ten och marin e n 

skull e få de högsta ekonomiska nivåerna 

enli gt ÖB 9 1 står vi inför nya strukture lla 

förändringar . D e måste göras så att perso

nal en i marine n tror på förändringarna 

och ser at t de som resultat får ett 

viclmakthållancle och e n förnyelse av de 

förband som svarar mot marinens uppgif

ter. De mås te göras så att trovärdigheten 

i elen s k kärnmodellen be hålls , el v s det 

ska ll va ra möjligt att öka försvarsför

mågan vid behov. 

Förändringa rna måste dessutom ge

nomföras tidi gt för att pe ngar ska ll kunn a 

sparas och satsas på rät t område. Ju tidi

ga re vi lyckas genomföra nödvändi ga 

förändringar desto bättre blir förutsätt

ningarn a att nå må let - e n marin som inger 

respekt utå t och förtroe nd e in å t. 

En de l förändringa r kan ge nomföras 

direkt, men vissa förändringar kräver 

politiska beslut. Det gå r dock inte a tt 

hänskjuta alla fr ågo r till 1992 års 

försvarsbeslut Det skapar svåra problem 

både för försva re t och försvarsindustr in . 

Uppskjutna beslut leder till orimliga 

konsekvenser och att både organisation 

och ha ndlingsfrihe t raseras i onödan, utan 

a tt de lå ngsikti ga konse kvenserna beak

tas. 
Jag har full förståel se för a tt statsmak

terna inte nu vil l göra lå ngsikti ga åtagan

de n som intecknar stora ekonomiska re

surser i ticlen efter 1992 å rs försvarsbeslut 

Men vill man bevara e tt stort mått av 

handlingsfrihe t under 1990-tale t för att 

kunna vidmakthålla och förnya priorite

rade delar av försvarsmakten. krävs att 

vissa åtgärder förbereds e ller sä tts igå ng 

före försvarsb eslute t. Det gäller mode rni

sering och livst idsförlängning av patrull

båtar, ro botbåta r, ubåtar och kabatterier. 

Det gä ll e r utveckling av näst a ytfartygs

och ubåtsge ne rat ion , anskaffning av 

röjdyk arfartyg, vedettbåtar och strids

båtar. sa mt utveckling och anskaffning av 

torpeder, min o r och annan ammunition. 

Det blir svårt att beva ra erforderlig indu

strikapacitet till 1992 o m inte vissa be

ställningar av ma terie l medges. Skall be

greppe t '' handlin gsfri he t a tt senare utöka 

försvarsförm åga n" vara trovärdigt krävs 

sådan a medgiva nden i närtid , om vi ska ll 

kunna bevara utvecklings- och produk

tionskapacitet i landet inom det marin a 

område t. 
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strukturella förändringar 

l Hårda bud vi sa r jag på vägar som leele r 

till ba lans me ll a n uppgifte r och resurse r. 

Också på en e ko nomisk ni vå som svarar 

mot innevara nde års budget tillgodoses 

alla de krav. som 1988 års försvarsko m

mitte hade fo rmulera t för marin e n i de t 

betänka nde som gav e n inriktning fö r 

försva rsma kte ns pla ne ring. D är angavs 

för marin e ns de l: bl a 

Beva ra de n region a la bredele n 

Se till att Go tlanels särskilda proble m 

beaktas 

Fö rbättra ubå tsskydd et 

Sä kerställ de n mate riell a fö rnye lse n 

och vidma kth åll fö rband 

Säkerställ ha ndlings frih e te n till 1996 

års försv arsbeslut 

Fö r a tt klara dess krav har jag i H årda 

bud visa t att vi även på de högst ekono

miska nivåerna tvingas att skära bort ca 

20 % i marine ns krigso rganisati o n, räkn at 

i antal man. 
E n fråga som då o medelba rt inst ä ll e r 

sig är hur de t ä r möjligt att dra ner på 
krigsorganisati o nen med 20 % utan att ta 

bort väsentliga funkti o ne r. Jo, besparing

arna ha r gjorts i lednings-, bas-, stöd- och 

underh å llsfunk tionern a. Kvar i varj e re

gion finns en kärna som förstärks med 

rörliga resurser i form av en rörlig marin 

le dnin gss tab och med resurser som om

förde las från a nn at område. Om e n längre 

uppbyggnadspe riod skulle stå till buds, är 

det möjligt att å ter förstärka dessa funk

tione r med stöd av de n pe rson al som finn s 

i de skilda regio nerna och med resurse r 

från det civila sa mhä ll et. 
Jag är öve rtygad om att ma rinens pe r

sonal kan ha förståe lse för en såd an 

handlingslinj e som jag förord ar. De i och 

för sig smärtsa mma o mställningarna le -
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de r ändå till att resurse r ka n avde las för 

a tt vidm a kth ålla och fö rn ya de de lar av 

krigsorga ni sa tion e n so m måste vara 

stridsbe redda omedelba rt vid e n bered

ska pshöjning e lle r so m be hövs i de n 

fredstida in cide ntbe redskape n. E n såda n 

satsning på vidma kth å ll a nde och fö rny

e lse är , so m jag ser de t, e n vikti g fö rut

sättnin g fö r förä ndringsbe nägenhe ten i 

ma rine n. 
Låt mi g också kort ko mm e nte ra de 

krav som fö rsva rskommitte n formul e

rade och som också bö r kunn a gä lla fö r 

de n nu till satta fö rsvarsbereclninge n. 

Bevara den regionala bredden. Riks

dage n ha r besluta t om e n fl yttning av 

MKO stab och he likopte rdivisi o ne n till 

Tullinge och har lovat att till skjuta erfor

de rliga in ves terin gsmede l för de tta. Sam

tidigt kommer det då och då försl ag om att 

ma rinen ska ll lä mn a H ärn ösand , Got

la nd, G öteborg e ll e r dra ner på ve rksam 

he te n i Ka rlskro na och på Muskö. Stora 

pe ngar skulle enligt dessa fö rslagss tällare 

kunna sparas ge no m att helt lämna e n 

regio n e ll e r geno m att o mvandl a e tt ma

rinkomma nclo till marindistrikt 
Fel, säger jag, så länge som vi ska lllösa 

nuvarande incinde ntberedskapsupp-gif

te r och ubåtsskyddsuppgifter å re t runt 

och har kvar kravet att a ll a värnpliktiga 

ska ll grundutbildas och a tt grundutbild 

nin gstide n är minst 5 må nader. Det ä r 

svå rt a tt skapa tillräckliga utbild

nin gsbetingelse r på färre platse r där vi 

ska ll vara kvar. D etta ä r inte sä rskilt r a

ti o nellt när vi sa mtidi gt skall underhåll a 

de skilda regio ne rn as krigsförba nd. 

D e nna ve rksamhe t kräver nämli ge n att vi 

ha r pe rsonal på pl ats som a rbe tar med 

krigs förba nden . Först i de t fa ll a tt vi he lt 

lägge r ner a llt ma rint fö rsvar i någon re

gio n komme r det a tt bli lö nsa mt a tt också 

lämna de nuvarande pla tse rna. Me n inge r 

de t fö rtroe nde och respekt i o mvärlde n 

e lle r i de olika kusto mråde n om de bl ir 

he lt uta n marin a förb a nd och e n grundo r

gani satio n som ka n överva ka havsom

rådet. leda ma rin a fö re tag, underhåll a 

grun d tilld e lade förba nd och ta emot 

förs t ärknings förband'~ 

Sa mo rdn a då ve rksa mhe te n med and

ra fö rsvarsgre nar invänd e r då någo n. J a , 

viss materi e l och viss verksa mh et ä r fullt 

mö jlig a tt sa mordn a, me n de n specifik t 

ma rin a verksa mh ete n kräve r speci alkom

pe te ns som måste finnas på pla ts. Det 

mås te dock i låga e kono miska ramar prö

vas om det ä r möjlig t a tt sa mordn a över 

mynd ighetsgrä nse rn a. E tt exempe l på e n 

sådan sa mo rd ning ä r ele n uppde lning som 

har gjor ts på Gotla nd dä r ma rin en svarar 

fö r ö ns no rra de l. Ytte rli gare besparinga r 

i de n marin a Gotla ndsorgani sa tion e n står 

kn appast a tt finn a ge no m en ytte rli ga re 

integre ring med armefö rba nde n på Go t

land , utan snara re ge nom ett närmare 

funkti o ne llt sa mba nd med de ma rina 

funkti o nern a i MKO. 
Låt mig i stä ll e t peka på några and ra 

möjlighete r. Ma rinko mm ando na ä r i 

vissa fa ll tillika försva rs

områdesmyndighe ter och fö r sa mtli ga 

marinkomm a ndo n gä ll e r, a tt de i sin 

krigsorgani sa ti on ha r marin a 

brigadförba nd so m också har ansva r fö r 

te rrito ri e ll a uppgifter. Ca 40 000 ma n so m 

grun d utbil da ts l a rm e n In går SOm 

markstridsförba nd i dessa brigad fö rba nd. 

Ä r de t ope rat ivt rikti gt a tt bevara dessa 

förb a nd. som betal as med penga r ur a nnat 

huvuclprogram, nä r vi sa mtidigt av e kono 

mi ska skäl i marine n tvingas a tt lägga ne r 

förb a nd som ka n sätta o rde ntli ga lås kring 

hamn ar och la ndstigningso mråde n. De 

pl a ne ringsdi aloge r so m jag under höste n 

har fört med a ll a mili tä rbefä lh ava re , ta la r 

snara re fö r a tt de o pera ti va chefe rn a 

skull e vilj a förstärka de marin a funkti o

ne rn a. Här finns sa nno likt möjlighe ter till 

me ra ba la nserade operativa lös ningar o m 

ma rink omm a ndo na få r a nsvare t fullt ut 

för be hovspröv ning och värd ering, 

fö rrådshå llning. unde rh åll och repeti

tio nsut bildning av a ll a te rritoria l

fö rsva rsfö rba nd som ingå r i de marin a 

bri gade rn a . 
E n a nn an uppe nbar sa mo rdningsmöj

li ghet är gente mot de civil a myndi ghe ter 

som arbe tar ino m det ma rin a o mråde t. 

Låt mig börja med e tt exempe l. Natur

vå rdsve rk et pl a nera r a tt göra fö rsö k med 

strömm ätnin ga r vid Bohuskuste n. D e n 

tekn ik som be hövs fö r de tta lämpar sig 

också fö r militä r öve rv akning und er va tt 

net. E n tidig sa mplan ering och e n knyt

ning till de sjö beva kningsce ntrale r som nu 

finns vid de skilda marinkommandon a 

skull e kunna ge sa mh ä ll sekono miska be

sparinga r, ge no m att militär utrustning 

och led ningso rga nisa ti o n merutnyttj as 

för ci vila uppgifte r. 
Såda nt sama rbete är fö r all del e tabl e

rat genom att kustbeva knin gens regionala 

lednin ga r är e lle r ko mmer a tt bli 
samlo ka liserade med marinko mmando

stabe rn a och geno m att fl o ttans be fäl be

ma nn ar sjöfart sverkets isbrytare och sjö

mätare . De t ä r ett sam arbe te so m 

fungerar väl och som också är nödvändigt 

e fte rso m kustbevakninge ns och sto ra de

lar av sjö fartsve rke ts resurser ingå r i ma

rin e ns kri gsorga ni satio n. Här finn s alltså 

grunde n lagd för e tt lika rta t a nsva r i fred 

och krig. Me n de t går sä kert a tt driva 

sa mo rdningen vidare . Äve n o m man av 

o lika skä l inte vill gå så lå ngt i Sve ri ge, som 

ma n har gjo rt i många a ndra lände r, där 

kustbeva kningens och sjöfartsverke ts 

mo tsvar igheter he lt e ll er de lvis ingå r i de n 

marin a o rga nisa ti one n redan i fred , så 

finn s de t sä ke rt många o mråde n både då 
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det gäller adm inistrat ion, utbildning, 

materielanskaffning och loka l- och 

a nläggnin gsplanering där alla parter 

sk ull e vinn a på en me r integrerad verk

sa mhetsplane ring. 
l kustbeva kningskommittens slutbe

tänkande framhö lls att orga nisa ti o ne n för 

sjöräddning skulle ses över när ma n vun
nit e r farenheter frå n elen orga nisation 

som kommitten föres log. Nu står marinen 

infö r stora investeringa r de närm aste åren 

1 form av förnyelse av marinens 

sa mba nds- och stridsl edningsyste m. Må

le t ä r a tt skapa marin a ledn ingscentraler i 

varje kustregion som kan svara för det 

militära led ningsbehove n i fred , kriser, 

ne utralite t och krig. Det vore enligt min 

uppfattning o klokt a tt inte pröva om 

också dessa centraler kan vara lä mpliga 

att utnyttja som ledningscentra le r för den 

sa mlade s jöräddningstjänsten och civi l 

marin verksamhet i övrigt. 
Med relativt små medelstillsko tt till de 

militära anskaffningsplanerna skulle de 

tilläggskrav som de civila myndighe terna 

ha r på kusttäckande sam bands- och 

övervakningssystem enkelt kunna tillgo
doses. Marine ns behov av speciella hy

drografiska da tabaser ka n tillgodoses ge

no m att info rmationsinhämtninge n och 

databearbet ningen sa mordn as med 

sjöfartsverkets, SMHI m fl mo tsvarande 

syste m. Naturvårdsverkets övervakning 

av havsmilj ö n skulle kunna samordnas 

med marine ns överv a kning. Parallella 

utvecklingsinsatser skull e kunna undvi

kas och kostnadern a för staten hå llas 

nere . 
E n såda n sa mordning av militä r och 

civi l verksamhet sku ll e e nli gt minme ning 

ge e n än större bärkraft och bättre ut

vecklingsmöjligheter i de skilda regio

ne rna än e n sek toriserad utveckling e nligt 

traditione llt mönste r. De t gäller a tt bygga 
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vidare på de t sama rbe te som redan har 

inl etts. D etta är frågo r som borde ägnas 

stor uppmärksamhet in fördet kom mande 

försvarsbeslutet . 

Förbärrra ubåtsskyddet 

V i har e tt sto rt be hov av fl e ra fa rtyg med 

ubåtsjaktfö rmåga. Det går a tt bygga vi

dare på den produktio n som reda n pågår. 

T ill äggsbestä llninga r till de pågåe nd e se

ri e rna av kustkorve tter, ubåta r och min

röjningsfartyg kan lätt göras och därige

nom sä kras produktio nen av både stå l

och plastfa rtyg. En fo rtsa tt utbyggnad av 

ubåtsjaktfö rm ågan är också möjlig med 

utgå ngspunkt i de n s k testri gge n - för

söksfart yget Smyge - som nu byggs i 

Karlskron a . Här li gge r de n sve nska mari 

ne n och sve nsk varvsindustri bland de 
främsta i världen när det gä ll er nytän 

kande. Försöksfartyget planeras följa s av 

e n lång serie fart yg med arbe tsna mn et 

YSM. Produktionsgapet fram till beställ

ning av YSM måste då fyll as av andra 

beställnin ga r om produktionen ska ll 

kunna läggas vid sve nsk varvsindustri. 

Här faller de n planerade beställningen av 

röjdykarfartyg väl in . Denna fa rtygstyp är 

också e n de l i ubåtsskyddssyste me t och e n 
beställning bidrar a lltså till att i viss må n 

förbättra ubåtsskyddsförm åga n och 

skydde t av hamnar och basområden. 

Säkersräll den materiella förnyelsen 
och vidmakthåll förband 

Marinens persona l har en sta rk tilltro till 

de moderna förbanel ens förmåga. Därför 

li gger det sto ra risker i att peka ut sådan a 

förband som ytstridsfartyg för nedlägg

ning och ma lpåseförläggning, som av per

sona len uppl evs som de mest kostnadsef

fektiva i försvarsmakten. Det är dessutom 

så , att bl a nd de första militä ra förband 

man efterfråga r vid krise r i vår närh et är 

kvalificerade och uth å lliga stridsfartyg. 

Så var det 1968 vid Tjeckoslovakien-kri

se n, vid Polenkrisen i början av 80-talet, 

he la den gångna ti oårsperioden med 

ubå tsk ränkninga r och nu se nast i den 

pågåe nde krise n i Öste uropa. Samtid igt 

uppl evs det som et t omotiverat slöseri 

med investerade penga r att avveckl a för

band , både fa rtyg och kaba tte rie r, so m av 

fa ckmännen a nses vara fö rband med högt 

str iclsvärcle. Att riva i el e n marina o rga ni

sationen utan a tt se till de total a effe k

te rn a fö r respekten utå t och förtroe nde 

inå t, ka n få a llvarliga re e ffekter ä n vad 

som fö lj e r av e n minskning av num e rären. 

l min plan har jag därför lagt in 

mode rniserings- och unde rhå llsprogra m 

för de förband som kan ges en god för

måga a tt lösa uppgifter under 1990-talet. 

E n bonuseffe kt är att det uppdämda er

sättn ingsbehovet kan sträckas ut över en 

lä ngre tid så att belastninge n på 

försva rsbudgete n blir me ra hanterlig. 
Genom den minskade orga nisa ti o ne n 

ino m lednings-, bas-, stöd- och under

håll sfunktionerna samt den förändrin g i 
utbildningssystemet, som jag föres lår, 

skapas det utrymme för a tt unde r 1990-

ta le t vidmakthålla de högst prioriterade 

marina förb a nden. E n ersättning kan 

oc kså påbörj as av de vape nsyste m. fartyg 

och batterie r som fall e r för å lde rss trecket. 

l skriften Hå rda bud finns detta ytterli 

ga re beskrive t. 
K var stå r fråga n om balans mellan 

upgifte r och res urser. Är statsmakterna 

nu beredda a tt till skjuta erforderliga 

mede l så a tt nuvarande uppgifte r för 

försvarsmakten kan lösas? 
E nligt öve rbe fälhav arens förslag i ÖB 

91 behåll e r marinen i stort sin andel av 

försvarsanslage n på den högsta nivå n. På 

lägre ekonomiska nivåe r behöve r upp

gifte rna ändras och omavvägninga r inom 

försvarsmakten måste övervägas. På en 

oförä ndrad e konomisk nivå sku lle mari

nen - efte r tillskott av medel för a tt full

följa den beslutade anskaffnin gen av ubåt 

90 -ta i ansprå k ca 19 % av försvarsan
slaget, d v s ungefä r samma nivå som före 

1958 å rs försvarsbeslut. 
Är inte detta en rimlig utveck ling för 

e tt land med relativt lättförsvarade 

landgränser och en 2700 km lång kust , som 

också vid e n å terhållsamhet i försvarssats

ninga rna kan skapa förtroende och res

pe kt för territoriets integritet? 
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Sjöförsvaret- utmaningar, förändringar 
Årsberättelse i strategi och stridskrafiers användning 

80-talet kommer i den marina historie
skrivningen att framstå som decenniet 
med de många utmaningarna och stora 
förändringarna. För marinen blev 80-talet 
en period där verksamheten förändrades 
radikalt inom många områden. När vi nu 
går in i 90-talet för vi med oss ett sjöförsvar 
med i många avseenden hög kvalitet. 

Även om vi lämnar ett decenni um med 
stark uppbyggnad bakom oss har natur
ligtvis inte allt genomförts friktionsfritt 
och inom flera områden finns fortfarande 
en del ogjort. 

Om framtiden är som alltid svårt att 
sia. Utvecklingen i Europa inger hopp om 
avtagande spänningar men innehåll er 
också latenta konflikthärdar. I Sverige är 
försvarets framtid under utredning. Just 
nu ser jag många orosmoln rörande våra 
möjligheter att vidmakthålla det vi upp
nått. Vi väntar på statsmakternas beslut. 
Mycket av framtidsinriktningen ligger 
dock i vår egen hand att råda över. 

lnför den brytningstid vi nu står kan 
det vara lämpligt att summera erfarenhe
terna från 80-talet och se i vad mån de kan 

ge någon vägledning för framtiden. Jag 
kommer att göra detta utifrån ett taktiskt 
operativt perspektiv. 

Marina svagheter 

Utgångsläget för marinen vid ingången i 
80-talet var inte det bästa. Sovjetunionens 
omedelbara intressesfär hade successivt 
börjat beröra oss direkt genom en omfat
tande basuppbyggnad i vårt närområde. 
Vapenutvecklingen hade vidare bl a med
fört att hela Sverige kunde nås av kvalifi
cerat taktiskt flyg från baser i Sovjetunio
nen. Amfibieoperationer över hav övades 
frekvent. 

Spänningen mellan supermakterna 
hade ånyo ökat med åtföljande upprust
ning som följd. USA flyttade fram sina 
positioner på Nordatlanten genom sin 
"Maritime Strategy". 

Vårförmåga att möta kustinvasion var 
vid denna tid begränsad. Detta trots rela
tivt modern fartygsmaterieL Vad som sak
nades var modern stridslednings- och 
vapenmateriel, bl a ylattackens duellför
måga var därför svag. 
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Vårt ubåtsvapen hade bättre förutsätt

ninga r att lösa si na uppgifte r men sak nade 

en långräckvid li g målsökande torped och 

kvalificerad hydrofo nmaterieL 

Minröjningssystemet hade begränsad 

kapacitet att svepa modern minmaterieL 

Därutöver va r fartygsbeståndet förå ldrat. 

På kusta rtillerisidan hade viss förny

e lse genomförts e ller beställts med de 

fas ta s k ERST A -batteriern a och ny rör lig 

kapjäs. Kustrobotsystemet hade i li khet 

med Hallandjagarnas sjörobotar dock 

begränsad förmåga i 80- tale ts miljö . 

Sammantaget gav detta en angripare 

stora möj ligheter att undvika e ller på an

nat sätt neutrali sera vår förmåga att be

kämpa sjömåL 
Minst lika all varligt var sann o likt vår 

låga beredskap - både förmå ga n att in

gripa vid incidenter och att snabbt kunna 

höja insatsberedskapen med hela krigsor

ga nisationen. Övningsverksamheten var i 

stort inriktad mot att producera besät t

ningar och soldater till krigsorganisa

tionens personalmagasin. Beredskap an

sågs allmänt vara ett ineffek tivt 

utnyttj ande av tiden. 

Våra svagheter accentuerades av a tt vi 

samtidigt blev medvetna om stormak

terna förm åga att ge nomföra öve rras

kande inledda operationer både över kust 

och landgräns. Risken var därmed över

hänga nde att vi inte skull e hinn a med i 

snabba kris- e ller krigsförlopp. 

Sjöförsvaret återtar positioner 

Inom fl ertale t viktiga system fanns det 

så ledes ett starkt och uppdämpt behov av 

förnyelse vid 80-talets inlednin g. 

Flera samverkande skä l kom att leda 

till ett 80-tal med starka marina förtecken. 

Den a llt överskuggande utm aningen kom 

att bli de provokativa och frekventa 
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kränkningarna av främmande ubåtar. 

De tta hot stä llde omede lbara krav på 

återtagande av ubåtsjaktförmågan . Per

sona l, ma teriel , organ isation, verksamhet 

- allt stä lldes om och anpassades till de 

nya förutsä ttningarna . 

I skuggan av denna omfattande för

ändringsprocess kunde vi samtidigt lyfta 

ytattackens, ubåta rnas och mi nröj

ningssystemets förmåga att lösa sina or

dinarie invasionsförsva rsuppgifter även i 

en svå r hotmi ljö. 
Vad so m är orsak och verkan i 80-talets 

förnye lse kan naturligtv is alltid di sk ute

ras. D e förändringar och den entrepre

nörand a som följd e av ubåtsskydds

verksam heten skapade t sig goda 

förutsättningar för förnyelse även inom 

andra områden. 
80-ta le t inleddes med beslut om att 

både ytatiaeken och ubåtarna sku lle få 

långräckviddiga målsökande vapensys

tem - sjömålsrobot 15 resp torped 613 

samt moderniserade strids- och e ldl ed

ningssystem. Vidare anskaffades ny rörlig 

kapjäs. I mitten av 80-ta le t var systemen 

operativa. Svensk försvarsindustri visade 

ånyo sin kapaci tet att producera vapen

system på absolut högsta tekniska nivå. 

Med dessa system kunde marinen med 

förnyat för troende anta de utmaningar 

som vape nutvecklingen i vår omvärld 

hade skapat. För de som iakttog denna 

utveckling från sidan kan det kanske sy

nas märkligt att et t enda steg i vapen

utvecklingen kunde få sådana konsekven

ser. Men för marinen innebar detta en 

revolution med möjligheter till he lt för

ändrat uppträdande. Marinen hade efter 

flera decenni ers tillbakadrage n tillvaro 

givits förutsättningar att återta den för

måga som är grunden och raison d 'etre för 

all sjöoperativ verksamhet, nämligen 

möjligheten att effektivt bestrida en an-

gripare hans hand lingsfr ihet över hela 

havsområdet. 
Vi i marinen som hade ansvaret att 

omsätta denna vapen utveck lingen till 

taktiskt utnyttjande och operativa 

handlingsmöjligheter möttes dock ibland 

av misstro både avseende ylattackens för

måga och nödvändigheten av att försvaret 

skapade sig en begränsad men trots allt 

offe nsiv taktisk/operativ option. 

Yrattackens förmåga är numera vä ldo

kumenterad med goda spaningssensorer, 

ett effektivt luftförsvar, samt möjligheter 

ti ll datakommunikation över stora av

stå nd vilket ger möjligheter till kraft

samlade och överraskande insatser. 

Behovet av den offensiva optionen var 

och är det svårare att få förståe lse för. Det 

strategiskt signifikanta är att visa omvärl

den att vi har förmåga att hota en angri

pare under he la hans tra nsportfas. Angri

paren måste då ta hänsyn ti ll detta i sin 

planering och avdela erforderliga 

skyddsresurser. Det ger oss ökad förvar

ning och begränsar hans möjligheter att 

ge nomföra överraskande angrepp. J ag ser 

detta som en typ av miniavskräckningsom 

alltid måste vara e tt e lement i ett marint 

försvar. Om och när vi utnyttjar optionen 

är ett beslu t som tas från fall till fa ll. 

För ubåtsvapnet innebar införandet av 

långräckviddig målsökande torped att 

man kunde gå över till en i princip helt 

dold anfallstaktik. U tnyttj ande av peri

skop och radar tillhör numera undanta

gen vid anfall. 
En brist , om än begränsad, kvarstår 

dock och det är inom tel emotme

delsområdet. Vår nuvarande kapacitet 

var tillräcklig för 80-ta let men de 

utm aningar som vi nu ser komma torde 

kräva en he lt an nan satsning både för 

ytattack och ubåtar. 

Ubåtsskyddet - den stora 
utmaningen 

Den helt dom inerande utmaningen under 

80-talet har självfallet varit den främ

mande undervattensverksamheten. Des

sa medvetna och frekventa kränkningar 

måste betraktas som särskilt allvarl iga då 

de har bed rivits och bedrivs i d jupaste fred 

och berör för vårt försvar vita la områden. 

Vår förmåga att jaga ubåtar avveckla

des som bekant under 70-talet. Beredska

pen att hantera problemet var därför in

ledn ingsvis begränsad. 

Omfattn inge n av ubåtsskyddsverk

samheten under 80-talet har varit mycket 

stor. Några siffror som åskådliggör detta 

är: 

- 5 400 rapporter om främmande under

vattensverksamhet har inkommit 

- Drygt 1 O % av dessa har haft sådan 

substans att insatser gjorts e ller över

vägts 

- Vi har planerat och genomfört ett fem

tiotal längre operationer. Under den 

tidigare delen av 80-talet kunde en 

operation pågå fl e ra veckor. 

- Vi har fällt omkring 400 sjunkbomber 

och antiubå tsgranater samt utl öst ett 

20-tal minor mot undervatte ns

farkoster. 

Det råder alltså ingen tvekan om att vi 

verkligen försökt. Resultatet är hitintills 

otillräckligt - verksamheten har ej bring

ats att upphöra. Orsakerna ä r fl era och 

svårbemästrade. 
Farvattnen kring våra kuste r är särskilt 

gynnsamma för ubåtsoperationer. Till 

skill nad mot vad man kan tro utgör grunda 

vatten de svåraste att jaga ubåtar i. Lägg 

därtill ofta starkt kuperad botten och kraf

tiga temperaturvari ation e r i havet. Sam

mantaget innebär det ta att det end as t är 
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med kvalificerad teknik , särskilt framta

gen för våra förh å llanden , som vi kommer 

att kunna få stopp på unde rvattenskränk

ninga rna. 
En annan faktor är de operat iva förut

sättningarna. Den klassiska ubåtsjakte n, 

som vi bl a såg den under 2:a världskriget , 

är att ubåten anfa ller ett fartyg e ller 

konvoj. D essa mål är lätt identifierbara . 

Den ubåtsverksamhet vi har att bekämpa 

har en stor del av svenska kusten som mål. 

Känner sig ubåte n hotad kan den avvakta 

fortsatt intrång e ller välja ett mindre ut

satt område. Detta innebär särskilda krav 

på att vi skall kunna uppträda flexibe lt 

och överraskande med våra ubåtsj akt

resurser. 
Det tog oss några år att komma till full 

insikt om den främmande ubåtsve rk

samhetens omfattning och reagera på ut

maningen. 1982 års försvarsbest ut , ubåts

skyddskommissionens rapport 1983 samt 

chefen för marinens funktionsplan ubåts

skydd 1984 kom sammantaget att inne

bära en radikal förändrin g av marinen 

en process som inte är avslutad än. 

Både på sensorsidan och vapensidan 

fordrades nyutveckling med hänsyn till 

våra mycket speciell a förh ållanden. 

Kompetensen inom landet var otill

räcklig elle r obefintlig. Vi fick därför i stor 

utsträckning vända oss utomlands , först 

för att utveckla och upph andl a. D et här 

tar självfallet tid . Först under 1992-93 kan 

man säga att alla viktigare system kom

mer att vara fullt operativa. Förändringar 

tar alltså tid- i det här fall et 6- 9 år efter 

beslut eller mer än 10 år efter att utma

ningen första gå ngen uppfattades. 

Till stor del måste den långa tiden till 

skrivas en otillräcklig ekonomisk sats

ning. Ä ven om marinen under dessa år 

tillfördes över två miljarder kronor för 

särskilda ubåtsskyddssatsningar, så har 
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denna verksamhet kostat minst det 

dubbl a . Följden har blivit att övriga ma

rina funktion e r eftersatts. D etta har inne

burit intern konkurrens och oenighe t 

samt ryckig planering. 
I några fall kom dock den långa tiden 

för utveckling av materiel att bero på just 

det förh ållandet att lämpliga system inte 

fann s att tillgå. Under resa ns gång fick 

dess utom fle ra projekt avbrytas och nya 

satsningar göras. 
Inom särskilt ett område ha r 

utvecklingsresultaten överraskat oss ne

gativt och det är på vapensidan. Sjunk

bomber och torpeder med stora 

laddningar ansågs vara lite för kraftiga 

vapen att använda i indicentverk

samheten. Vi utvecklade i ställer särskilda 

incidentvapen med syfte at t endast ha 

begrä nsad verkan s k, soft kil!. Vi kan nu 

konstate ra efter ett antal in sa tser med 

även de kraftigare vapnen , att verkan ute

blivit trots att vi sa nnolikt haft täckande 

salvor. 
Personal, organisation och verksamhet 

har vi kunnat anpassa snabbare till de nya 

krafterna. Redan 1984 förändrade 

kustflottan sin verksamhetsrytm så att 

kraven på tidig ubåtsjaktförmåga och hög 

insa tsberedskap blev styrande. Vår lugna 

övningsrytm med övningar från 8 till16 på 

vardagar ersattes av 10-14 dagar långa 

sammanhänga nde övningar, följt av en 

lika lång period med materi elunde rh å ll 

och ledighe t. Icke sällan kom dock de 

skarpa ubåtsj aktinsatserna att begränsa 

både underhålls- och ledighetsperi

oderna. 
Som a lltid i tider av förändringar är det 

personalen på fronten som får ta de hår

das te stötarna . Med inl edningsvis otill

räcklig materiel , men med höga krav på 

insatser och resultat , fick befä l och värn

pliktiga verkligen slita. Entreprenöranda 

fick ta vid där befintliga system visade sig 

otillräckliga. 
I en milj ö där insats med skarpa vapen 

va r vardag ställdes höga krav på profes

sione llt uppträdande. Det visade sig till 

mångas förvåning a tt vi kunde nå dithän 

trots, eller som vi se nare förstod , tack vare 

de höga kraven på beredsk ap. U tbildning 

och beredskap kan gå hand i hand till 

bådas fördel. Utbildninge n e ffektivi

serades geno m långa sammanhängande 

övningar. Bas- och underhållstjänsten 

fick anpassa sig, vilket innebar en he lt 

annan fältmässighet och servicenivå. Jag 

vill påstå att under de första 3-4 åren av 

ubåtsskydds uppbyggn aden , effektivi

serade vi verksa mheten med minst 30%. 

Det är mitt råd att vi oavsett framtida 

utveck ling tar tillvara och utveck lar de 

utbildningsrutine r och sätt att öva som så 

framgångsrikt har skapat den nya andan 

inom sjöförsvaret. 
Ytterligare en e rfa re nhe t från den här 

tiden är att våra ledn ings- och stabs.orga

nisa ti oner så långt möjligt måste tillämpa 

kris/krigsrutiner redan i fred. Våra 

sjögåe nde förband, med erfarenheter 

från i det närmaste krigsliknande verk

samh et, kom att uppfatta högre staber 

som tröga och ovilliga att anpassa sin in

terna verksamhet till pågående "skarpa" 

operatio ner. Jag ser två huvudorsake r till 

varfö r problemet uppstod. Våra opera

tiva och taktiska staber hade för stora 

fredsmässiga produktionsuppgifter sam

tidigt som vi övade dessa staber i a llde les 

för liten utsträckning i sina operativa/ 

taktiska uppgifter. Nä r vi lämnade 80-

talet hade vi arbeta t bort många av 

problemområdena. 

Allsidigheten utvecklas 

I anslutning till denna för svenska förhål-

landen mycket stora satsning på uppbygg

nad av en enskild funkti on blev vi samti

digt varse andra områden där vi släpade 

efter eller där vi inte han terade befintliga 

system optimalt. 
För ubåtsvapnet påskyndades utveck

lingen inom hydrofonområdet Den s k 

långbashydrofo nen och ny ana lys te knik 

kom att innebära avsevä rt längre 

spaningsräckvidder. 

Det ställdes tidigt krav under 

utbildnin gsåret at t sjöstridskrafterna 

skulle kunna uppträda i intregrerade 

sjöstyrko r. Besättningarna från ubåtar , 

ytattack , helikoptrar och minröjnings

fartyg som tidigare knappast umgicks träf

fad es nu regelbundet för planering och 

uppföljning. Kontak terna mell an flottan 

och kustartille ri et ökade också i avsevärd 

grad . 
U n der 80-talet ökade successivt vår 

medvetenhet om stormakternas kapacitet 

att inleda ett angrepp överraskande. 

De tta blev en stor omställning för för

svaret. Sjöförsvaret hade dock redan på

börjat anpassningen till högre insatsbe

redskap mot bakgrund av incidenterna 

med U-137 1981 och H årsfj ärden 1982. 

För oss fordrades det därför minimala 

ingrepp för att svara upp mot den nya 

utmaninge n. 
Unde r 80-talet skedde en annan för

ändring som kommit mer i skymundan 

me n so m för vår säkerhetspolitik har en 

viss betydelse. Vi började regelbundet 

uppträda med sjöstridskrafter inom hela 

det område som är internationellt vatten 

och omger våra kuster. Bakgrunden var 

bl a behovet av att övervaka stormakter

nas å terkommande stora övningar i vår 

omedelbara närhet men också ett svenskt 

behov av att visa vilja och förmåga att 

hävda våra intresse n även utanför vår 

egen kustzon . Genom att genomföra 
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denn a verksamhet regelbundet i fred , e ta

blerade vi ett nytt no rmal mönste r. 

Jag kan konstatera att vi inte helt har 

lycka ts öve rtyga om behove t och förd e len 

med sådana insa tse r även när kri stem

peraturen ökar. Sjöstridskrafter, främst 

yra ttacken har en unik fö rm åga att när

vara und er lång tid , öve rvaka och regist

rera från långt håll samt med stor flex ibi

litet vidta de åtgärder som behövs. 

U tvecklingen inom kommunikations

området medge r också att orde r och rap

porter kan utväx las omgående och deta l

jerat med högsta nivå. 
Med tillkomsten av kustkorvettern a 

har marinen nu en särskilt vä l lämpad 

plattfo rm för sådana insatser. 
När vi lämnar 80-talet och gå r in i 90-

talet kan man konsta tera att sjö försv are t 

står väl rustat - å tminstone om man 

focuserar blicke n till läget idag och de 

kvalita tiva förutsättningarna. 
Vi har ett slagkraftigt sjöfö rsvar som 

inger respekt. Sjöförsvaret har också bli

vit e tt verksamt och nödvändigt instru

ment i den dagliga fredsve rksamheten. 

De synne rligen allvarliga ubåtskränk

ninga rna har satt sjöförsvare t på hårda 

prov som vi nu bygger upp vår kapacitet 

för att lösa . 

Förändringar grundad 
på erfarenhet 

När man tar bort blicken från backspegeln 

och tittar fram åt igen, skulle man gärna 

vilj a se en fortsä ttning på 80-talets mycket 

positiva trend . Men så synes just nu inte 

bli fa lle t. 
l hägnet av utvecklingen i Europa 

kommer fö rsva rskostnaderna sannolikt 

att skäras ner. Nödvändig omsättning av 

sjöfö rsva re ts fartygsmaterie l finns endast 

begränsat utrymm e för. Kvarvarande 
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brister från 80-tal et som modernisering av 

ledningssysteme n, telemotmedel, minor, 

reservde lar m m håll er på att knu ffas ur 

planern a igen. Ä r vi åte r på väg in i en 

mörk pe ri od med neddragningar och upp

sli ta nde kamp om kvarva rande res urser? 

Marinch efen ha r i sin program fö rkl a

rin g " Hårda bud " visat var hans 

prio riterin ga r li gger. Det övergripande 

målet ä r att tillförsä kra oss fö rnye lse äve n 

på låga ekonomiska ni våer. 

Det finn s vissa ge nere ll a erfa ren heter 

från 80-ta le t, när vi verkligen prövade vå r 

orga nisation och dess fö rm åga, so m bör 

va ra vägledande när vi gå r in i ett osäkert 

90-tal. 

Jag vill peka på tre områden, nämligen 

- krisha nte rin g i fred 

- operativ förm åga att bekämpa en 

kustinvasion unde r he la transpo rtfase n 

samt 

- ledning av och stöd till de ope rativt 

viktiga del arna av sjöförsvaret 

80-ta let ha r på ett mycket tydligt och 

brutal t sätt visat att vå rt försvar måste 

kunna hantera allvarliga kriser utan dä r

med sammanhänga nde omede lba r krigs

ri sk. 
Som fram gått i massmedia och av 

öve rbefä lhavarens rapporter, fo rtgå r den 

främmande unde rvattensve rksamhe te n. 

D etta är naturligtvis i sig skäl nog a tt 

fo rtsätta vår jakt på ubå tar och uppbygg

naden av ubåtsskyddet 
Men oavsett antale t ubåtsrapporter 

per månad vet vi a tt en främmande makt 

ha r förm åga a tt ge nom föra ubåtsopera

tioner långt in i vå ra skä rgårda r. Vi ve t att 

vi idag har en bit kvar i vår uppbyggnad 

innan vi kan skapa en tillräcklig av

skräckningsförmåga. Vå ra ubåtsskydds

ansträngningar måste således fo rtsätta 

och ha en långsiktig inriktning. 

Ubåtsjakten ä r i sig enligt min upp fa tt 

ning den svå raste av alla krigskonster. O m 

vi skall fortsätta att ha en hög fö rm åga i 

ubåtsskyddet fordra rdetta en omfattande 

och frekvent övningsverksamhe t. De tta 

är en entydig e rfarenhe t från genomfö rd 

verksamh et. Så länge vi har krav på 

ubåtsskyddsförm åga kan vi därfö r in te 

d ra ne r på den verksamh eten . Ja g vill 

påstå att sa tsningen idag är a ll deles för 

låg. 

Uppbyggnaden av ubåtsskyddet sked

de snabbt. Inom många områden prövade 

man sig fra m i hopp om att nå goda re

sulta t. D et kan nu va ra dags att ånyo 

pröva vi ssa, låt mig kall a dem udda, 

systems e ffekt. Jag bedömer a tt det finn s 

områden dä r omförde lning kan ske till 

annan mer produktiv verksamhet. 

Kri shanterin g är inte bara ubåtsskydd . 

Som jag tidigare nämnt finns behov att 

ständigt kunn a uppträda kring våra kuster 

och på internati o nellt vatte n med örlogs

fartyg. De t är min bedömn ing att behovet 

inte minsk ar, möjligen ökar i fra mtiden. 

De fartyg som skall svara för den funk

tionen måste ha uth ållighe t även under 

svåra re väderförh åll anden. Vidare måste 

här finnas förm åga till graderad vapen

insats. 

80-tal ets verksamh et, som he lt plöts

ligt krävde uppträdande fritt till sjöss un

der längre tider och svåra väderförh åll an

den, visade på vissa svaghe te r hos den 

lätta fl ottan. Vid sidan av min fa rtyg och 

ubåtar var de t förs t med kustkorve tter 

och minj aktfartyg som vi fick fa rtyg med 

möjlighet att ligga ute 14 dagar i sträck och 

där besättninga rn a inte trö ttades a lltfö r 

mycket i svår sjögån g. 

Allsidighe t kräve r så ledes också en ac

ceptabel sta bili te t i sjögå ng och lång ut

hållighet. 

Ä ve n om ett kri g synes av lägse t idag, 

visa r historien på fl era fa ll dä r krig och 

kri gsrisk utvecklats snabbt från en sy nba r

lige n låg spän ningsnivå . För sjöförsvaret 

är det nödvä ndigt att snabbt kunna ställ a 

om till de nna högsta och a llva rli gaste 

konfliktnivå . Det är nämli ge n sjöförsvaret 

tillsammans med fl yget som utgör den 

fö rsta barri ären. 
För oss är kva litetsaspekten det ce n

trala och a bsolut nödvä ndigt a tt upprätt

hå ll a på högsta internation e ll a nivå . l 

sjö försva re t där så mycket av effekten 

beror på fra mgång i due llsit ua ti oner kan 

man aldrig e rsätta lägre kva litet med 

större antal enhe te r. E tt mode rn t och 

högtekn ologiskt land som Sve rige kan ej 

mo tivera perso nalen att gå i strid utan 

rimliga utsikter till framgå ng. Den fö r

ändrin g som skett und e r 80-tale t är e tt 

tydligt exempel på vad hög teknisk stan

da rd och höga krav på beredskap kan ge i 

form av e ffektivite t och god anda . 

Sjöförsvaret och flyget 

Ett område att beva ka sä rskilt ä r 

överlevnadsförmåga n i krig. Väste rh ave t, 

Östersjön och Bo ttniska Viken är havs

områden där fl yget alltid kommer att 

spe la en stor roll i ett framtida krig. 

Stea lthtekni k, pass iva och aktiva mot

medel samt robotluftvärn är utvecklings

områden som kommer att medge att vi 

även i framtiden kan vidmakthå ll a vå r 

förmåga att effek tivt bekäm pa amfi bie

operati oner. Vi måste dock öka takten -

redan i slutet av 80-talet fanns tecken so m 

tyder på att vi snart kan komma i efter

hand . 
Inom ett umråde kan vi effe k tivise ra 

ve rksamhe ten ytte rligare. Vad jag här av

se r är möjligheterna att förbättra samord

ningen mell an flyget och våra ope rativt 
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rörliga förband. Kustflottan och 1. flyg

eskade rn började under 80-ta let vidare 

utveckl a regler och taktik för sa mordnade 

insatser mot sjö måL För att fullt ut kunna 

utnyttj a samordn ingseffe kterna bör en

ligt min mening gemensamma taktiska 

reglemen te n utarbetas och ledningsfor

merna ses över. Om man tar sig an den här 

uppgiften med lite visionär framsynthet , 

bedömer jag att vi kan komma längre ä n 

idag. För framtiden kan en ökad sam

ord ning därutöver ge besparingar. 

Ledning av sjöförsvaret 

För mig gav 80-talet också erfare nhe ter 

beträffande ledn ingsorganisationen. I en 

värld med begränsade va ri at ioner i 

planeringsförutsättningarna får studi er 

och långsiktiga planer stor genomslags

kraft. Försvaret styrs i allt väsentligt 

ova nifrån. 
Under 80-talet kan vi se att delar av 

förändringsprocessen initierades nerifrån 

i de o lika systemen. De högre staberna 

kom att verka i efterhand vilket tidvis 

skapade stora fr iktioner mellan olika led

ningsnivåer. 
Ett exempel på detta kan hämtas från 

ubåtsskyddsverksamheten. En ubåtsjakt

styrka skall kunna verka effek tivt och 

med kort varsel inom all a militärområ

den. Det betyder att fem militärbefä lha

vare och fyra marinkommandochefer 

med sina staber skall övas och uppdateras 

frekvent. Det har visat sig ogörligt att 

avdela tid för detta eftersom utbåtsjakt

styrkans verksamhet till huvuddelen av 

tiden styrs av operat iva krav och skarpa 

insatser. För att stödja MB/CMK avdelas 

därför normalt rörlig marin lednings

grupp till berörd region vid större insat

ser. I prakt iken är det CKF med flaggen 

som går in som förstärkning. 
Erfarenhete rn a från 80-ta let talar för 

att formerna för denna fackmässiga led

ning kan diskuteras och utvecklas. Med 

den marin vi har idag och som synes 

minska sna rare ä n öka i framtiden bör 

man nu titta på e n centraliserad led nin g 

äve n i kris och krig av de operativt rörliga 

marina stridskrafterna . Därmed kan vi på 

ett bättre sätt vidmakthålla en professio

nell led ning även i lägre ekonomiska ni

våer. 
Härmed är inte sagt att vi skall minska 

den regionala bredden på det marin a 

stöde t. 80-ta le ts verksamhet ha r också 

visat på behovet av bas- och under

hållsresurser inom alla havsområden. 

Vidare e rfordras e n mindre kader för den 

regionala marina övervakni ngs- och led

ningsorganisationen. Jag bedömer dock 

samman taget att rationaliseringsvinster 

står att finna i en bodelning mellan stöd i 

vidaste bemärkelse å e na sidan och led

ning å den andra. Sjöstridskrafterna har 

idag dessutom möjligheter att verka auto

nomt uta n detaljerad ledning från land. 

Att välja väg under 90-talet kommer i 

många avseenden bli att vä lja bort. 
Va let underlättas av att vi nu har 

många praktiska erfarenh eter från för

band och verksa mheter vilka är särski lt 

relevanta fö r vår framtida inriktning. 

Ä ven om vi står inför hårda bud vet vi 

a lltså hur budgivningen ska ll gå till och 

trumfen är känd. 

Korresponderande ledamoten 

TORBJÖRN WILEEN 

Redak/ör Torbjörn Wileen leder 
jorewget T\1'-PRODUKTION AB 

Synpunkter på information om maritima frågor 
Sammanfattning av inträdesanförande 

Sve nsken är inte "SEA-MIN DED "! Se 

där e n klysch a som jag själv liksom såväl 

handelsflottans som marinens represe n

tanter med e n suck använder för a tt 

bortförklara våra misslyckan den i fö r

med lingen av våra a ngelägna budskap. 

Men är det sa nt? Nja ... Det är i varje fall 

inte hela sanningen .. . 

Svensken älskar tvive lsutan havet. 

Sve nsken älskar att bada i havet, att segla 

på havet och han/hon kan i timmar stå och 

titta på havet. 

Så kan hon/han försjunka i tankar o m 

have ts oändlighet, drö mm a sig bort, bort

om horisonte n, bortom evigheten eller 

fascinerad iakttaga vågornas oavbrutna 

lek med strandste nar och sme k av klipp

hällar. 

Just de t. Svensken är betraktaren av 

havet, en fascinerad iakttagare av själva 

havsytan . Någon djupare kunskap om 

havets villkor, havets egenheter e ll er de 

verksamheter som bedrivs på havet skall 

man dock inte räkna med utom hos den 

lilla del av befolkn ingen som bor alldeles 

vid havet och har sin verksamhet förlagd 

på detsa mma. 
Men generellt, vågar jag påstå , saknas 

insikt och medvete nhet om , att vi ur 

många synpunkter faktiskt leve r under 

samma betingelser som ett ö-folk: vi är 

klimatmässigt beroende av våra omgi

vande hav och vi måste , vare sig vi skall 

frakta varor e ller oss sjä lva , faktiskt i de 

allra fl esta fall över ett hav. 
Ett litet utslag av denna brist på med

vetenhet kan t ex förm ärkas på e n buss 

e ller i e n T-banevagn en morgon e fter en 

rejäl stormnatt. Lyssna på de samtal som 

förs i bussen/vagnen! 
Vad beskärmar man sig över? 
Jo, att nu får de arma bönde rna pro

blem med liggsäd igen ... E ll er, det är nog 

inte lite skog som vind fä llts i natt. Det blir 

bekymmer och kostnader det! 

Men sä llan ägnar någon en tanke åt de 

sjömän som kämpat under natten .. . Vem 

talar de ltagande om de fiskare som fått 

redskap förstörda ... E lle r om kustbornas 

sönderslagna bryggor. .. Och man behö

ver inte vara part i målet för att sorgset 
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konstatera den bristande insikt som präg
lar t ex debatterna om färjornas framfart i 
skärgården , om U-båtars vara eller inte 
vara, om öresundsbron , ja överhuvudta
get den transportpolitiska diskussionen 
som bara tycks omfatta lastbilar och järn
vägar trots att vi omges av hav bestående 
av vatten som inte bara går att använda 
gratis utan som dessutom är återanvänd
bart om och om igen. Utan kostnad .. . 

Så folk i Sverige är dumma då? 
Nej, men de som informerar. .. Eller 

rättare sagt, de som inte informerat. För 
hur har t ex den civila sjöfartens attityd 
mot massmedia varit genom åren? 

- Nej hördudu, vi är ju en internatio
nell näring och har väldigt lite intresse av 
att vända oss så att säga inåt! Det blev lite 
annat ljud i källan när sjöfartskrisen bröt 
ut i mitten av 70-talet och man plötsligt 
behövde hjälp och förståelse i allmänhet 
och ekonomiskt stöd i synnerhet! Men det 
var så dags då! 

Att försöka förklara för en häpen all
mänhet vad man egentligen sysslade med 
och varför det plötsligt var så viktigt. . . J ag 
glömmer aldrig en (hastigt påkommen) 
informationsträff för journalister som re
dareföreningen arrangerat på en dan
marksfärja. 

Sture Ödhner, dåvarande ordförande i 
Redareföreningen, skulle med hjälp av 
over-headbilder förklara hur ödesdiger 
skillnaden var i driftskostnader mellan ett 
bulkfartyg under svensk resp bekvämlig
hetsflagg. 

Bredvid migsatt en av landets i särklass 
mest respekterade ekonomijournalister. 
Efter att ha lyssnat en stund på de 
ödhnerska utläggningarna vände han sig 
mot mig och frågade: -Vad f-n är ett 
"bulkfartyg" egentligen? 

Det är lite bättre idag men bara lite! 
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För att fortsätta ett litet ögonblick på den 
civila sidan förstår jag inte varför t ex 
vulgärdebatten "fyllebåtar", "lyxhotell" 
och "skärgårdsmarodörer" så helt får 
dominera färjediskussionen. 

Varför möter inte motsidan med ar
gument som "transportprestation", "mil
jöbevarande" och sjöfartsnetto" . 

-Nej , hördudu vi vill inte blåsa under 
och hålla liv i en debatt som säkert dör ut 
av sig själv. Förresten sitter det förnuftigt 
folk i beslutande ställning som kan frågan . 
Men det skall man nog inte slå sig i backen 
på' Vi har ju representativ demokrati. 
Representativ också i avseende på in

sikt ... 

För den militära sidan har sannolikt 
den sanslösa följetongen "möjlig eller 
icke möjlig U-båt" för lång tid blockerat 
möjligheten att nå ut med trovärdig in
formation. 

Fanns det ingen som insåg vad man 
egentligen ställde tillmed då? 

Människor vill , enligt min uppfattning, 
bli tagna på allvar. Man vill känna att den 
som bär fram information har respekt för 

mottagaren. 

Svensken är dessutom särdeles klok , 
välutbildad och nyfiken. Han vill veta, vill 
att hans vetgirighet skall tas på allvar och 
känner instinktivt på sig när någon försö
kerföra honom bakom ljuset. I synnerhet 
i TV. Det är krävande att ljuga eller hymla 
i TV. Det syns och märks . . . 

Själv har jag lite svårt med det militära 
hemlighetsmakeriet, det måste jag er
känna. Jag förstår att jag inte förstår 
problemets hela vidd , men det förefaller 
lite löjligt, och inte så lite heller, att t ex 
inte få filma vissa avsnitt av infartsfarle
den till Stockholm. 

I synnerhet som man som skärgårdsbo, 
ja, jag bor faktiskt permanent i skärgår-

den , i den militärt känsliga söderarms
skärgården t o m bland andra skärgårds
bor som städse retar sig på långvarig och 
frekvent uppankring av främmande far
tyg på uppgrundningen utanför Söderarm 
på de frekventa incidenterna såväl under 
som på ytan och på kobbar och öar och på 
de allmänt kända visiterna i och kring 
"dolda" militära anläggningar på öarna. 

Ibland tar man sig för pannan och und
rar: finns det någon som inbillar sig att 
någonting av vad en filmkamera skulle 
kunna avslöja av svensk skärgård inte är 
väl känt av dem som inget borde veta? 

Varför talar ingen militär lugnt, sakligt 
och i lågmäld , förtroendeingivande ton 
om vad som egentligen försiggår i Stock
holms skärgård? 

Jag har, icke utan smärta', lärt mig en 
sak: ta i beaktande din målgrupps kun
skapsnivå' Respektera att här behövs 
basinformation! Spela inte Allan genom 
att sätta dig på några höga hästar! 

När jag i början av 70-talet började 
göra sjöfartsprogram, var jag angelägen 
att framhålla att jag visste vad jag sysslade 
med. Jag berättade gärna om avancerade 
sjöfartsförhållanden på ett insiktsfullt 
sätt, använde med förtjusning begrepp 
som "linjekonferens", "lastmärke", "ve
derlag" och noterade belåtet reaktionen 
från sjöfolket: 

-Äntligen någon som förstår vad det 
handlar om. Äntligen någon som inte 
håller på med sjömansvisor och annat 
romantiskt pjoller! 

Från det breda allmänheten märktes 
just intet, kanske ett artigt ehuru något 
förstrött intresse. 

Man tyckte ju ändå om bilderna på 
vågor och båtar' 

En dag frågade min fru vem jag 
egentligen gjorde program för: de redan 
frälsta? 

Vad det någon mening med det? Dom 
visste väl i alla fall vad sjöfart var. .. 

Jag lade om stil. Berättarstil. Funde
rade över den gamla fina folkbildnings
tradition som finns inom radio o TV och 
bestämde mig för att berätta för männis
kor om havet och dess yrkesutövare . 

På ett enkelt men seriöst sätt. Utan att 
undervärdera svenskens klokhet, utbild
ningsnivå och nyfikenhet. Effekten blev 
bedövande. På gator, i affärer , i hissar, i 
taxi och på bussar kom vanliga människor 
fram. Alldeles spontant! 

- Vad intressant' 
-Inte visste jag att. .. o s v. 

Från sjöfolket förmärktes dock ett irri
terat mummel: - Du harsänkt nivån. Skall 
du inte börja med sjömansvisor också ... ! 

Jodå, varför inte? 
Varför inte! 
Är det intejust via sjömansvisorna som 

de flesta svenskar har sin enda kontakt 
med havet? 

Det vore väl dumt att inte använda 
dem i kunskapsspridningen. Med lite 
socker i botten så går medicinen ner. .. 

Numer använder jag min svärmor som 
rikslikare. Hon är livrädd för havet, skulle 
aldrig sätta sin fot i en båt men ser lojalt 
mina program. 

Har jag lyckats berätta så att hon för
stått och tyckt det varit intressant är jag 
nöjd. 

Att ge henne en grund av kunskap som 
så småningom byggs på och ger möjlighet 
till en alltmer växande insikt och åsikt i 
transportpolitiska spörsmål eller om nöd
vändigheten av gråmålade plåtschabrak 
ser jag som en mycket långsiktig och var
sam, men också nödvändig uppgift. 

Rom byggdes inte på en dag! 
Egentligen är det ju allvarligt! 
Kommer jag till Göteborg muttrar 
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Redareföre ninge n över a tt ingen förstår 

dem. I Karlskrona muttrar Marinen över 

att ingen förstår dem. Längs kuste n mutt

rar fiskarena över att ingen förstår dem. I 

Stockholm, Lund , Uppsala, Umeå, Fiske

bäckskil, Lysekil, Göteborg, på Askö och 

Tjärnö muttrar havsforskarna över att 

ingen förstår dem. Och det finns ännu 

mer. 
Hur talar man med journalister? Vad 

är egentligen lo bbying? Varför missför

står al la reportrar vad man säger? Hur når 

man ut med budskap? 

Milda makter! 
Tänk om vi skulle bilda en runda

borclsgrupp! l vilken representanter för 

alla som har med havet att göra: myndig

heter, Marinen , sjöfarten , fiskare , fors

kare, kustfot k, slog sina huvuden ihop och 
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sökte vägar och metoder för att sprida 

kunskap om havet .. . En hjärntrust med 

uppgift att i sann folkbildningsanda be

rätta för klok a. vä lutbildade, nyfikna 

svenskar att havet används till långt 

mycke t mer än bara a tt bada och surfa på. 

(Och att byggandet av en öresundsbro 

ur transportekonomisk, miljö- och bercd

skapssynpunkt (bland annat) vore det 

mest korkade vi kunde ta oss för! Ne j. 

förlåt, det kanske inte hör hit. .. Eller gör 

det inte deL egentligen?) 

Hur som helst , skolan, bildningsför

bund. radio-TV, pressen , manne n och 

kvinnan på gatan. poutiska partier på riks-, 

regional- och lokal nivå, folkröre lser av 

alla slag, nog finns det må lgrupper! 

Visst vore det en stimulerande uppgift! 

Att göra svensken SEA-MINDED! 

Ledamoten 
GUSTAF TAUBE 

Ko111mendör !.gr Gustaf Taube är chef för 

marinstabens personalsektion 

Marinens militära personalförsörjning 
Årsberättelse i vetenskapsgrenen Il, Personal, utbildning och organisation för år 1990. 

Inledning 

Jag har i denna årsberättelse valt att uti

från mina utgångspunkter belysa vad som 

hänt uneler 80-talet inom personal- och 

utbildningsområdet inom marinen. Jag 

avslutar årsberättelsen med en del syn

punkter på framtid e n, grundande på vad 

som hänt uneler 1980-talet. 

lat vår civila personal. Del innebär på 

intet sätt av våra idag cirka 2 600 civilan

ställda i marinen är av mindre betydelse 

för oss. Det kan nämnas att mer än 2/3 av 

våra civilanställda är krigsplacerade. 

Avsikten har varit att förmedla de in

tryck som jag själv skapat mig under 80-

lalet, då jag haft följand e befattningar: Årsberättelsen gör ej anspråk på att 

vara fullständig. Jag har här inte behand-

1975 okt- 1979 okt 

1979 okt- 1983 okt 

1983 okt- 1985 okt 

1985 okt - I 986 dec 

1986 dec - 1990 juni 

1990 juli - 1990 dec 

1991 jan- ...... . 

KURSCHEF MILITÄRHÖGSKOLAN 

CHEF FLOTTANS UTBILDNINGSAVDELNING l MS 

CHEF FÖR SJÖKRIGSSKOLAN (som lades ned juni 1987) 

FLAGGKAPTEN 

CHEF SEKT 3 l MARINST ABEN 

CHEF SEKT 3 l MARINST ABEN ansvar för nivå l-off i och 

med upphörandel av personalkårchefer i marinen . 

CHEF FÖR PERSONALLEDNINGEN I MARINST ABEN 

innefattande PERSONALSEKTION (individinriktad), PER

SONALSYSTEMSEKTION, UTBILDNINGSSEKTION , 

FRIVILLIGSEKTION, SÄKERHETSSEKTION samt 

HÄLSO/SJUKV ÅRDS/ARBETSMILJÖSEKTIONEN. 
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Tidsperioden från 1979 har innehå llit: 

Överflyttning av an sva r och genomför

ande av grundutbi ldnin g för värnplik

ti ga i flottan från KÖS (B a t Sparre), där 

nä rmare 4 000 v pi fi ck si n rekryt k urs till 

de förband där de vp l ska ll tjän stgöra i 

fred och krig. 

Införande av ny Be fälsordning i mari 

ne n 

* Genomförande av en omfattande över
gå ngsutbildnin g med a nl edning av 

NBO 

* Överflyttning av verksam he t från 

Näsby till BÖS och därmed ned lägg

ning av Sjökrigsskolan 

··· D ecentrali sering av a nstä llningsför

hållandena för mer än 1500 yrk eso ffice
rare och kadetter , som tidigare haft 

chefe n för marinen som anställnings

myndighet. 

* Decentralisering av a nställningsför 

hå llandena för marine ns samtliga re

servofficerare. Nytt system för a nstä ll
ning av reservofficerare och nya 

bestämmelse r för deras obligatoriska 

tjänstgöring 

'' Anställning av kvinnor som yrk esoffi
cerare och som reservofficerare 

* Väsentlig större möjli gheter och skyl
digheter för marine n a tt tillsammans 

med arbetstagarorganisationerna ska

pa de avta l som gynnar just marinens 
verksam he t 

* Skapande av en persona lsektion , som 
nu blivit en personalledning i marin

staben och upphöra nde av pe rsonal

kå rschefsi nsti tutionen 

* Mycket annat har dessutom hänt inom 

personal - och utbildningsområdet un 

der 1980-ta let. Sjövärnsföreninga rn as 
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Riksförbund hade redan tidiga re bil
dats med e n vald styrelse som central 

organisat ion för befordrings- och 

kompl e tte rin gsutb ildning för vä rnplik 

ti ga . l början av 1980-ta le t försvann de n 

tidi ga re Sjövärnskåren som e n organ i

satio n fö r ungdoma r under militärt be

fäl. D e då l7 o lika sjövärnsföre

ningarn a tog hand även o m ung

do marna . Namnet Sjövärnskår levde 

vidare geno m att dessa förenin ga r bytte 
namn. Nu finns Sjövärnskåre rn as Riks

förbund so m sa mmanhåll a nd e för 

dessa. 

Ö n Märsga rn lämnades och är nu Sjö

värnskå re rnas kursgård. KA 2 verk

samhet flyttade till Rosenholm frå n 
G räsvik. U tbildningsö n Stabbo lämna

des efter många års övn ingsskjutande. 

Yrattacken lämnade Gålö och flyttade 

till Berga näs vid Be rga Örlogsskolor. 

Frågan stä lls ofta. Hur är de t med per
sonalläget i marin e n? Ute vid våra myn

digheter ta las om de stora vak a nserna. 

Marinen har idag cirka 3100 yrkesoffice
rare. Antale t styrs direkt av vår krigsorga

nisa tion . Vi skall sannolikt minska a ntal e t 

yrkesoffice rare. Avgångarna ä r stora till 

skott från Marinens Offi cershögskol a 

sa mt å tera nstä llning av tidigare förtids
avgå ngna, a rm eofficerare och e tt antal 

reservoffice rare . 
Vi kommer inte att anställ a fl e r yr

kesofficerare. Vi kan därför inte heller 

säga att vi har några va kanser tota lt sett i 

ma rinen. Däremot upplever myndighets

che fer i marine n att pe rsonalen ej räcker 

till. Myndi gheterna har a tt själva besluta 

om sin orga nisation, föra di a log med 

chefen för marinen om de uppgifter som 

de kan lösa med tillgä nglig personal och 

ekonomiska ramar. 

Utbildningssystem för 
flottans värnpliktiga 

Under höste n 1979 tillsat te chefen för 

ma rine n ett a nta l olika arbetsgruppe r för 

a tt utreda marinens framtida o rga ni

sati o nsutvecklin g. En av arbe tsgrupperna 

fick till uppgift a tt se över marine ns ut

bi ldningssystem med syfte att nå e n re

surssnå lare organisa tio n sa mt förbättrad 

beredskap. 
Arbetet bedrevs i tre olika grupper. 

Den arbetsgrupp som stude rade möjlig
he ter till större sa mordnin g i marine n på 

utbildnin gssiclan åstadkom ej särsk ilt 

mycket. T icl e n va r då ej mogen för elen 

typen av å tgärder. AG KA UTB kom med 

vissa förslag, som jag e j avser beha ndla i 

detta samma nhang. AG UTB FL etable

rades mycket snabbt. Den bestod av 

chefen för flottans sektion i marinstaben , 

fl ottans utbilclnin gsavclc lning, värnpli kts

detaljen samt representanter för utbilcl 

ningsförban cle n. Chefe n för marinen 
hade i sina direktiv bl a angivit att huvud

ele len av värnp liktsutbildningen skull e 

förläggas ombord. Ett nyckelord var att 

göra sig av med onödiga utbildnings

e tablissema ng och lå ta frigjorda resurser 

gå till de stridande förba nden. 

Arbetsgruppen konsta terade mycket 

snabbt att: 
Befä ls- och yrkesutbildninge n för plu

tonsbefäls- och vissa gruppbefäls
värnpliktiga alltfort måste ske vid sko

lor il and . Detta berodde både på denna 

utbildnings behov av sä rski lda utbi ld

ningsanordningar och på problem att 
rent fysiskt få plats för dem vid fartygs

förbanden. 
* C irka 113 av flottans grundutbild

ningsvärnpliktiga tjän stgjorde vid kust

flottan , men det fanns många sjötjä nst
göra nde värnp likti ga på isbrytare och 

sjömä tare samt vid örlogsbasernas 
e kipageavde lningar (motsv) 

··· Cirka l /6 av flottans G U -v pi sk ull e va ra 

föranmä lda i de t nya befä lsutbild

ningssystemet Detta innebar bl a att 

platser som nu tidi gare reserverats för 

un gdomar med sjövä rnskårsutbildning 
nu e j längre kunde utnyttjas härför, så

vida de ej blev föra nm älda till yrkes

e ller reservofficersutbi ldning. Samti 

d igt innebar ny befä lsord ning at t 

å lderskl assen av vpl ej längre skulle 

bestå av G U-vpl, regeme ntsofficers

aspi ra n ter , reservofficersaspiranter 

och befälselever (bli vande plutons-offi

cent re ). De spä nnin gar som tidigare 

fan ns me ll an dessa o lika grupper av 

ungdomar har så gott so m fullständigt 
upphört , vilket också förutsågs vid 

denna ti dpu nkt. 
''' Med det stat ionsutbildningssys tem som 

funnits uneler lå ng tid i fl ottan hade 

även följt en attityd at t "sky ll a ifrån 

sig". Fartygschefen på e n robotbåt 

kunde alltid sky lla sina dåliga signal
män på då lig utbildning vid BÖS. KA 

radarskola vid KA 4 hade uppfatt

ningen att de radarmatroser för kust

spa ningsradar som de utbildade hade 

fått e n dålig start vid rekrytkursen på 
Sparre. Vid Sparre talade man inte sär

ski lt positivt om vad som vä ntade de 

vä rnpliktiga när de kom till KA 4 och så 
vidare. 

Arbetsgruppen blev snart färdig med 

e n modell över hur utbildningssystemet 

skul le utformas. En grundide var a tt så 

långt möjligt förlägga a ll utbildning till det 

akt ue lla krigsförbandet- e n idag inte sär
ski lt främmande tanke. 

Värnpliktiga signalmatroser, motor

mekaniker och många andra sku lle rycka 

in direkt till sitt förba nd (robo tbå tsclivi-
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sion, utbåtsflottiljs etc). De värnpliktiga 

avsedda för t ex båttjänst och sjöbe
vakningscentraler ·skull e ges sin inle

dande utbildning så nära sitt förband som 

möjligt och med medve rkan av in strukt ö

rer från dessa förband. Sålunda utbildas 

alltjämt t ex "M uskös" värnpliktiga vid 

BÖS och ej som tidigare vid KÖS. 
Motståndet mot förändringar var på 

många hå ll kompakt. "Det går ej att ta 

ombord värnpliktiga på fartygen redan 

deras första dag''. Däremot hade vi i 

många år tagit ombord gymnasister på 

våra skonerter under förmidda gen en 

måndag och seglat iväg på eftermiddagen . 

" Det är ett underk än nande av det fina 

arbete vi gjort i många år här vid Sparre ' ' . 

Det gä llde att få vårpersonal där att förstå 

a tt det ej var fel på dem , utan på det system 

vi valt som innebar att de värnpliktiga 

möttes vid Sparre av nog så duktiga in

struktörer, men dessa hade o fta inge n 

aktuell kunskap om de förband som dc 

värnpliktiga se nare skulle till. 
"Det är dumt att inte utnyttj a 

rationalitete n i ett uppbyggt utbildnings

system vid Sparre, när det dessutom finns 

mycket fina möjligheter för de värnplik

tiga att varje helg komma upp till deras 

hem i Mälardalen med buss". 
Jag skall inte här räk na alla andra in

vänd ningar som restes. Eftersom arbets

gruppe n var övertygad om att man var på 

rätt väg och att den fick stöd härför av 

chefen för marin e n gick man vidare. Me

toden som då tillämpades var a tt reda n 

under första halvåret 1980 genomföra för

sök - inte för att undersöka hur - UT AN 

FÖR ATT VlSA ATT DET VAR 

MÖJLIGT ATT FÖRÄNDRA OCH 

FÅ BÄTTRE RES U LTAT. Försöken 

utökades . Beslut fattad es om fullständigt 

genomförande. U tbildningsåre t 1982/83 

var det nya systemet genomfört. 
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Riksdagen blev e me ll e rtid orolig över 

de snabba förändringarna och - tror jag 

risken för färre arbetstillfällen i Karls

krona. 
Försvarsutskottet angav i sitt betän

kande 198 1/82:1 8: ''U tskottet har infor

me rat sig sä rskilt om det tilltänkta nya 

syste me t för utbildning av värnpliktiga 

vid rlotta n. Hittillsvarande erfare nhe ter 

av försöksverksam heten är e nligt uppgift 

övervägande positiva . Till Förmån för sys

temet åberopas äve n beredskapss käl ... 

de t nya ... innebär e n så stor förändring att 

riksdagen inte uta n ytterligare underlag 

bör godta att det införs definitivt. .. ytter

li ga re utvä rdera. " 
Regeringen gav 1982 06 24 Försvarets 

Rationaliseringsinstitut i uppdrag ge

nomföra e n sådan värdering. 
Försvarets Rationaliseringsinstitut 

(FRI) lämnade 1983 08 31 si n utvärdering 

till regerin gen. FRI:s slutsatser och för

slag blev: 
" FRI konstaterar avslutningsvis att 

hittills genomförda försök visat e n rad 

kl ara fördelar med det nya utbildnings

syste met. Dessa är besparingsmöjlighe

te rna , det positiva gensvar bland befäl och 

värnpliktiga det nya systemet få tt och som 

e nligt insti tutets mening bör ge e tt bättre 

utbilclningsresultat. Vidare syns systemet 

medföra färre värnpliktsavgångar och att 

förutsättningarn a för att genomföra ma

te ri e lunderhållet ombord är minst lika 

bra som tidigare. Det nya systeme t med

för även vissa bonuseffekter för insatsbe

redskapen. 
Ä ven vissa nackdelar har kunnat kon

stateras. Dessa är dock av begrä nsad 

omfattning och i fl er tale t fall av över

gångskaraktär. 
Sammanfattningsvis föreslår FRI att 

de t nya utbildningssyste met permanen

tas ." 

Regering och senare Rikselagen lät sig 

nöja och systemet leve r vidare än i dag. 

Ny befälsordning 

Med befälsordning avses ett system för 

indelning, re kryterin g. utbildning och a n

vändning av befälspersonalen inom de t 

militä ra försvare t. 
Frågan om befäl sordning hade varit 

aktuell i må nga år. Ett första steg a tt 

bredda rekryteringsunderlaget togs re

dan 1925, då möjlighe t öppnades för of

ficersutbildning elen s k "långa vägen'' . 

Genom beslut 1942 kunde varj e ung ma n, 

som under ele n grundläggande utbild

ningen visad e lämplighet för officersyr

ket , bli yrkesofficer oberoende av tidigare 

civil utbildning. För dåvarande under

befälet innebar 1952 års underbefälsre

form at t tidiga re system med korttidsa n

ställning - volontärsystemet - ersattes 

med ett system som gav personalen möj

lighe t att kvarstå i yrket till pensionsål

dern. 
För att nå överenstämmelse me llan 

försvarsgrenarna tillsa ttes olika utred

ningar under 60-talet. Dessa resulterade i 

ett nytt tjänsteställningssystem för för

svarsmakten som infö rdes 1972. Därvid 

förändrades de tre olika kårerna för offi

cerare till plutons- , kompani- och rege

mentsoffice ra re. 
D e n 1 juni 1983 infördes den 

befälsordning, som nu gä ll er, med en typ 

av heltidsanstä lld officer- YRKESOFFI

CEREN. 
Redan 1973 hade riksdage n tagit e tt 

beslut om en e nhetlig befälsordning inom 

försvaret. R egeringen lade fram sitt för

slag i proposition 1977/78:24. Min upp

fattning är att det under denn a tid ej fanns 

några egentliga politiska skiljaktlighe ter. 

Detta kan vara värt a tt påtala , eftersom 

man ibl and möter folk so m tror både det 
e na och det andra . 

De viktigaste grundelementen i den 

nya befälso rdninge n var och är: 
* Allt blivande yrkesbefäl skall gå ige

nom sin grundutbildning som värnplik

tiga TILLSAMMANs med övriga 

värnpliktiga. 
E fter elen värnpliktiga grundutbild

ninge n följer e n GEMENSAM utbild

ning till yrkesofficer (Officershög

skolor) 
* Stor bredd i re kryteringen. Möjlighet 

till komplettering till allmän be hörighet 

enligt högskoleförordningen , vilket är 

minimikravet för utbildningen. 

Allt yrkesbefäl skall ha kompetens att 

fullgöra uppgifter som CHEF FACK

MAN och UTBILDARE. 
Jag skall här ta upp några frågor , som 

jag uppl evt vara centrala och som ofta le tt 

till missförstånd. 
NY BEFÄLSORDNING innebar att 

a lla kunde bli amiraler eller generaler. 

Detta budskap gick ut både i 

rek ryteringsbroschyrer och i olika typer 

av information från såväl myndigheter 

so m från fackliga och andra organisatio

ne r. Marinens rekryteringsbroschyrer 

hade amiralsgaloner och generalsstjärnor 

på omslaget. Inriktningen mot högre 

nivåer förstärktes av att de n första 

specialistutbildningen (KHS SK) e j fick 

genomgås förrän tidigast 5 år efter ut

nä mning till yrkesofficer. Attityden, att 

det bara var vägen uppåt som gällde, växte 

sig allt starkare. Vad man missade var att 

det faktiskt var i stort sett samma marin 

som skulle fungera i fred och krig även 

efter ändringen till ny befälsordning. 

Under se nare å r har många å tgärde r 

vidtagits för att söka komma till rätta med 

dessa frågor. Specialistkursen (KHS SK) 

ka n nu genomföras redan efter2 år, vilket 
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också har skett sedan tre år tillbaka. Erfa

renheterna från dessa första specia li st

kurser är i a llt väsentligt mycket goda. 

Chefer på alla nivåer måste ta sitt ansvar 

vid samtal med yngre om vilken vägde bör 

vä lja i vårt system. De måste ta på sitt 

ansvar att vi får en lämpligt avvägd 

blandning av olika typer av yrkesoffice

rare. 
CHEF FACKMAN UTBILDARE 

kan synas vara naturligt och enkelt. Fullt 

så enkelt har det inte varit för den som 

tidigare huvudsakligen arbetat som fack

man - t ex pannrumsbefälhavare på ja

gare e ll er telereparatören . Att ge dessa f d 

kompani- och plutonsofficerare en bre

dare kompetens har krävt särskilda in

satser - äve n vad avser att få förståelse 

härför. "Varför skall jag lära mig ... det 

behöver jag inte för att prylarna skall 

fungera" 
Så länge som vårt militära befälsnivå

system ser ut som det gör, kommer 

gradbefordran att upplevas som något 

synnerligen eftersträvansvärt av många. 

Förut kunde de allra bästa specialisterna 

känna att de nått till toppen gradmässigt 

inom sitt område. En förvaltare var något 

särsk ilt med stort statusvärde. Vi måste 

arbeta för att finna andra värden i yrkes

livet. Vi kan ej bygga upp ett system , som 

leder till att alltfler yrkesofficerare be

fordras till högre grader utan att de sam

tidigt givits en utökad chefsutbildning och 

en väsentlig bredelning i sina kunskaper. 

Man möter ibland attityden att " för att bli 

major/örlogs-kapten måste jag tillbringa 

sex månader på Militärhögskolan vid 

Valhallavägen". All utbildning måste 

vara motiverad utifrån tjänstens krav och 

organisationens behov. Utbildning är en 

investering sommåste vägas mot effekten 

av densamma. 
OFFICERSHÖGSKOLOR hade ma-
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rinen inledni ngsv is två stycken. En i Göte

borg och en i Karlskrona. Anledningen 

härtill var naturligtvis att det fanns lokaler 

och andra resurser på dessa platser. Ett 
a nn at och viktigt skä l var även attmarin

chefen uttalade att han "EJ ST Ä LLDE 

KRAV PÅ EN GEMENSAM OFFI

CERSHÖGSKOLA FÖR MARINEN". 

Seclan 1984 har vi e n geme nsam MARI

NENS OFFICERSHÖGSKOLA 1 

Karlskrona till följd av Riksdagens beslut. 

De första åren i Karlskrona till följd av 

Riksdagens beslut. De första åren i 

Karlskrona kan man säga att det egentli

gen va r två skilda skolor uneler en chef. 

C hefen för marinen har 1990 12 21 gi

vit chefen för Marinens Officers högskola 

och chefen för Marinens Krigshögskola i 

uppdrag att: 
* gransk a nuvarande utbildningsgångar 

to m MHS AK 
lämna förs lag på förenklingar av 

utbildningslinjesystemet och förkun

skapskraven. 
* föreslå åtgärder så att ökad samläsning 

mellan fi/KA elever åstadkoms vid 

MOHS och MKHS främst i de ämnen 

som ingår som delar i bcfälskursen. 

Samläsningens syfte är dels att öka kon

taktytan mellan vapenslagen dels att 

åstadkomma identiteten "officer i ma

rinen " . Där gemensam kursstart kan 

åstadkommas ska ll detta genomföras. 

Utbildningen för fackmannarollen får 

e j försämras. 
* föreslå studietjänstgöring mellan va

penslagen. 
* föreslå åtgärder i övrigt som främjar 

CM syften. 
CM syften har uttryckts bl a i CM pro

gramförk laring HÅRDA BUD enligt föl

jande: 
Samhörigheten och samordningen mel

lan flottan och kustartilleriet skall stär-

kas bl a genom att den påbörjade inte

grationen på marinkommandonivån 

skall fortsättas i andra delar av organi

sationen . 
··· Utbildningen skall anpassas mot en 

ökad integration mellan flottan och 

kustartilleriet och till det nya utbild

ningssystemet. 
Man kan så här efteråt fundera på vad 

som skulle ha hänt om krav hade ställts på 

en gemensam OFFICERSHÖGSKOLA 

redan från början. Hade vi då haft en 

MARINENS OFFICERSHÖGSKOLA 

på Näsby slott? Jag vet att många fört 

fram elen typen av synpunkter. Jag är inte 

a lls säker på det. Vi måste flytta oss till

baka minst l O år. Kungliga Sjökrigsskolan 

upplevdes i första hand som en skola för 

sjöofficerare regementsofficerare. 

Kustartillerikadetterna var ej där lika 

mycket som sjöofficerskadetterna. 

Jag vet att det i officiella sammanhang 

uttalades, att innan man ens börjar elisku

tera indragningen av något kustar

tillerircgemente, så sk ulle man först dis

kutera nedläggning av Näsby. Jag vet 

också att det hos många av elen tidens 

kompaniofficerare och plutonsofficerare 

fanns en (nedärvd?) uppfattning att 

sjökrigsskolan var den plats där office

rare tidigare lärt sig hur man förtryckte de 

tidigare underofficerarna och under

befälen. Denna uppfattning levde delvis 

kvar, vilket ej bidrog till ett bibehållande 

av Näsby. 
ALLMÄN BEHÖRIGHET EN-

LIGT HÖGSKOLEFÖRORDNING

EN var en viktig ingrediens i det nya ut

bildningssystemet. I nom försvarets olika 

delar kompletterades kraven på behörig

het i samråd med elen då existerande För

svarets Skolnämncl. Inom Marinen valde 

vi att ha olika krav på ski ld a linjer in till 

OHS. Till samtli ga linjer på Krigshögsko-

lans allmänna och högre kurser (kaptens

utbildninge n) krävdes utbildning motsva

rande vad som tidigare krävts för att bli 
antagen till regementsofficersutbild

ningen. 
Enligt de grundläggande bestämmel

serna skulle de värnpl iktiga som prelimi

närt antogs till OHS och som ej hade 

erforderlig civil kompetens ges denna via 

kommunala Vuxenskolan. Ett antal 

lämpliga standardkurser åstadkoms i 

Karlskrona medan de blivande kust

art illerikadetterna hade längre tid på sig 

normalt ett helt år och kunde då följa 

komvux ordinarie kurser. 
Ett mycket stort antal f d kompani- och 

plutonsofficerare gavs i samband med 

införande av det nya utbildningssystemet 

nya möjligheter till vidareutveckling (mer 

om detta nedan). En förutsättning var 

dock att man hade rätt civil behörighet för 

elen krigshögskolc- eller militärhögskole

kurs som man skulle gå - efter ansökan 

och urval. Ä ven här utnyttjades komvux. 

Det har av många uppfattas som att det 

varit ett stort slöseri med all denna civila 

utbildning. Grundtanken i Ny Befäls

ordning har inte varit bara att åstad

komma bättre fackmän , utan även all

mänt sett mer vä lutbildade och 

välmotiverade yrkesofficerare , som kan 

åstadkomma god försvarseffekt och på ett 

bra sätt ta hand om utbildning av värn

pliktiga och andra både uneler gru ndut

bi ldning och uneler repetitionsutbildning. 

Det har sanno likt förekommit utbild

ningsinsatser som upplevts som "onö

diga" , delvis p g a att urvalet av e lever ej 

a lltid varit det bästa. 
Redan tidigare förekom en omfat

tande utbildning i civi la ämnen i försvaret. 

Marinen hade ett mycket stort antal 

elever vid Marinens Gymnasieskola i 

Karlskrona, vid A 4 och vid försvarets 

49 



Gymnasieskola i Uppsala. Vi hade egna 

anstä llda lärare. Eleverna var anställda 

och uppbar lön mm. Jag kan konstatera 

att detta förhållande ej var särskilt väl 

känt av våra f d regementsofficerare. 

Det kan nog allmänt sägas att kun

skapen om vilka investeringar som gjorts 

i marinens personal ej har varit och fort

farande e j är tillräckligt god. Vi tar ej vara 

på våra investeringar tillräckligt bra. 

ÖVERGÅNGsUTBILDNING var 

förutsedd i beslutet om NBO. Kompani

och plutonsofficerare sku ll e ges möjlighet 

att "snedda" in mot utbildning ledande till 

befattningar som · tidigare varit förbe

hållna för regementsofficerare. De största 

nyheterna härvidlag berörde allmänna 

kursen vid Militärhögskolan och de "icke 

tekniska kurserna" vid Krigshögskolans 

allmänna och högre kurs. Detta beroende 

på att ytterligt få kompaniofficerare på de 

rent tekniska linjerna tidigare utbildats 

mot högre nivå ä n kapten, eftersom or

gan isationen ej innehå llit något stort be

hov på högre nivåer. Undantag härifrån 

var dock den ga nska omfattande utbild

ning till mariningenjör linj e G (=gymna

sieingenjör) , som ge nomfördes vid tek

niska gymnasier och vid Sjökrigsskolan. 

Denna övergångsutbildning var ej bara 

ett uppfyllande av bestämmelser. Det 

fanns även ett entydigt behov a tt ta vara 

på dem som var lämpliga för befattningar 

på kaptens- och örlogskaptens/majors

nivån. Inom flottan fanns en skriande 

brist på tjänstegrenschefer (kaptener) 

bl a till följd av att utbildningen till rege

mentsofficer upphörde tidigt (för tidigt?). 

Erfarenheterna visar tydligt att vi genom 

denna övergångsutbildning både kunnat 

ge vår personal nya möjligheter och sam

tidigt tillfört organisationen kunnig per

sonal. F d kompaniofficerare som i det 

tidigare befälsutbildningssystemet troli-
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gen inte skull e ha utbildats särskilt mycket 

vidare har nu genomfört Militär
högskol ans högre kurser med mycket bra 

resultat. 
Ny befälsordning har inneburit stor 

tveksamhet och oro hos en del grupper av 

yrkesofficerare. En mycket stor sådan 

grupp är våra tekniker (närmare hälften 

av våra yrkesofficerare). Flera av dem vill 

även i framtiden uppleva sig främst som 

FACKMÄN och UTBILDARE men ej 

lika mycket CHEFER, åtminston e inte 

chefer utanför det direkta fackområdet. 

Chefen för marinen tillsatte 1988 en MA

RINENs MILITÄRA TEKNIKER

DELEGATION under ordförandeskap 

av kmd ·1 Nils Svahn. Delegationen har 

lämnat si n rapport. E tt stort anta l åtgär

der har successivt genomförts och fler 

kommer. 
l övergångsutbildningen fanns även 

krav på att de tidigare fanjunkarna och 

sergeanterna sku ll e genomföra en komp

letterin gsutbildning på 6 alternativt 2 

veckor för att få bli lö jtnanter. Denna 

utbildning genomfördes delvis integrerat 

mellan flottan och kustartilleriet och för

lades till Näsby. Erfarenheterna av den 

integrerade utbildningen var mycket po

sitiv. Vi visste sedan tidigare Högre 

Kompaniofficerskurser att det låg ett 

stort värde i en integrerad utbildning på 

denna nivå. En stor mängd förutfattade 

meningar om officerare i det andra 

vapenslaget kom på skam. 

Det var inte bara denna KP (Komp

letteringksurs för Plutonsofficerare) som 

förlades till Näsby. Dit förlades även hu

vuddelen av de övergångskurser som er

satte den tidigare kompaniofficersutbild

ningen. 
Det var mycket intressant att konsta

tera att omdömena om Näsby och sjö

krigsskolan som utbildningsplats var 

översva llande . (j m f med vad jag ova n sagt 

ang tidigare instä llning till Sjökrigsskolan 

som utbildningsplats för förtryckare) . 

Decentralisering av 
arbetsgivarbefogenheter 

Personalarbetet har uneler 1980-talet till

mätts al lt större betydelse. Konkurrensen 

om arbetskraften blev större. Personalen 

ställde större krav. De flesta officers

familjerna var dubbelarbetande. Bered

skapsnivån i marinen växte snabbt och 

medförde utökade krav på personalen. 

Personalen är en resurs, en investering. 

Man måste stä ll a kostnaderna på perso

nalsidan i relation till förväntad effekt på 

den verksamhet som skall genomföras. 

För att på ett så klokt sätt som möjligt 

hantera personalfrågorna krävdes att 

rätt igheter och skyldigheter avseende 

personall yftes ned till nivåer närmare elen 

verksamhet som ska ll genomföras . 

Det blev också självklart att chefer på 

alla nivåer måste känna och formellt ha 

minst samma ansvar för sin personal som 

för sin materiel. 

Regeringen bemyndigade 1984 02 23 

chefen för försvarsdepartementet att till

kalla en särskild utredare med uppdrag att 

se över den persona l- och ekonomiadmi

nistrativa verksamheten inom försvars

departementes område. sakkunnige 

Mauritz Johansson utsågs till utredare. 

Han har lämnat tre betänkande (1985:6 

och 1986:2 samt 1987:2). 

I det sist nämnda betänkandet anger 

utredningsmannen bl a: 

* Uppgifterna inom personalområdet vid 

försvarsmaktens centrala och högre re

gionala myndigheter skall koncentre

ras till de personalstrategiska frågorna. 

* Kompetenskraven inom personalom

rådet för försvarets vidkommande höjs 

till i nivå med elen som tillämpas inom 

näringsliv och övrig offe ntlig förvalt

ning. 
· ÖB bör få ett stärkt inflytande på ut

veckling av militära chefskandicia ter. 

De nuvarande personalkårerna av

vecklas. 
Tydligare arbetsgivaransvar, avregle

ring och decentralisering. 

Betänkandet remitterades. Arbete 

hade redan tidigare igångsatts i bland 

annat marinen för att åstadkomma en 

decentralisering. Beslut från regeringen 

dröjde. Först i november 1989 kom be

slutet om avveckling av personalkårerna

dock ej alla . Armen skulle ha kvar sin 

truppslagsvis till 1 juli 1991, medan mari

nens tre yrkesofficerskårer avvecklades 

1990 02 O! - strax fö re det årets slut li ga 

befordringsheredningar i marinen. Detta 

skapade en del formella besvärligheter. 

Marinens två personalkårer för reservof

ficerare levde enligt regeringsbeslut kvar 

till l juli 1990. 
1989 05 25 fattade chefen för marinen 

beslut om decentralisering av arbets

givarbefogenheter för yrkesofficerare . 

Dessförinnan var alla yrkesofficerare och 

kadetter i flottan anställda centralt av 

chefen för marinen. l kustartilleriet var 

redan kaptener, löjtnanter, fänrikar och 

kadetter lokalt anställda. Alla reservoffi

cerare var centralt anställda. De civi la har 

"i alla tider'' varit anställda lokalt. 

A vs i k ten med dec en t ra liseringen , som 

omfattade alla utom nivå I-officerarna 

(kommendörkapten/överstelöjtnant och 

högre) var att få ner både rättigheter och 

skyldigheter visavi de anställda till chefer 

närmare dem. Man måste då iakttaga 

vissa nödvändiga förutsättningar. En så

dan är vilka som i staten har rätt att an

ställa en person. Det är enelast de som av 

regeringen utsetts till att vara MYNDIG

HETER. Myndigheter i marinen är t ex 
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MARINKOMMANDO, KUSTFLOT

TAN , MARIN ENS OFFICERSHÖG

SKOLA. me n ej e n ma te rie lförva ltning, 

en brigad e ll e r e n flottilj. Tanke n fanns 

fr ån början a tt a lla de yrkesofficerare i 

flott a n som rek ryterades fö r tjänstgö ring i 

fred och krig på s jöstridskra ftern a sk ull e 

få sin anställning på Kustflottan. Detta 

vi sade sig mycket snabbt vara olämpligt. 

De t sk ulle leda till att de n som en gå ng fick 

e n anställning vid Kustfl o ttan e j skulle 

kunn a fås att lämna de nna anstä llning 

med mindre ä n a tt något a llvarligt hade 

inträ ffat. 

Väge n ur detta bl ev att alla yrkesoffi

cerare på nivå örlogskapten/major och 

lägre, alla rese rvofficera re och sa mtliga 

kade tte r får sin " botten tj änst", e ll e r som 

de t mer form e llt heter, "tillsvidareför

ordnande'" vid något av vå ra fyra ma rin

komma ndon (motsv). D et innebär a tt in

divid en där ha r sin anställningstrygghet 

fram till pension. 
Utbildninge n av den unge/unga o ffice

re n mot be fa ttninga r i krigsorganisatio

ne n sker vad avse r den praktiska delen vid 

de o lika kusta rtillerifö rbanden (rege

me nte/brigad , bataljon, ko mpani) som är 

unde rställda marinkommandochefe n e l

le r vid sjöstridskrafterna (flottilj, divi sion , 

fartyg) som är understä llda chefen för 

Kustflottan. För kustartilleriofficere n 

innebär detta inga som he lst proble m . 

Marinkomma ndochefen ka n och bör de

legera e n stor del av sina arbe tsgivar

be foge nhete r till sina unde rl ydande che

fe r och utkräva ansvar från dessa. Samma 

sak gä ller na turligtvis för de sjöofficerare 

som tjänstgö r vid exempelvis he lik o p

tcrfö rbanden , vilka ä r unde rstä llda 

marinkommandochefcrna. 

Kustflottan är en myndi ghet vid sidan 

om marinkommandona. Kustflottan har 
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ansvar för utbildning av sjöstridskraf

te rn a som i be redskap och krig unele rstä lls 

respe kti ve marinkomma ncloch c f. Marin 

kommandochefen kan dock e j i fred de

legera arbetsgivarbefogenheter till kust

fl o tta n e ll e r till något av fö rbanele n i 

kustflott an. Därför ha r vi mås t välja e n 

systemlösning som innebä r att elen unge 

sjöo fficeren (utom linj e he likopte rte kni

ker och linj e bas) förutom sin 

" bo ttentjänst" vie! ma rinko mm a ndot 

även får e tt tidsbegränsa t förordnande vie! 

kustflottan. H ärige nom ges C hefe n för 

kustflottan e tt formellt ansvar fö r sin 

personal- e tt ansvar som han i sin tur kan 

och bör de lege ra ne r till sina fö rbands

che fe r. 

Detta sys te m har nu verkat seela n l juli 

1989. Det finns helt naturligt e n del stör

ning i systemet som mås te rättas till. D e t 

ä r viktigt fö r alla inbl a ndade a tt inse de 

grundlägga nde idee rn a bakom systemet. 

Vi i marinen rekryterar unga kvinnor och 

mä n för att de skall bli vä rdefull a med 

le mmar i vå ra krigsförband. Huvudde len 

av deras tic! fram till e n å lder av 35-40 år 

skall de företrädesvis vara vid de i fred 

rustade krigsförbanden. U ndant agc n är 

nä r de be höve r vara e lever vie! e n skola 

e ll e r någo n särskild kurs samt nä r de 

måste vara lä rare för at t utbild a dem som 

ska ll komma efte r. Andra und a ntag så

som familj eförh å llanden och myck e t an

nat finns naturligtvis också. 

Ansvaret fö r incliviclua lplane n måste 

inl ednin gsv is ligga förutom hos individen 

sjä lv hos he nne eller ha ns närmaste för

bandschef med stöd av övriga chefer vid 

förband e t. Flottilj- och brigadche fe n ska ll 

känna sitt ansvar för a tt hans förband 

både idag och i morgo n har bra pe rsona l 

som kan lösa sina uppgifter som ges av 

vederbörande marinko mmandochef med 

stöd av övriga chefer vid förband e t. Flot

tilj - och bri ga dch efe n ska ll känna sitt a n

sva r fö r att hans förband både idag och i 

morgon har bra personal som ka n lösa 

sina uppgifte r som ges vederbörande 

ma rin kommanclochef. 
Marinkommandochefen ha r också sitt 

ansvar. Han ska ll förvissa sig om a tt un 

derställda chefer och sidoordnad e chefer 

(främst då kust fl o ttan för sjöoffice ra rna) 

tar ha ne! om s in personal. Marinkomman

dochefen skall vidare allt e fter det ticlen 

går föra en a llt mer intensiv di a log om 

officerens fram tid e fte r ticle n på kust

fl o tta n. Chefen för kustfl o ttan och ha ns 

förb a ndschefe r ska ll förklara de tta mer 

långsiktiga ansvar för sin a o ffice ra re. 

Det är enligt min uppfa ttning fl ot tilj

och brigadcheferna som skall visa det 

stö rsta personliga intresset för kade tterna 

vid MOHS och det är de som vid offi

cersexamen ska ll ta emot de nya office

rarna för tjän stgöring vid de olika krigs

förbanden. 

Arbetsgivarbefogenheter för nivå 
1-yrkesofficerama 

NivåI-yrkesofficer är el e n som genomgått 

utbildning på Militärhögs kolans högre 

kurser e ller Förvaltningsskolans tvååriga 

kurser. Nivå l-o fficer är även de som uta n 

sådan utbildnin g befordrats till komme n

elärk a pten/överstelöj tn a n t. 
I Marinen finn s strax uneler 500 nivå I

officerare varv id jag inräknar inte nde nter 

och fo rtifika ti o nsoffice ra re. Mauritz Jo

hansson skrev i sitt betä nk ande att "ÖB 

bör få e tt stärkt infl ytande på utveck ling 

av che fskanclicl a te r". l det arbete som 

bedrevs på ÖB uppdrag av bl a general

ma jo r Bengt Tammfelclt med medverk an 

från fö rsvarsgre narna fastlades att ni vå l-

o ffice rarn a ej skulle delegeras ut till myn

di ghetern a. 
Fö r nä rva ra nde gä ll er a tt chefen för 

marinen centralt ha nterar alla nivå I-of

fice ra re i ma r i n en. D e ha r si n bot te ntjänst 

hos che fen för marin e n. Pe rso na lsek tio

ne n inom Personalled nin ge n arbetar med 

såvä l bemanningsp la ner som incli viclual

p lane r för dessa. Uneler chefen fö r mari 

ne n ä r de t chefe n för personalledningen 

e ll er i vissa fa ll chefe n för personal

sekt ion e n som fattar a ll a beslut på central 

ni vå. Beslut och förhandlingar om lö n och 

and ra förm å ne r ske r vid elen myndighet 

där officeren tj änstgö r. 
C hefen fö r persona ll edninge n ä r när 

det gä ll e r dc långsiktiga planerna skyldi g 

att taga sam råd med C he fen för kust

flottan, chefen för KA Sirielsskol a och elen 

särsk ilt utsedde marininge njören - idag 

chefen för underh å ll savdelninge n vid 

FMV:M. Dessa tre personer är under 

1990/91 föredragande och ordförande i el e 

förbereda n dc beforclri ngsberedn i ng a rna 

sa mt föredragande i elen för ma rin e n ge

mensamma slutliga beredningen. 

Överbefälhavaren arbe tar med de för

änd ringar som träder i kraft elen l juli 

199 J. Dc innebä r bl a: 

ÖB får e tt starkare grepp öve r plane

ringen av yrkesofficerare på nivå kom

me ndör/överste och högre sa mt kan

dielater till de nna ni vå. 

ÖB organiserar en chefsberedning som 

fr o m 199 1/92 ersätter dagens 

befordringsberedningen mot ni vå kom

me nclör/öve rste. 

Försvarsgrencheferna organiserar 

befordringsbe redninga r mot ko mm e n

dörkapten/öve rste löjtnant och tilläg

ga nde av sä rskild tj änstes tällning. Hur 

marinens intende nte r och fortifika-
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tiansofficerare skall behandlas då är 
ännu ej klart. 

Det är inte något självändamål för 
chefen för marinen att ha alla nivå I-offi 
cerare anställda centralt. Arbete pågår 
med att överföra dem som sannolikt kom
mer att tillbringa resten av sin tid fram till 
pension lokalt till aktuellt marinkom
mando. Sannolikt kan minst 100 office
rare "flyttas ut". 

Reservofficer i marinen 

Min avsikt har ej varit att särskilt be
handla reservofficerarna. Deras värde är 
och kommer alltjämt att vara mycket stort 
både för krigs- och för freds/beredskaps
marinen. 

Kopplingen till krigsförbanden och 
krigscheferna framstår nu tydligare i och 
med att delegering skett till aktuellt ma
rinkommando. 

En annan och mycket stor förändring 
har skett med förre generaldirektören 
Resares utredning som grund. Vi har i 
försvaret sedan den l juli 1990 fått ett 
tjänstgöringssystem som är bättre anpas
sat till vår verksamhet idag. Regerings
beslutet kom först 1990 05 03 , vilket fått 
till följd att ÖB och CM bestämmelser 
inte blev klara förrän strax före julen J 990. 

Reservofficeren anställs nu för 
tidsperioder om fem till femton år. Den 
första perioden skall vara minst to lv år. En 
anställningsperiod kan följas av en eller 
flera ytterligare anställningsperioder. 
Förutsättningen är att det finns ett organi
satoriskt behov. Kraven på tjänstgöring är 
utformade så att de ger stor handlingsfri
het med hänsyn till kraven i krig och 
fred(beredskap) vid respektive krigsför
band. 
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K vinnornas intåg som 
yrkesofficerare i marinen 

Årsberättelsen tar inte heller upp denna i 
och för sig mycket genomgripande för 
ändring. Jag kan bara konstatera att vi 
under 1980-talet tillförts kvinnliga yrkes
officerare och några kvinnliga reservoffi
cerare i marinen. 

Alla utbildningslinjer är nu öppna för 
kvinnor. Vi har idag kvinnor ombord på 
alla typer av fartyg - även ubåt samt vid 
flertalet av våra olika kustartilleriför
band. Många har nog sett detta främst 
som en jämlikhetsfråga, men vi kan nu 
konstatera att kampen om arbetskraften 
troligen hårdnar under 90-talet. Då vore 
det oklokt av marinen att bara rekrytera 
från den ena hälften av ungdomarna. 

Marinen har idag kvinnliga yrkesoffi
cerare, kvinnliga kadetter och kvinnor 
som gör frivillig grundutbildning tillsam
mans med de värnpliktiga i avsikt att söka 
officersutbildning. 

Förhandlingsverksamhet 

Möjligheterna att teckna avtal som är an
passade till verksamheten har förbättrats 
i mycket stor grad. Det gäller såväl avtal 
om löner som avtal om tjänstgörings
förhållanden och mycket annat. 

Statens Arbetsgivarverk är sedan ett 
antal år indelad i sektorer, varav en arbe
tar med de myndigheter som lyder under 
försvarsdepartementet. T ill denna sektor 
finns en rådgivande förhandlingsdelega
tion där chefen för marinens personalled
ning sitter tillsammans med sex andra 
representanter. 

Arbetsgivarverket och Försvarets Ci
vilförvaltning har delegerat en stor mängd 
befogenheter till de centrala myndighe
ter/na (t ex chefen för marinen) och till 

myndigheterna under dessa centrala. 
Detta är utmärkt. 

Det är chefen för marinen (förhand
lingschefen hos personalledningen) som 
förhandlar med de fackliga organisatio
ner om hur de medel som vi "fått" genom 
central uppgörelse skall fördelas på våra 
olika myndigheter. 

Förhandlingar om löner görs ute å 
myndigheterna med medverkan av chefer 
på olika nivåer vid myndigheten. 

Centralt hos chefen för marinen (alltså 
med handläggning vid personalled
ningen) förhandlas nu endast 25 yrkesof
ficerare - främst kommendörer och 
överstar som tjänstgör inom marinen. 
Lönerna anges numera i krontal. De flesta 
av alla olika typer av särskilda tillägg har 
bakats in i lönen. Sjö- och flygtillägg finns 
kvar. Sjötillägget har även fått en viss 
bibehållandedel under högst tre år efter 
senaste sjöplacering. Lönerna skall sättas 
individuellt. Som en grund härför gav CM 
i november 1989 ut sin inriktning. Den 
sade bl a: 
* Verksamheten i marinen skall beaktas 

vid lönesättning 
* Lönesättningen skall bl a: 

-stimulera till engagemang och vilja 
att utveckla kompetens inom arbe
tet. 

- stimulera personal att ta på sig utö
kat ansvar och uppgifter. 

- ge mer betalt till den som visar stor 
skicklighet och som uppnår goda re
sultat i sitt arbete. Koppling måste 
ske till våra olika bedömningssystem 
(vitsord etc) 

- möta marknadskrafterna. 

Vi har nu stora möj ligheter att själva 
föra fram det vi anser bäst gynna den typ 
av verksamhet som vi bedriver i marinen. 
Den verksamheten skiljer sig avsevärt 

från andra delar i försvaret och jämfört 
med andra del ar av samhällssektorn. 
Närmare 2/3 av våra 3 100 yrkesofficerare 
tjänstgör vid sina krigsförband och deltar 
nu i fredstid i en synnerligen aktiv verk
samhet. Detta påverkar familjesitua
tionen och kan ge upphov till viss av
gångsbenägenhet. 

Cirka hälften av vår civilt och militärt 
anställda personal arbetar och bor i 
StorStockholm med dess fortfarande 
stora arbetsmarknad somlätt tar hand om 
vår välutbi ldade arbetskraft. 

Dessa och många andra faktorer har 
legat till grund för vårt arbete med löner 
och andra avtal. 

Vi har nu: 
Fria hemresor i princip varje helg för 
"borta tjänstgörande". 

* Ett bra avtal rörande kadetternas för
läggning och bespisning m m, som dock 
kan behöva omprövas nu m h t 1991 års 
stora skattereform. 

* Ett bättre sjötilläggsavtaL 
* Ett Långtidsövningsavtal (LÖ) som 

medger tjänstgöring under en två
veckorsperiod utan att man i förväg 
talar om när tjänstgöringen skall äga 
rum. 

* Vissa möjligheter att bättre än förr 
hjälpa till vid flyttning. Arbete pågår för 
att få det än bättre. 

Arbete pågår också med att: 
* få ett till verksamheten bättre anpassad 

arbetstidsavtaL 
'' få avtal som möjliggör den rörlighet 

inom landet som vi måste ha för vår 
personalförsörj ni ng. 

* utöka dagens frivilligan3tällningsavtal 
så att reservofficerare och värnpliktiga 
kan anställas upp till tre år för att i vår 
beredskapsmarin lösa de uppgifter som 
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de utbildats till att lösa i händelse av 

krig. 

Personalekonomi 

Personalekonomi är et t stort och vikt igt 

område. Vi kommer i a llt större ut

sträckni ng att an lägga ekonomiska as

pekter på vår viktigaste resurs - PER

SONALEN. Jag har berört detta tidigare 

i årsrapporten och nöjer mig med att här 

ta upp några exempel. 

* Det iir bättre ekonomiskt att se till att 

våra 25- 28-åringar ej slutar i så stor 

utsträckn ing som de nu gör än att öka 

int aget till officershögskolan. 

Vi måste vä lj a ut rätt e lever till våra 

utbildningsinvesteringar. Vi ska ll ej 

skicka e lever till skolor av ren hygglig

het. Det är vårt behov av och individens 

bedömda lämplighet för de befatt

ningar som utbildningen leder till som 

skall vara avgörande. 

* Vi kan t ex inte kosta på en dyrbar 

helikopterförarutbildning på en aldrig 

så duktig officer om vederbörande en

visas med att bo kvar i Fårösund där vi 

ej har någon helikopterclivision. 

Vi har ej heller råd att låta alltför många 

örlogskaptener/majorer som bor i t ex 

Göteborg genomgå tvåå rskurs till ett 

värde av 2 miljoner kronor vid Militär

högskolan om de ej är beredda att flytta 

dit 'där jobben finns för nivå l-office

rare. 

Vad har vi framför oss? 

Den grundläggande frågan är vilken ma

rin. vi lka marina krigsförband som vår 

personal skall bemanna. Vilken verk

samhet ska ll vi genomföra och vilken 

verksamhet skall vi vara beredda att ge

nomföra. Vi måste för närvarande räkna 

med att krav alltfort kommer att stä ll as på 
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en mycket hög beredskap för våra marina 

förband. 
Vi måste på ett bättre sätt analysera 

vilka krav vi behöver s tä lla på ele n per

sonal vi rekryterar. Faktorer som påver

kar denna fråga är bl a: 

Vad stä ller materielen för krav. Mate

rielen måste även anpassas till de män

niskor som finns i vårtland och till hur 

vi på tillgänglig tid kan utbilda dem. Vi 

kan t ex inte stä ll a krav på fler värnplik 

tiga med "kustjägarnivå" än vad vi gör 

nu. De finns ej. Arbete är igångsa tt med 

att överse marinens personalbehov. 

* Hur ska ll vi rekrytera? Hur blir arbets

marknaden om några år? Hur kommer 

attityelen till vå rt militära försvar att 

utvecklas. Idag har vi näst intill in ga 

problem med attitydfrågor till militär

tjänst från våra värnpliktiga i marinen. 

Hur skall avvägn ingen mellan militär 

och civi l personal vara? Vi har idag ett 

system som innebä r att alla yrkesoffice

rare på t ex kaptensnivå går hel a vägen 

från grundutbildning via MOHS, KHS

kurseroch tjänstgöring. Finns det andra 

alternat iv i framtiden? 

Hur skall vi minska förtidsavgångarna 

- främst i åldern 22-28 år? 

- Motivationen för a tt arbeta vidare i 

marinen måste stärkas. 

- Individens möjligheter att se en 

lå ngsiktig och kortsiktig plan. samt 

inte minst hur han s jälv kan påverka 

sitt yrkesliv i marinen måste förbätt

ras. 
- Vi måste få chefer på ALLA nivåer 

att känna ansvar för personalen och 

inte SKYLLA PÅ någon annan. 

- Jag anser att vi genom positiva å tgär

der (planering, lön mm) måste för

bättra kvarstannandel efter av myn

dighete n bekostad utbildning. Jag 

anser att vi dessutom måste införa 

ett system som innebär att uppsäg

ningstiden efter e n sådan utbildning 

blir lika lång som utbildnin gstid en 

har varit. Motsvarande syste m finn s 

i många andra lände r, till och med så 

nära som i NORGE. 

- Arbetstids-, rörligh ets- , andra 

tj ä nstgöringsavtal likso m tillämp

ningen av lönesystem måste bli ännu 

bättre a n passade till vår verksamhet. 

* Vi mås te se till att vi har rätt å lders

struktur i marin e n. Vi har i vår krigsor

ganisation huvuddel e n av personalen i 

å ldersgruppen 20-35 a 40 å r. Vi bedri

ver i fredstid en beredskapsverkamhet 

med våra krigsförband som i må ngt och 

mycket ställer sa mma ålderskrav som i 

krig. Det vore synnerligen olyckligt om 

försvaret tvingas till en höjning av 

ålderspensionen. D e n borde snarare 

sänkas. Vi har i flera år arbetat för att få 

tillstå nd , att under upp till cirka tre år 

anställa värnpliktigt befäl, andra värn

pliktiga och reservofficerare. Avsikten 

är att de, so m vi investerat i för att 

kunna lösa uppgifte r i krig, skall lösa 

exakt motsvarande uppgifter i vår be

redskapsmarin. Vi hoppas att vi under 

året skalllyckas härmed. Motståndet är 

kompakt och synnerligen känslomäs

sigt från fl e ra hå ll. Man säger att det ä r 

otänkbart att gå tillbaka till "de t gamla 

förskräckliga volontärsystemet" 

* Vi måste del egera mer. Marinstabe n 

skall LEDA, KONTROLLERA och, 

där så är lämpligt , ha resurser för att 

STÖDJA våra myndigheter och för

band. 
All vår personal, även på ganska låga 

chefsbefattningar mås te inse att de i 

flera avseenden är ARBETSGIV A

RENS FÖRLÄNGDA ARM. Både 

som sådan och som ansvarstagande fö r 

dem själva mås te de ta ansvar och ta 

initiativ. 
Personalavdelningar behövs. De 

skall vara specialister och sköta en 

mängd praktiska och andra frågor. De 

får ej ta över det ansvar som varje chef 

själv skall ha. 
Vi har redan nu e n omfattande 

personaltjänstutbildning. Vi utnyttjar 

de utmärkta kurser som Förvalt

ningsskolan genomför i Karlstad. Vi 

har fått e tt mycket bra "nä tve rk" mel

lan personalfolke t i marin e n genom 

konfere nser, kurse r och ett stort a ntal 

te lefonkonferenser tvärs över hel a ma

rinen. 
* En akut fråga som sysselsätter må nga 

just nu är de å tgärd er som behöver vid

tas för att med det hela nya skattesyste

met få den nödvändiga verksamheten i 

marine n att fungera. 

··· En återblick på 1980-tale t säger, tycker 

jag, främst två saker. 

- Det har skett mycket stora för änd

ringar inom personal tjänste n. 

- Det har oftast funnits e n mycket stor 

rädsla, ibland grundad i gamla fördo

mar, så fort förändringar komme r på 

tal. 
Jag anser att de n framtida personal

tjänsten skall präglas av orden: 

FANTASI 

KUNSKAP VILJA 

ANSVAR 

KUNSKAP om behov, förutsättningar 

och regelverk 

FANTASI att använda denna kunskap 

på ett klokt sätt och för att 

kunna ändra på regler som 

ej gynnar verksamhete n. 
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VILJA 
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a tt göra något på i sin befa tt
ning och för sin ege n fram

tid. 

ANSV AR för det man gör. Ansvar för 
sig själv och för sina arbets

koll egor. 

ERNST NYMANS HERREKIPERING 

Etablerad 1890 

Erbjuder allt i uniformer och 
tillbehör för Kungl. Flottan 

John-Erik Jansson 

Ronnebyg. 39 : 371 00 Karlskrona : Tfn 0455- 102 98 

Rätt klimat ombord 

G Fläkt 
ABB Fläkt Marine 

Litteratur 

SHINANO 
Joseph F. Enright och James W. Ryan 
översättning av Yngve Rydholm. 
Raben och Sjögrens förlag 

Shinano var Japans mäktigaste ha ngarfa rtyg. Boken sk ildrar sänkn in gen av he nn e 

unde r henn es jungfruresa 1944. Huvudförfattaren J F Enright var uneler VK 2 

ubåtsoffice r och kom som FC på ubåte n Areher-fish att bli a nsvarig för Shinanons 

sänkning. 
De stora sjöslagen i Stilla Havet har beskrivits omsorgsfu llt. Namn som Leyte. 

Midway och Korallhavet är vä lkända. Ubåtskriget i St illa Havet har i jä mföre lse med 

ytstriclerna inte a lls fått samma publicit et. Ändå sänkte de amerikanska ubåtarna mer 

än 200 japanska örlogsmän och 1100 handelsfartyg åren 1941 - 1945. Den amerikanska 

ubåts fl ot tan utgjorde därmed ett konkret hot mot japane rn a i hela Stilla Havet. 

Anfallslägen söktes även i japa nska hemmavatten. 

Shinano var ej egentligen känd av den amerikanska underrättelsetjänsten även om 

vissa vaga unelerrättelser hade förekommit om hennes existens. Hon var från början 

avsedel a tt bli ett slagskepp men omkonstruerades under byggnationen ti ll hangarfartyg 

med hä nsyn till de japa nska krigserfarenheterna. Under befäl av kommendören Abe 

skulle hon under mörker, med tre jagare som eskort, om basera från byggnationsvarvet 

i Tokyo-bukten sydvart till Inlandshavet och staden Kure. Här sku ll e hon slutföra 

insta llationer och prov för att därefter insättas mot de framryckande amerikanerna . 

Areher-fish var en modern oceangående ubåt 95 m lå ng och med82mans besättning. 

Detta va r hennes femte patrullering och hon hade tilldelats ett område inom det s k 

"Hit-Parade'' elvs i japanska kustfarvatten. Den 28-29 nov 1944. i e tt läge 100 distans

minuter syd Tokyo upptäckte Areher-fish ett stort okänt hangarfartyg-Shinano- och 

sänkte hen ne. 
Boken beskriver på ett levande sä tt skeendet från upptäckt till undergång. Läsaren 

får växelvis följa de två fartygschefernas överväganden , beslut och åtgä rder. Steg för 

steg närmar sig Shinano unelergången och spän ningen st iger trots det kända slutresul

tatet. Stri clsv ilj an hos de två besättningarna och de två fartygscheferna sam t deras 

förhoppningar och oro beskrivs ingående. Återkopplingar till de två chefern as tidigare 

karriär görs - främst då Enright. Han har ett mindre lycka t fartygschefsskap bakom sig 

och vill revanschera sig. Det psykiska trycke t på honom förstärks av det faktum att han 

tidigare har befunnit sig i motsvara nde situat ion varvid han misslyckades med att sänka 

det då uppdykande ha ngarfa rtyget. 

Boken berättar på ett levande och initierat sätt om Shin anos undergång. Redovis

ningen av stridspsyko login - väntan , förhoppning , förtvivlan och hets ökar spänningen 

och bidrar till a tt öka förståelsen för de av fartygscheferna vidtagna å tgärderna. Formen 
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att växelvis följa händelserna i de två fartygen medför att man enkelt kan följa det 
taktiska skeendet och gör boken mer njutbar att läsa. 

Shinano är en läsvärd och sjöhistoriskt mycket intressant bok. Beroende på sin 
relativt lättsamma stil kan man stundtals läsa den som en sjöroman och blir svår att lägga 
ifrån sig. 

Ett Ödesdigert Vikingatåg 
Ingvar den vittfarnes resa 1036 - 1041 
Mats G Larsson, Atlantis förlag 

Tidig marin långresa 

Johan Eneroth 

Att vår tidiga historia bjöd på märkliga händelser och storslagna projekt (om än, då som 
nu, med tvivelaktiga inslag), därom råder inga tvivel. 

Mats G Larsson ger oss i sin bok "Ett ödesdigert Vikingatåg - Ingvar den Vittfarnes 
resa 1036-1041" en rekonstruktion av ett sådant projekt, en resa över en hel kontinent 
under fem år med uppemot 30 skepp och kanske 600 deltagare. 

Med hjälp av mellansvenska runstenar, en tidigare okänd Georgisk krönika och en 
Isländsk saga skildrar han på ett mycket fängslande sätt hur konungasonen Ingvar och 
hans följe i sin strävan efter ära och rikedom under svåra strapatser når längre österut 
än någon från Sveariket gjort förut. 

Färdens tragiska slut med Ingvars död och sällskapets upplösning långt hemifrån i 
Särkland gav, tillsammans med de överlevandes berättelser om de ärofulla dåd som 
utförts där, upphov till en tradition som levde länge och bevarades genom runstenarna 
som rests över Ingvars män runt om i mellansverige. 

Stenarna redovisas med bild , text och en kort beskrivning, vilken tillsammans med 
en fullständig återgivning av Jan Paul Strids översättningfrån fornisländskan av "Ingvar 
den vittfarnes saga" ger boken ett mycket trovärdigt, levande intryck. Mats Larssons 
förmåga att på ett naturligt sätt fortlöpande anknyta till detta rika källmaterial förstär
ker ytterligare känslan av äkthet. 

Då Ingvar seglade genom Mälaren och Stockholms skärgård med kurs österut hade 
han i sitt följe folk från Södermanland, Östergötland , Västmanland samt Attundaland , 
Tiundaland och Fjädrundaland (nuvarande Uppland). 

Det är , enligt författaren, möjligt att han skaffat sitt folk genom att utnyttja kungens 
ledungsrätt, bland annat med syftet att sända hjälp till lierade härskare i Gärdarike 
(delar av nuvarande Sovjetunionen). Det är i så fall ett mycket tidigt marint värn
pliktssystem han utnyttjar, vilket har stora likheter med förra seklets indelningsverk. 

Vi får följa dem under skiftande öden och äventyr längs ryska floder söderut genom 
Sveakungens skattland till Holmgård och vidare i Rusiska svenskbygder till Gärdarike 
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och Kiev. Där stannade de en tid hos Kievfursten Jaroslav och "gav örnen föda ", dvs 
stred på hans sida och "fällde fiender". Författaren har här stöd även i den ryska 
krönikan och lyckas med hjälp av denna med konststycket att kortfattat och mycket 
kärnfullt beskriva något så historiskt ovanligt som en strid med en Svensk här i Rysk 
tjänst. 

Färden går under diverse mindre strider och skärmytslingar vidare söderut, där vi får 
möta den sköna drottning Silkessiv i den Georgiska huvudstaden Kutaisi, dit Ingvar 
kommer i en spänd politisk situation i spetsen för en här bestående av 3000 vikingar och 
allierade. 

Här, under skildringen av den mest avlägsna delen av den långa resan , har berättelsen 
sina största förtjänster. Den är spännande och detaljrikt upphängd på den tidigare 
okända georgiska krönikan utan att för den skull kännas tungläst. Vikingarna råkar ut 
för krig och sjukdomar, svikna löften och svårframkomliga områden, men kan, innan 
den tragiska och föga ärofulla upplösningen , njuta något av tack , gästfrihet och äkta 
vikingsk avkoppling. 

Det är naturligt för Mats G Larsson att låta runstenarna utgöra stommen på vilken 
han bygger berättelsen. Han intresse för arkeologi , och speciellt vikingatiden och 
Ingvarståget väcktes av just runstenarna. 

Han upptäckte snart ett samband mellan ett stort antal stenar i me! Iansverige - de 
talade ofta om en Ingvar vilken den som stenen var rest över "blivit borta med" eller 
" rest med '' . Intresset var väckt och forskningen tog allt mer överhanden och han är nu 
doktorand i arkeologi vid Lunds universitet. Han började dock sin bana som 
civilingengör, något som ibland framskymtar i form av en nästan matematiskt strävan 
efter exakthet och i hans mycket kortfattade stil i denna hans författardebut. 

Mats G Larsson har skapat något så ovanligt som en lättläst och spännande, 
faktaspäckad historiebok som inte bara på ett lättsamt sätt lär oss massor om Vikinga
tiden, Ingvarståget , och Svenska runstenar utan även levande bibehåller och sätter oss 
in i den fornnordiska berättarkonsten på ett modernt och tillgängligt sätt. 

Välkomna till denna kanske största och första marina långresa! 

De fora manligen 
fjärran efter guld 
och österut 
gåva örnen föda 
De dogo söderui Särk/and " 

Stefan Gustafsson 
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J arramas- Livet ombord på en fullriggare 
Vincent Rundkvist 
Föreningen Gamla Carlserona Årsbok 

Varje fartyg har en själ. Dess data, verksamhet och händelser under mer eller mindre 

lång expeditioner kan avläsas ur skeppsdagböcker eller loggböcker, men det är den 

inmönstrade besättningen, som bäst förnimmer hennes egenskape r och som själva 

utvecklas i takt med hennes uppgifter och prestanda. 
Totalt sett är det mycket få enstaka skepp utav alla de m som seglat på världshaven 

vilka fått sitt eget eftermäle i bokform. Kanske kan man tala om skcppsbiografi. Mycket 

ofta är det då fråga om skolskepp i vilka många blivande sjömän och befäl har danats 

för framtida befattningar till sjöss men också för ledarskap i land. 

Om seglande skepp på upptäcksfärder mot nya kontinenter, öar och sjövägar har 

skrivits mycket , så också om skepp med krigiska bedrifter. Senast har utgivits böcker 

om te-clippers på Asientrader och Ålandsskutor i austra li ensisk vetefrakt. 

l svenska örlogsflat ta n har knappast något separat fartyg mer än a f Chapman tidigare 

fått sin historia återgive n. Däremot har vi ju haft pansarskeppsepoken belyst i "Klart 

Skepp" och nu senast "Torpedbåtar"' och ' 'Jagare" . Därför är det ett vällovligt initiativ 

av författaren Vincent Rundkvist ifrån Karlskrona att skriva en bok med glimtar från 

vårt sista(?) fullriggade skolskepp i tjänst , sedermera museum eller bättre - symbol för 

Karlskronas roll när det gäller byggandet av skepp för svenska marinen och att utbilda 

ynglingar i sjömanskap och örlogstjänst. 
l sin väl illustrerade och lättlästa bok utgiven som Föreningen Gamla Carlserona 

Årsbok 1990 har författaren beskrivit Janamas liv och händelser genom att läsa 

brottstycken ur c:a 50 års loggböcker. Därtill kommer intervjuer med i livet varande 

skeppsgossar och tidigare befäl ombord. skeppsgossekå rens drygt 250-åriga historia 

har ju nedtecknats i ett särskilt bokverk och flera är de författare som bra eller 

tendentiöst utvecklat skeppsgosselivet i romanform. I Vincent Rundkvist bok återfinns 

intervjuer med ett genomsnitt av omdömesgilla f d skeppsgossar. 

Bokens slut är intressant och visar hur olika omständigheter, djärva och kraftfulla 

initiativ från enskilda och organisationer samt välvilja från myndigheter kan bevara ett 

skepp som ett levande minnesmärke. Kan man därtill utveckla museifartyg till en 

samlin gsplats med utrymme för samvaro , unelerhållning och turism i olika form blir 

kulturyttringen både levande, angenäm och de lvis ekonomiskt bärande. 
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Vilhelm Frith z 
offasp - 43, sk nr 452 

kryssmärskorpral 

Urladdning 1940- Blixtkrigens år 
Redaktör: Bo Hugemark 
Probus förlag 

Vi måste lära av historien - detta uttryck är måhända slitet men likväl ständi gt aktuellt. 

I serie n om andra världskriget har chefen för militärhistoriska avdelningen vid 

Militärhögskolan , översten Bo Hugcmark, nu utgivit sin andra bok. 

Tit larna på Hugemarks böcker är förvisso mycket väl funna. Efter den första boken 

"Stormvarning", som behandlar hur Sverige tolkade och misstolkade de annalkande 

stormmolnen och försökte rusta sig, följer alltså nu "URLADDNING " . l denna senaste 

utgåva ä r huvudtemat för de fjorton ol ika uppsatserna 1940 års överraskningsanfall och 

vi får en intressant belysning av hur stormakternas politiska och strategiska intressen 

riktas mot Skandinavien och hur trots de till synes mest tydliga varn ingssignaler 

Danmark, Norge och Sverige praktiskt taget togs på sängen. Men " Urladdning kan 

också ses ur e tt a nnat perspektiv. I och med blixtnedslagen runt vårt land våren 1940 blev 

spänningsfälten runt omkring oss delvis urladdade. Krigsstormen från hösten 1939 hade 

utvecklats till en orka n, som blåste runt oss och vi kom att ligga i dess öga. 

Det finns mycket intressant och lärorikt att hämta i dc av Hugcmark redigerade 

böckerna . N är n u femtio år för fl uti t från tiden för Hitlers inl edningsvis så framgångsrika 

överraskn ingsattacker mot Danmark , Norge och senare mot Holland , Belgien och 

Frankrike, har arkivhandlingar blivit tillgängliga, som i många fall ger en ny och vidgad 

inblick i politiska och strategiska förberedelser och underrättelsebedömanden m m, 

men även i genomförande av 1940 års överraskningsanfall. Vi hittar också i det 

intressanta innehållet teoretiska analyser av överraskningsangreppens karaktär. Bo 

Hugemark har här själv bidragit med en mycket läsvärd uppsats "Överraskning i teori 

och praktik". Denna kan varmt rekommenderas till underrättelseanalytiker på alla 

nivåer. 

Överstelöjtnanten Ste ll an Bojerud vid militärhistoriska avdelningen har på ett 

lättläst och givande sätt i en uppsats behandlat "Norgefälttåget 1940 - en stuelie i 

operativt misslyckande". 

Författaren kommer här till elen kanske inte helt överraskande konklusionen att om 

endas t några få av de danska och norska motåtgärderna satts in med något bättre 

planering och större kraft hade "Weserilbung Nord" kunnat bli en svår motgång för 

tyskarna såvä l strategiskt som moraliskt. 

Svensk marinattache i Berlin 1936- 1942 var dåvarande kommendörkaptenen av 2.gr 

Anders ForshelL Docenten Klaus-Richard Böhme vid militärhistoriska avdelningen 

har i Forshe li s nu tillgängliga dagböcker fått fram ett flertal aspekter bland annat på elen 

rapportering hem , som förvånansvärt nog ej resulterade i den beredskapshöjning i 

Sverige, Danmark och Norge, som vid e n eftergranskning för oss nu ter sig så självk lar. 

Uppsatsen klargör med a ll önskvärd tydlighet svå righ eterna att trots ett omfattande 

ingångsmaterie l med politiskt och militär underrättelseanalys rätt klarlägga en presum

tiv fiendes avsikter. Ett färskt exempel härpå är ju konflikten Irak - Kuwait. 
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Raden av framstående författare och rubrik erna på de ras uppsa tse r är i sig e tt ganska 

bra belägg för bo kens höga kvalite t. Några exempel : 

Pro fesso rn i hi storia Ca rl- Axe l Ge mzell - "Om krigs ko nste n och dess grä nse r" 

Tys ke pro fessorn vid G re ifswa lds universite t Wo lfga ng Wilhe lms - " De t tyska 

anfalle t mo t Skandinav ie n" 
Professorn i internat io ne ll polit ik Kriste r Wahl bäck - "Fem reflex io ner kring kriget 

i Norge" 
Professo rn och chefe n för ut rikesdeparte me ntets a rkiv Wilhe lm M. Ca rl gre n -

"Sverige och Balticum sommare n 1940", e n i dessa d aga r högst a ktu e ll uppsa ts. 

Norske professorn i sta tsve te nskap och po litik N il s Örvik -"Neutra lite t och 

si kke rh et" . 
Me n äve n de återstående ej här nämnd a sex uppsa tse rna är mycke t läsvärda och 

giva nde. Varj e bidrag ka n läsas separat. me n den tota lbild , som de sa mmanl agt fj orton 

uppsa tserna fö rmedl a r ä r förvi sso av sådant sto rt värde, inte bara fö r de som forskar i 

andra värJskrige ts histori a och fö r dagens a kti va politiska och militä ra analy tike r, utan 

äve n på grund av sitt unde rhållande innehåll fö r e nvar po litiskt och mi litärt intresserad 

a tt "U rladdning" kan va rmt re ko mm e nderas. Vi vä ntar med intresse också på näs ta de l. 

Lennart Lindgren 
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Nya tankegångar i den Sovjetiska militärdoktrinen 
Christoph Bluth 
Chatha House Papers, The Royalinstitute of International AtTairs 1990. 

Vad innebär egentligen begrepp som " rim lig t ill räck li ghet" och "defensivt försvar'") 

V il ka grundteser vi lar dage ns moderna sovjet iska m il itärdok tri n på? 

Dessa och li kna nde fråges tä ll ningar behand lar författaren i elen ny ligen utkomna 

bo ken ''New T hin kin g in Soviet Mi li tary Po licy". Författa ren är fo rska re vid Kings 

Co ll ege U n iversity of Lonelon (Departme nt of War Stuclics) och har tidigare arbetat vid 

T he Royal Ins titu te of Internationa l Affairs. Bluth har publi cerat ett antal artik lar 

rörande st ra tegiska studier. 
I et t perspekt iv som spänner från situat ionen efter det and ra världskriget fram till 

idag, inleds boken med en översikt lig ti llbakab lick som beskriver utvecklingen av den 

sovjetiska utrikes- och säkerhetspol itiken. Denna in ledning som beskriver tiden när de 

internationell a relationerna dom inerades av elen globala konfrontat ionen mellan öst 

och väs t, i skuggan av det ka ll a kriget och kärnvapenhotet, används av Bluth som ett 

avstamp för att seela n på ett detaljrikt sätt analysera och el iskutera olika clelområclen. 

Den fundamentala och ännu ej slutl igt besvarade frågan menar författaren, är om 

Gorbatjov menar a llvar med dc officie ll t deklarerade intentionerna a t t framleeles 

basera säkerhet på politik istället för mi litära maktmedel. Boken fortsätter med en bred 

översikt av den sovjet iska militära doktrinen och därtill hörande kapaciteten avseende 

såväl konventionel la som kärnvapenstyrkor. Doktrinutvecklingen med bland annat 

debatten och åsikterna krig just kärnvapenfrågan. från Sta lin , Krustijev och Breshnev 

fram til l idag. beskrivs och kommenteras. 

En analys av prioriteringarna i Gorbatjov's politiska pcrestroika-agenda focuserar 

särskilt på de alltmer ökande ekonomiska problemen. 

Efter dessa grundläggande diskussioner övergår seelan Bluth till att beskriva för

hållandena kring strategiska och taktiska kärnvapen. Såväl historik , nuvarande trender 

som elen sovjetiska uppfattningen om den så kallade miniminivån för kärnvapen 

redovisas här. 

Ett särskilt avsnitt upptar förhållandena kring ABM och SDI för att seelan följas upp 

av frågestä ll ningar kri ng konvent ione ll a styrkor. Den sovjetiska dok trinen kring dessa , 

av tradition uppfattad som mycket offensivt inriktad, men sedan I 980-talet förändrad 

i uttalande med ökad emfas för defensiva operationer beskrivs därpå. Bluth försöker 

här att relatera uttryck som "reasonable sufficiency" och "defcncive clefcnce'' till 

nyligen utkommen sovjetisk militärlitteratur. Några exempel på möjliga utgå ngar i 

debatten mellan politiker och militära ledare angående sovjetisk militärdoktrin och 

möjliga konsekvenser för väst 's säkerhetspolitik beskrivs i bokens senare del. 

A vs! utningsvis utnyttjades de tidigare kapitlens diskussioner och slutsatser för att se 

in i framtiden , här speglande västvärldens a ll männa intressen och vilka olika möjlig

heter som finns för väst i sin säkerhetspolitik gentemot Sovjetunionen under 90-talet. 

Bluth's nyutkomna bok utgör med sina endast 104 sidor, såväl en komprimerad 

faktakälla som en vä lstrukturerad och avgränsad översikt kring dagens sovjetiska 
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militära tänkande. D e nna kombinati o n gör att boke n torde kunna vara av intresse för 

e n bred publik , från dem som snabbt vill få en orienterin g krin g hela ämneskomplexet. 

till de som ka nske söker en he ltäcka nde sammanfa ttning att utnyttj a, kanske som 

uppslagsverk för vissa deta lj områden. 

Alla som idag har intresse för tank egå ngar och di skuss io n krin g förändringar i 

sovjetisk militärdoktrin kan ha något at t hämta här. 

En reflektion som lä tt infinne r sig i dessa sa mmanha ng är dock hur länge dagens allt 

snabbare snurrande verklighet låter bokens frågor och fund e ringar vara obesvarade? 

Detta ä r ju e tt av proble men numera för a ll a böcker och analyser av denna karaktär. 

Poltava, berättelsen om en armes undergång 
Peter Englund 
Atlantis förlag 

Mikhael Gustafson 

"Detta är ett historiskt verk med e n minim al vetenskaplig apparat. Det finn er jag 

försvarbart då min avsikt inte varit att skriva traditionell akademisk hi storia. " 

D e tta är Pete r Englunds sä tt att uttrycka hur han velat formulera sig i sin debutbok 

Poltava , som beskriver elen svenska stormaktstidens slutkapite l. 

Pe ter En glund är född 1957, tidi gare studerande vid Uppsa la unive rsitet där han 

nyligen avslutat sin doktorsavha ndling om elen sve nska 1600-ta lsadeln s vär ldsbi ld . 

Författaren redovisar inl ed ningsvis sin syn på det svenska stormaktsimperiets 

uppbyggnad från mitten av 1500-talet fram till de ödesdigra händelserna vid Poltava 

1709. 
Fälttåget fram till Poltava med elen unge hjältekonungen i spetsen beskriver orga 

nisatio n, dåtida militärstrategiskt tänkande, utrustning och materiel sa mt lev nadsför

hålla nden för såvä l officerare som ma nskap. 

Kärnan i boken utgör sedan själva slaget, klart be lyst i dess viktigaste taktiska 

brytpunkter med klarläggande illustrationer som komplement. 

E nglund avslutar med a tt redovisa reträtten e lle r snarare flykten , som författaren 

uttrycker sig, fra m till övergå ngen av Dnepre där den svenska häre n ställs inför sitt 

slutgiltiga ultim at um , ka mp e ll e r kapitulation. 

Författaren har som ram för sin be rätte lse olika individers uppl eve lser av strids

förloppet. 
Lewenhaupt varsur e ft e r den näsbrä nna fältmarska lke n gett ho nom tidiga re och gav 

ett kort svar. Han var för ett anfall. "Jag hoppas näst Guds hjälp , at t det ska gå väl". "Nå, 

i Guds namn " sade Rehnsköld och vände sig mot kungen och Piper, "så vilja vi gå på"'. 

Det slutli ga beslutet va r fattat. Klockan var precis 04.00 och gry ningshimlen var röd. 

Det såg ut att bli en vacker dag. 
Peter Englund ger en mycket dram atisk och realistisk beskrivning av slagfältets kaos 

och grymhe ter. Ett exempe l på detta kan vara; 
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"De sprang fram åt med döden för ögonen och blev mestadels neds kjutn a av de 

då nande ryska kanon e rna före de kunnat bruk a musköte rna" . 

Den tunn a b lå linj e n pressade sig fra m genom krutröken, so ldaterna och officerarna 

stappl ade vidare genom ett kraschande, kokande. kreverande kaos av krutgnistor och 

kulor , utan a tt få e tt e nda skott tillbaka. 

Helt enligt det indrillade st ridssätte t väntade man in i det sista med att skjuta. Ju 

närmare man kom, desto större effek t sk ull sa lvan få. 

Detta gällde i sy nnerhet i denna stund då krutets kva litet va r högst tvivelaktigt. Man 

räkn ade bara med en sa lva. därefter var det dags att rusa på med bajonett, pik och värja. 

Så ma n kämpade sig fra må t med tiga nde vapen. lämnade död a och så rade efte r sig. 

E n röre lse kunde fö rnimm as i ele n grön a muren framför sve nsk a rna . D e främsta 

ryska leden gick ned på knä. Musköterna for upp i skjutläge. De svenska soldaterna 

sträckte ut stege n i de n illaluktande krutdimman. Sista sträck a n sprang de. sp ra ng rä tt 

in i evighete n. 
E nglunds mustiga språkbruk och färgrika beskrivning, kopplat med elen indi

vidberättande tekniken ger e n känsla av egen närvaro på stridsfält e t. 

Den unge konungens symboliska roll som ledstjärn a för elen svenska häre n uncler

stryks äve n o m han på slagfälte t har e n und anskymd roll som beslutsfattare. 

Att P. Englund är mycket väl insatt i terrä ngförhå llanden och stridsmilj ö n torde 

ingen tvivla på. Snarare är vä l frågan om han i sin cletaljrikeclom kunn at begränsa sig 

något. 
Det faktum att förfat tarens debutbok fått ett succebe tonat mottagande på bokmark

naden torde ej vara sä rskilt förvånansvärt. Denna mera populära beskrivningsform av 

svensk histori a torde nå e n avsevärt mycket bredare publik än e n traditionell sådan . 

Boken är mycket läsvärd både för de som är histori e intresserade och för en bredare 

allmänhet. Spänning utlovas. elen vä l kända utgången av berättelsen till trots. 

Sovjet Sea Power in Northen Waters 
John Skogan och Arne Bruntland 
Printer Publisher, London 

Göran Rosenblad 

Författarna har båda va rit med lemmar i norska institute t för intern atione ll a frågor, i 

vilken Arne Bruntland fortfarande är med le m. Ha n har tidigare sk rivit om norsk 

sä kerhetspolitik , om elen norelis ka balansen och o m sovjetisk politik i norra område t. 

John Skogan är f n statssekreterare i norska fö rsvarsdepartementet och har tidigare 

utgivit "Politics a nd Security in the Norwegian Sea" och "War in Space, on Satelites and 

ASA T weapons" . Utöver nämnda författare har experter från Tysk land , Sverige , 

Island , Norge, E ngland och Japa n fungerat som medförfattare. 
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Boken ingår i en p la nerad serie om samt ida st udi e r i marin politik och strategi från 

säkerhetspoliti sk synpunkt, va rav tidigare utgivits "Strategy in the Southcrn Oceans" 

ur en sydamerikansk synvinkel. Initiativtagare till serien är professor Geoffrey Till, 

Royal Navel College. 
Historisk t har sovjetisk marin strategi pe ndlat mellan a tt vara strikt defensiv till att 

vara offensiv med globala ambitioner. U nder amira l Gorsjkovs ledning harsovje tflottan 

de senaste 30 åre n med e mfas byggts upp till e n flotta med globa l kapacitet , vi lket första 

gången visades under de världstäckande marina övningarna OCEAN 1970 och 1975. 

l norra A tianten har denna utveckling medfört att försvaret av Norge på ett påtagligt 

sätt aktualiserats. Norge har geno m Sovjets framfl yt tade positioner hamnat bakom 

sovjetisk försvarslinje. N A TO:s möjlighet att behålla luft- och s jöherravä lde i Nordat

lanten och ytterst säkerstäl la dc allierades transporter till Europa är av hängigt av att 

norskt terri toriu m ej kan utnyttjas för framgruppering av sovjetiska styrkor. Vidare har 

den vapenteknologiska utvecklingen resulterat i att sovjetiska ubåtar med ballistiska 

missiler ej behöver passera N ATO:s traditionella försvarslinje. G JU K-linj en. för att nå 

amerikanska fastlandet. Ä ven Sverige har fått vidkä nn a elen föränclracl e. situat ionen i 

form av ubåts incicle nt er. 
Vidtagna åtgärder inom den väsentliga alliansen är mångfascetteracl. USA har 

antagit e n ny marin doktrin som bl a innebär ett framskjutet uppträdande i norra 

Atlanten såvä l som i Östersjön. NATO genomför årl iga övningar i norra området för att 

visa marin närvaro och materiel för förstärkningsförband till Norge är förhandslagrad 

i Trönclelag. Samtidigt fyller Norge en viktig ro ll genom förtroendeskapande å tgärder 

mellan öst och väst i området. 
På många sätt kan Japans situation likstä llas med Norges. Länderna ligger i ett 

flankområde och en lokal militär obalans råder. Dess försvar bygger på att 

förstä r k ni ngstransporter säkerstä lls. 
Även om bokens kapitel är skrivna av ol ika författare finns en genomgående röd 

tråd , elen sovjet iska expansionen. Härvid har utgivarna lyckats sammanstäl la de många 

författarnas alster. Det är glädjande att läsa att endast faktiska förhållanden behandlas 

där, mycket litet har lämnats till onödiga speku lationer. 
Boken avslöjar inga nyheter men beskriver på ett bra sätt konsekvenserna för öst

västrelationen av den sovjetiska flottuppbyggnaden. som ett resultat av en ny marin 

strategi. Det är inte bara Norge som upplever hotet utan även Island , Storbritannien och 

NATO i sin helhet. 
Följ med en amerikansk slagstyrka frå n amerikanska ostkus ten på väg till Barents 

hav. Hur ser hotet ut och vilken roll spelar elen tyska och elen engelska marinen? Även 

om författarna riktar sig till experter och studeranden inom ämnet anser jag att boken 

kan läsas av e n bredare läsekrets med god behå llning. 
Klas Nyström 
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VASAMUSEETS VÄNNER 

Före ningen Vasamuseets Vänne r bilciades se nh öste n 1990 och har till ändam ål a tt 

sp rida intresse t för och fö rdjupa ku nskapen o m Rega lskeppe t Vasa oc h Vasamusect . 

Både företag och priva tpersoner är vä lkomn a so m medlemmar. 

s tyre lse n har fn 18 ledamöter och represe nterar kultur , nä rings li v och förvaltnin g. 

Vasas upptäckare A ndersFranzenär adjungerad till styre lsen. 

. Du blir Vasas vän för 200 kronor. Du får ett med lemskort som ger Dig fritt inträde 

till museet. Du får ta med Dig e n gäst som betalar ett kraftigt reducerat bilj e ttpris. 

l n formationsb ladet ' 'Nytt om Vasamuseet '' komme r fyra gånger om å ret. Du får rabatt 

i museibutiken . Du blir inbjude n till vern issager och andra speciala rrangemang som 

sker i musee ts regi . 
Den 24 april 199 1 - 30-årsdagen av Vasas bärgning- kommer föreningens medl e m

mar a tt erbjudas den unika möjligh eten at t gå ombord på Vasa. Pass på! 

Bengt Schuback , ordförande 

V ASAMUSEETS V ÄNNE R, 
BOX 27131 , 102 52 STOCKHOLM 
Te l. 08-666 48 00 

HALMSTAD 
HAMNEN med det strategiska läget! 

Ett ypperligt alternativ för svensk handel och induslri . 
Hamndjup för fu llastade fartyg i 50.000 tonsklassen 
"Skräddarsydda" rationella transportlösningar. 
Modernt utrustade bu lk- och Ro/Ro terminaler. 

Smått unika utbyggnadsmöjligheter 
Totalt 800 OOOm2 nära kaj står till förfogande 
för framtida etablering av terminaler och industrier 

~ För närmare information kontakta : 
Halmstads Hamn AB (:J ..LJ Box 235. 301 04 Halmstad, Tel 035-11 80 30 

~ ~~~e; ~a~~sb~d~a~~us~=~i. ~~l 035-1 O 97 20. 
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Vi har nautisk utrustning för Dig som ~rä~er d 
tillförlitlighet och hög prestanda under alla forhallan en. 

C A Clasc AB. Ruskviidcrsgalml H: ~17 _q Götcho~g . ' 

Telefon 03 1-5~ O l 50. Telefax 1131-,3 ~6 37. l e lex _()6% 

HAlMARHAMN 
VIRNESHAMNEN 

En kontinuerlig utökad linjetrafik sörjerför god 

regularitet i godsflödet . . . 
Räkna med Kalmar hamn för dm a v~rkesskeppmngar. 
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~ 
Telefon: 0480-157 75 

SAER 
ELETTROPOMPE /~ 

P.l. TEKNIKAB 
Hydroforaggregat, djupbrunnspumpa,r, po;::p:;war, 
plas tpumpar, impel/erpumpa:, rostf~ta pu p ' 
bensinmotordrivna pumpar, mdustnpumpar, 
ejektorer, k ugghjulspumpar 

l~ 
Självsugande centrifugafpum'?ar, 
Fartygspumpar, vertika.la, hor~sontella 
Cirkulationspumpar, Dteseldnvna 

pumpaggregat 

Generalagent för: 

[~ §!!! 

SlURK 
PUMPS 
Q@) 

Torggatan. Box 73. 446 01 Alvangen 0303-480 30 
T el el! 27972 peelab s, Telefax 0303--486 56 

Boken om 

GEORGAMEEN 
oc h tidningen Najaden 

En kampglad karlskronagesla/t 
under de liberala reformernas 
1800-{{lf 

A v Rune J-fil! boll/ 

Omfång 88 sidor Pris 75 kr + porto 

Axel Abrahamsons Tryckeri AB 
Box 6017,37106 Karlskrona 
Telefon 0455/229 90 

KARLSHAMNS HAMN AB 

STORHAMNEN! 
SJÖFARTEN I ÖSTERSJÖN HAR SITT CENTRUM I KARLSHAMN 

KARLSHAMNS HAMN .-\B 
Box 8 
374 21 Karlsham n 

BESÖKSADRESS: 
Hamnkontoret 
Ösl!a kaen 

TELEFON 
TELEFAX 
TELEX 

0454- 81 5 ()() 
0454- 135 90 
4501 HAMNEN 

71 



Bli medlem i Svenska 
Diabetesförbundet 

f??J 
SVENSKAÖDIABITES 

FÖRBUNDET 
Box 1545, 171 2':1 SOLNA 

Pg 481 31 35 -3, bg 332 -4373 

HJÄLP BARN MED 
Hur mycket framgång man än har i livet är det ändå hälsan som betyder 
mest Den är en gåva som man kan visa sin tack ~>amhet för genom att 
underlätta för dem som är svårt sjuka. För barn med cancer är hälsa 

R 
och liv en f. råga om resur.ser Vr l•orde alla hjälp .. a. s åt 
att skapa dem. Om rnte vi friska sl211er upp, vem 
skall då göra det? Köp Barncanceri0ndens marke 
du också' Det kostar 20 kronor och säljs bl.a. 
genom Husmodersförenmgarna och scouterna 

HELT APROPÅ GÄNGET 

DU KAN OCKSÅ HJÄLPA GENOM ETI BIDRAG TILL BARNCANCERFONDEN PG 90 20 90-0 . 



POSTTIDNlNG 

Ro.:dan för fyrtio ar sedan ut 
vecklade vi axelkopplinga r, typ 
SI<F 01\, baserade pi.\ tryck 
oljcmetoden. Den första SI\F 
OK-kopplingen montt:rades 
W 15 p;\ MiS Skogaholm. ~ 
d;m dess har vi levererat owr 
15.<KK) kopplingar till krä,ande 
m<~rin- och intustriapphkatao 
nt·r i"wcr hel<~ världen. 

~'n;are utvecklade vi Su
pt·r~:ripbultcn. En hydrauh5k. 
förspiind, expanderbar pm;:-.
hult. som också bygger pa 
1 ryckoljc:J nctoden. !da.~ fiJUJb 

ii w r !'i. 000 Super1:ripbultar 
lllOJll('nule i lhinskuppling;ar pil 
J ;n l n~ och inom indu:;trin. där 
s>ahtlighet. sn;1hh montt·ring 
och demontering ii r ;1v stör:;ta 
bdydei~~-

Ri,ken för all l n a produktt•r 
skaplagteras ar alllut stor. 
Man)!a amändare ha1 dyrt iall 
erfara att kopior inte all l id 
motsvarar origimlel. Det iii 
diidör som redare·. kraJII(in ·
lag och andra. speetficerar 
Sl< F 01\ kopplingar nrh Su
P<.'r.t:ripbultar i sina llesUill 
ningar. 

lntl' minst \'Jktig är va1 seJ· 
nn:. Varhelst en fartyg ar 
d11.:kat Shanghai. llamburg 
dler San Francisco kan \1 

\ara pa plats inom :!~ tumnar 
Va itr dessutom representera 
dl' av SKF:s \'ärldsomspan 
JJ<IIlUL' försäljnings- och >l'rvt 
reorganisation. sa var m än 
hl'linncr er, fitms vi al lLid 11<1ra 
lill hands. 

OVAKO Couplings AB 
lin\ 2():!. X 11 (K) l lo furs. te l 02'.10 250 (10, !Ck' 47'!01. telefax 01'.10-2lQ /fl 
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