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Elektronik för försvar 
och telekommunikation 

i teknisk samverkan 
Vi utvecklar försvarselektronik för målupp

täckt och samband och system för telekom

munikation baserade på mikrovågsteknik . 

Produktområdena får tekniskt mer och mer 

gemensamt och vi utnyttjar aktivt en teknisk 

växelverkan i utvecklingen av de civila och 

militära produkterna. 

Vi är specialister på mikrovågsteknik och 

signalbehandling, huvudtekniker i våra ra

darsystem för flygvapnet, armen och marinen. 

Vi är också en ledande leverantör av digitala 

radiolänkar med mikrovågsteknik och radio

basstationer med höghastighetselektronik för 

både privata och publika telenät. 

I ett modernt kunskapsföretag som vårt är 

våra 3 000 medarbetare naturligtvis den största 

resursen. Nästan två tredjedelar av dem är 

ingenjörer och tekniker, varav ett femtiotal på 

doktorsnivå. 

N u utvecklar vi de nästa generationerna av 

radarsystem för luftförsvar och höghastighets

elektronik för 2000-talets telekommunika

tionsystem. 

Ericsson Microwave Systems AB 

431 84 Mölndal 

ERICSSON ::i 

Meddelande 
från 

Kungl. Örlogsmannasällskapet 

Nr 10/95 Kungl Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträdetisdagen 1995-12--12 

(Utdrag ur protokoll) 

Sammanträdet avhölls i Sjöofficerssällskapets lokaler på Skeppsholmen i Stockholm i 
närvaro av 33 ledamöter och inbjuden gäst 

§l Förklarades sammanträdet öppnat. I ordförandes och vice ordförandens från
varo leddes sammanträdet av hedersledamoten Bengt Schuback. 

§2 Protokollet från föregående sammanträde föredrogs, godkändes och lades till 
handlingarna. 

§3 sekreteraren föredrog styrelsens motiv för och förslag till arbetsgång samt in
riktning för översyn av Sällskapets tillämpningsbestämmelser. Styrelsens för
slag diskuterades. 

§4 Beslutades om arbetsgång och inriktning i enlighet med vad som redovisas i bi
laga till detta protokoll. 

§6 Föredrog ledamoten Magnus Haglund årsberättelse i vetenskapsgrenen I, del-
område strategi med titeln "Ryssland nu och sedan ... ". 

Vid protokollet 
Herman Fältström 
sekreterare 
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Bilaga till sammanträdes
protokoll 1995-12-12 

Beslut vid ordinarie sammanträde 12 december 1995 
Bakgrund 
Styrelsen har vid ett flertal tillfällen uttalat att KÖMS arbetsformer bör ses över. En 
anpassning till dagens verksamhet och krav bör ske. 

De områden som är aktuella är: 

• ordinarie sammanträden och verksamhetens inriktning, 

• utformning av Kungl Örlogsmannasällskapets högtidssammanträde, 

• den samlade valproceduren, såväl av nya ledamöter, pristagare som föredragande i 
vetenskapsgrenar samt utökad tid för styrelsen vid utarbetandet av aktuella förslag, 

• omfattning och innehåll i vetenskapsgrenarna samt 

• anvisningar och råd vid utformning av inträdesanförande och årsberättelse 

Beslöts att KÖMS tillämpningsföreskrifter skall revideras. 

Arbetsgång 
Under decembersammanträdet diskuteras KÖMS arbete och arbetsformer. Förslagen 
från styrelsen (se nedan) presenteras av sekreteraren. 

Decembermötet bör utmynna i en principinriktning för det arbete som skall bedri
vas. Styrelsen föreslår att decembersammanträdet beslutar om en förändrad planering 
av ordinarie sammanträden samt att tre arbetsgrupper konstitueras som utarbetar för
slag till förändringar i tillämpningsföreskrifterna. 

Det nya förslaget utsänds på remiss i samband med kallelsen till ordinarie sam
manträde i mars 1996. Ledamöterna uppmanas att insända synpunkter på förslaget. 
Under det sammanträdet diskuteras inkomna synpunkter. 

Slutligt förslag, att antas eller förkastas, sänds sedan ut i kallelsen till ordinarie 
sammanträdet i april månad 1996. Under sammanträdet fastställs så de förändrade 
tillämpningsföreskrifterna. 

Beslöts att ovanstående arbetsgång skall följas vid översynen av tillämpningsföre
skrifterna. 

Inriktning 
(all hänvisning är till tillämpningsföreskrifterna) 

1. Ordinarie sammanträden och verksamhetens inriktning 
16§ (stadgarna 15§) 

För att skapa bättre förutsättningar för styrelsen att bereda, vidtala och föreslå nya leda
möter bör de ordinarie sammanträdena vara i september och oktober i st f som nu, 
oktober och november. Detta förslag kan komma i konflikt med stadgarna. Styrelsen 
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kan emellertid kalla till extra sammanträde i september samtidigt som novembersam
manträdet bibehålls. Därmed behöver inte stadgarna förändras. Beslut om antal och lis
tor för inval samt belöningar sker därmed vid septembersammanträdet medan val för
rättas vid oktobersammanträdet. Som konsekvens av detta bör förslag till nya ledamö
ter, pristagare mm inlämnas till styrelsen den 15 maj . Revisionsberättelse och an
svarsfrihet bör föredras så tidigt som möjligt på det nya verksamhetsåret. Förutsätt
ningar bör finnas att detta kan ske vid ordinarie marssamman träde. 

Beslöts att uppdra åt styrelsen att utforma förslag till förändring av Sällskapets till
lämpningsföreskrifter i enlighet med ovan angiven inriktning samt att planera verk
samheten för 1996 med denna inriktning som grund i avvaktan på Sällskapets samlade 
beslut vid ordinarie sammanträde i april månad 1996. 

2 Högtidssammanträdet 
17§ (stadgarna 15§) 

Ordningen vid högtidssammanträdet bör ses över. För det första; förhållandet mellan 
det slutna sammanträdet och det öppna. För det andra; ett behov att för inbjudna gäster 
mm presentera Sällskapets verksamhet under det gångna året och framtida inriktning. 
För det tredje; formerna för tillkännagivandet av minnesteckningar över bortgångna le
damöter. För det fjärde; yttre formerna för högtidssammanträdet. 

Beslöts att uppdra åt ledamöterna Jan B ring och Gustafvon Hofsten att lämna för
slag till principutformning av högtidssammanträdet. 

3 Valproceduren 
5§ (stadgarna 6§) 

För att kunna minska pressen under hösten bör förslag till nya ledamöter och belöningar 
vara styrelsen tillhanda senast den 15 maj. Vidare bör listorna fastställas vid ordinarie sam
manträde i september månad samt val förrättas vid sammanträdet i oktober. 

6§ (stadgarna 7§) 

Praxis visar på fördelama med att före balloteringen bryta innerkuverten och under 
balloteringen räkna samman poströsterna. Detta är formellt inte möjligt enligt till
lämpningsföreskrifterna. En förändring av tillämpningsföreskrifterna bör ske. 

7§ (stadgarna 7§) 

Som det är nu skall valsedlar vara styrelsen tillhanda två dagar före valsammanträ
det Detta bör ändras så att "valsedlar (poströstning) skall vara styrelsen tillhanda på 
dag enligt sällskapets beslut vid ordinarie sammanträde i september. Detta underlät
tar arbetet för styrelsen som därvid kan anpassa tidpunkten med hänsyn till helger 
mm. Två nya moment bör tillkomma som reglerar när valförsändelse skall förklaras 
ogiltig samt att röstlängd skall upprättas. 

Samtliga val, ink! val av föredragande i vetenskapsgren, bör ske vid ett och sam
ma tillfälle- valsammanträdet Valberedningens uppdrag bör därmed även omfatta 
val av föredragande i vetenskapsgrenar (och delområden). 
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Beslöts att uppdra åt valberedningen att utarbeta förslag till förändring av valpro
ceduren i enlighet med ovan angiven inriktning. 

4 Inträdesanföranden och årsberättelser 
3§ (stadgarna 3§) 

Kravet på inträdesanförandet kan misstolkas . En ny formulering bör sökas med 
innebörd att inträdesanförandet skall vara en uppsats som publiceras i TiS och före
dras muntligt. Om tillgänglig tid vid sammanträden ej medger muntlig framställan må 
inträdesanförandet enbart ske i skriftlig form. 

10§ (stadgarna 9§) 

Det är många gånger av betydelse att kunna genomföra årsberättelser inte bara 
inom vetenskapsgrenarna utan jämväl inom aktuella delområden. Det är därför 
önskvärt att vetenskapsgrenarna och dess delområden ses över och att Sällskapet tyd
ligt anger att vad som sägs om vetenskapsgrenarna jämväl gäller delområden i detta 
avseende. 

"Anvisningar för inträdesanföranden och årsberättelser" bör utfärdas. De 
bör utformas på sådant sätt att dessa ansluter till motsvarande anvisningar vid univer
sitet, högskolor och institutioner vad avser uppsatser och akademiska skrifter. 

Beslöts att uppdra åt ledamöterna Sune Birke, Herman Fältström och Bengt Jo
hansson att utarbeta förslag i enlighet med ovan angiven inriktning. Arbetsgruppen 
äger att adjungera ytterligare ledamöter om så befinns nödvändigt. 

-000-

Nr 1196 Kungl Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde torsdagen 1996-01-25 

(Utdrag ur protokoll) 

Sammanträdet avhölls i Sjöofficerssällskapets lokaler på Skeppsholmen i Stockholm i 
närvaro av 28 ledamöter. 

§2 

§3 

Tillkännagavs att sedan föregående sammanträde har hedersledamoten Birger 
Björnsson avlidit. 

Protokoll från föregående sammanträde föredrogs, godkändes och lades till 
handlingarna. 

§4 Avhöll korresponderande ledamoten Jan Cederlund sitt inträdesanförande un
der rubriken "Tankar och konsekvenser av minhot i lägre konfliktnivåer". 

§5 Avhöllledamoten Bo W allander sitt inträdesanförande under rubriken "Marin 
ledningskrigföring-hot och möjligheter". 

Vid protokollet 
Herman Fältström 
sekreterare 
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Nr 2/96 Kungl Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde tisdagen 1996-02-20 

(Utdrag ur protokoll) 

§2 Protokoll från föregående sammanträde föredrogs, godkändes och lades till 
handlingarna. 

§3 Sekreteraren meddelade att extra sammanträde kommer att hållas i Göteborg 
tisdagen 1996-05-14. Huvudtalare vid detta sammanträde kommer att vara 
korresponderande ledamoten Bo Huld t och hedersledamoten Dick Börjesson 

§4 Avhöllledamoten Peter N ordbeck anförande under rubriken "Riskscenarierna 
måste breddas". Efter anförandet följde frågestund och diskussion. 

Vid protokollet 
Herman Fältström 
sekreterare 

ERNST NYMANS HERREKIPERING 
Etablerad 1890 

Erbjuder allt i uniformer och 
tillbehör för Marinen. 

John-Erik Jansson 

Ronnebygatan 39, 371 33 Karlskrona Tfn. 0455 - 102 98 

Räkna med 

KALMARHAMN 
KALMAR STfJFVlRIIUJ 
i din transportplanering 

Adress: Box 810 391 28 Kalmar 
Tel 0480-562 00 hamnen, Tel 0480-562 21 stuveriet 

Fax 0480-560 43 
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Ledamoten 
PETER NORDBECK 

Viceamiral Peter Nordbeck är chef för marinledningen 
inom Högkvarteret 

Riskscenarierna behöver breddas 

Anförande hållet vid Kungl Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Stock
holm 20 februari 1996 

Om ca tio månader kommer statsmaktema - regeringen och riksdagen - lägga fast 
nästa försvarsbeslut. Huvuddragen i beslutet är emellertid redan fattade i samband 
med 1995 års beslut avseende försvars- och säkerhetspolitiken. Kommande politiska 
process kan mer komma att handla om formerna för beslutets genomförande. Dess
värre kommer den processen säkerligen att engagera oss väsentligt mer än frågorna 
om de strategiska och operativa grundernaför försvaretsframtida utformning. 

Även om många säkerligen anser att ut
rymmet för diskussion om de strategiska, 
operativa och krigsorganisatoriska frå
gorna just nu är begränsat anser jag att 
frågorna måste hållas vid liv i den fortsat
ta processen. Visserligen har regeringen 
lagt fast viktiga grunder i dessa avseen
den, men det finns alltjämt många frågor 
som bör fördjupas inom ramen för den 
fastställda inriktningen. Ett sådant områ
de berör frågan om ev framtida säker
hetspolitiska risker i Östersjöregionen. 
Ett annat berör vissa operativa förhål
landen med knytning till det riskscenario 
- det strategiska överfallet - som skall 
vara långsiktigt dimensionerande för 
krigsorganisationens inriktning. Syftet 
med mitt inlägg är att fästa uppmärksam-

heten på dessa områden, som jag anser 
ännu inte fått en tillräcklig genomlys
ning. Det finns en uppenbar risk att risk
scenarier med beröring till Östersjöregi
onen inte kommer att beaktas med det 
allvar och den tyngd jag tycker de förtjä
nar. Avslutningsvis avser jag redovisa 
min syn på hur de marina stridskrafterna 
bör utvecklas inom ramen för de nya sä
kerhetspolitiska kraven. I decemberbe
slutet har statsmakterna gett klara rikt
linjer för en omfattande omorientering 
av Försvarsmaktens uppgifter och ut
formning. 

I propositionen sägs att Försvars
maktens framtida utformning skall ske 
mot bakgrund av följande förhållanden: 
- Det saknas idag politiska och militära 
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förutsättningar för ett storkrig i Euro
pa 
Utvecklingen i Ryssland är svårförut
sägbar 

- Bestämmande för den militärstrate
giska utvecklingen i Sveriges närom
råde är bl a Kolahalvöns fortsatta 
kärnvapenstrategiska roll och skilda 
aktörers intressen i Östersjöområdet 

- De alltmer förbättrade möjligheterna 
att uppnå överraskning med strate
giskt rörliga styrkor bör observeras 

- Betydelsen av fredsfrämjande insat
ser ökar 

- Samhället är alltmer sårbart för freds
mässiga hot och påfrestningar. Detta 
talar för behov av ett vidgat säker
hetsbegrepp. 
Regeringen har också något längre 

fram i propositionstexten utvecklat sin 
syn på situationen i Östersjöområdet och 
i norra delen av det nordiska området. 
Avsnittet rörande Östersjöområdet 
handlar emellertid främst om de minska
de riskerna för konfrontation och myck
et litet om potentiella problem. I det av
seendet ger propositionen liten vägled
ning avseende vilka riskscenarior med 
beröring till Östersjöregionen, som För
svarsmakten skall beakta i sin planering. 

Det existentiella hotet 
I propositionen sägs att den långsiktigt 
dimensionerande uppgiften för Försvars
makten är att möta väpnat angrepp och 
att utformningen av försvaret skall utgå 
från de krav vi kan härleda från trender i 
den militärtekniska utvecklingen samt de 
militära doktriner som ligger till grund 
för andra försvarsmakters utveckling. 
Detta tolkas så, att vi skall kunna möta 
en framtida angripare, som utnyttjar 
strategiska insatsstyrkor med hög mo
dernitet och kvalitet för att nå snabba 
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framgångar, oavsett vilka delar av landet 
som utgör mål för angreppet. 

Ett väpnat angrepp kan ta sig många 
olika former. Olika aktörers uppfatt
ningar om karaktären i en säkerhetspoli
tisk konflikt samt synen på de ömsesidi
ga styrkerelationerna påverkar i hög 
grad formerna för de militära maktmed
lens utnyttjande. Det finns ingen patent
lösning på hur krig bör och kommer att 
föras . Dock vet vi att en angripare alltid 
kommer att utnyttja våra svagheter och 
försöka kringgå vår styrka. Det är den 
principen som tillämpas i manöverkrig
föringen. Det är därför viktigt att scena
riot med det strategiska överfallet tilläm
pas med hänsynstagande till bredden i 
möjliga konflikter och därtill variation i 
väpnade angrepp. Jag har tolkat reger
ingens angreppsscenario som en tydlig 
styrsignal avseende nivå på existentiellt 
hot. Vi skall exempelvis inte f n beakta 
riskscenarior som förutsätter en långva
rig styrkeuppbyggnad i vårt närområde. 
Det är värdefullt att regering och riksdag 
gett oss en dimensioneringsgrund för 
krigsorganisationens långsiktiga utform
ning. Tyvärr är jag emellertid nödgad att 
konstatera att propositionstexten i ett 
avseende lett till missuppfattningar om 
vad scenariot egentligen beskriver. 

Propositionen säger, att om ett an
grepp ges ett påtagligt inslag av anfalls
kraft över kust, förändras kraven på vår 
försvarsförmåga. Detta har på sina håll 
lett till uppfattningen att vi skall bortse 
från risken att en angripare kommer att 
utnyttja de bästa transportresurserna -
nämligen sjötransporter - i samband 
med ett strategiskt överfall. Skulle en an
gripare självmant ålägga sig sådana rest
riktioner avseende transportteknik blir 
hans styrketillväxt utomordentligt liten . 
För vår del skulle vi i så fall exempelvis 

kunna bortse från risken för strid mot 
mekaniserade förband i centrala och 
södra Sverige. Det går nämligen inte att 
lufttransportera sådana förband. 

Propositionen har av många inte 
minst inom det militära etablissemanget 
tolkats som om regeringen sagt att vi 
bara skall beakta risken för att bli be
tvingade militärt genom flyg- och missil
bekämpning av samhällsviktiga funktio
ner. Denna bekämpning anses kunna 
förorsaka sådant kaos i samhället att den 
slutliga kollapsen kan åstadkommas med 
stöd av enbart luftlandsatta förband. I 
inget av de krigsförlopp vi studerat, har 
emellertid en angripare kunnat betvinga 
oss enbart med stöd av flyg och lätta luft
transporterade förband. Det är nämligen 
endast en mycket liten del av de s k stra
tegiska insatsresurserna som kan luft
transporteras. För oss i Högkvarteret är 
det orimligt att tänka sig att en angripare 
självmant skulle frånsäga sig de bästa 
transportresurserna. Det finns nämligen 
inga prognoser som pekar mot att luft
transportkapaciteten hos någon stor
makt blir så stor att den räcker till för er
forderlig styrketillväxt. 

Vi måste därför utgå från att ett stra
tegiskt överfall innebär att en angripare 
utnyttjar alla tillgängliga transportmedel 
för att säkra största möjliga styrketill
växt. Skall ett angrepp vara ett existenti
ellt hot mot oss kommer förbandstrans
porterna till helt övervägande del att ge
nomföras på fartyg direkt riktade mot de 
centrala delarna av vårt land. Vi bör ock
så beakta att ingen annan transporttek
nik nu utvecklas så snabbt som sjötrans
porterna. Inom de närmaste decennierna 
kommer vi att se helt nya snabbgående 
fartyg med stor last- och hanteringskapa
citet Denna syn på sjötransporternas ut
veckling och betydelse för all krigföring 

mellan länder som åtskiljs av hav har ing
et att göra med gångna tiders kustinva
sionsscenarior. 

Den klassiska kustinvasionen förut
sätter en lång tids förbekämpning - av 
den omfattning som tillämpades i Irak
kriget. Därefter påbörjades luftlandsätt
ningar och sjötransporter. Dagens över
fallsscenarior planeras mot risken av ett 
nära nog samtidigt angrepp med stöd av 
alla tillgängliga transportresurser i syfte 
att nå en snabb kollaps. Realismen i sce
nariot bygger dock på att en angripare 
kan få kontroll över transportvägar och 
hamnar. Några i auditoriet kanske tycker 
att jag uppehåller mig alltför mycket 
kring antaganden om formerna för ett 
riskscenario. Dessa är dock väsentliga. 
Det föreligger nämligen en uppenbar 
risk att tron på lufttransporternas kapa
citet överdrivs så till den grad att man 
glömmer bort att beakta mer verklig
hetsanknutna risker. Används tillgängli
ga resurser är det strategiska överfallet 
en högst reell möjlighet. 

Förhoppningsvis kommer det exis
tentiella hotet i form av ett strategiskt 
överfall inte att kunna aktualiseras än på 
flera år. Innan det blir reellt och påtagligt 
kommer vi säkerligen att ha konfronte
rats med ett antal kriser. Det ligger ingen 
automatik i att dessa kriser leder till ett 
existentiellt hot. Vi har möjlighet att på
verka framtiden, så att kriserna inte le
der till för oss oönskade effekter. Häri 
ligger det en väsentlig skillnad i förhål
lande till tidigare decenniers riskscenari
or. Då var det existentiella hotet omedel
bart och tydligt för de flesta . Idag ligger 
det mer avlägset i framtiden. Detta inne
bär att vår krigsorganisation mot invasi
onsföretag inte behöver hålla en ständigt 
hög beredskap. Vi bör i vår planering 
kunna utgå från att vi får tillräcklig poli-
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tisk och militär förvarning. Krigsorgani
sationens beredskap bör därmed kunna 
differentieras i betydande grad. Detta 
kan ha stor betydelse för innehållet och 
möjligheterna i den förestående avväg
ningssituationen. 

Nya riskscenarier 
Det är ett vitalt nationellt intresse att på
verka framtiden så att det existentiella 
hotet inte realiseras. Vårt engagemang 
för FN och anslutningen till EU - med 
ett fördjupat engagemang i Europafrå
gorna - är tydliga exempel på åtgärder 
som just syftar mot att kunna kontrollera 
och i bästa fall undvika framtida existen
tiella hot. Inom ramen för denna politik 
är det för vår säkerhet särskilt viktigt att 
utvecklingen i Östersjöregionen leder till 
stabila demokratiska stater. Störningar i 
den utvecklingen kan få oanade och di
rekta konsekvenser för vår säkerhet. 
Mot bakgrund av Östersjöregionens sto
ra betydelse för vår säkerhet bör vi där
för ägna stor uppmärksamhet åt möjliga 
riskscenarier för denna region. Det är 
långt ifrån givet att utvecklingen på östra 
sidan Östersjön är fri från konfliktrisker. 

Jag har respekt för att det kan vara 
svårt att redovisa sådana riskscenarier. 
Det är däremot inte svårt att inse, att vi 
på ett eller annat sätt blir berörda av en 
ev konflikt i området. Det är dessutom 
inte svårt att föreställa sig händelseut
vecklingar, som kan komma att stå i di
rekt strid mot våra nationella säkerhets
intressen. Det är inte givet att ev föränd
ringar i vårt östra närområde inträffar 
snabbt i form av en "fait accompli" -situa
tion. De kan mycket väl ha karaktären av 
en serie händelser, som var och en är på
verkbar. 

Om vi utgår från att det faktiskt finns 
en risk att någon aktör i framtiden vill 
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påverka utvecklingen i Östersjöregionen 
i för oss negativ riktning finns det all an
ledning att fundera över vilken hand
lingsfrihet vi önskar behålla. Jag kan tän
ka mig att vi som ett minimum av hand
lingsfrihet vill kunna upprätthålla säkra 
fysiska förbindelser över Östersjön även 
om någon aktör hotar att förhindra det
ta. Jag har också svårt att se, att någon 
annan än vi själva kan säkerställa detta. 
Eftersom det inte är helt givet, att ett för
svar ensidigt uppbyggt mot existentiella 
hot också innehåller resurser lämpade 
för skydd av sjöförbindelser, måste frå
gan beaktas. Det existentiella försvaret 
har nämligen som främsta uppgift att bl a 
förhindra fientliga sjötransporter över 
Östersjön. 

Är det då möjligt för oss att under hot 
om motåtgärder upprätthålla förbindel
ser över Östersjön? 

Svaret är beroende av vilka resurser 
en eventuell motpart har samt hur långt 
han är beredd att gå i strävan att förhin
dra våra transporter. Det är enligt min 
mening fullt möjligt att tvinga motparten 
till en för även honom oacceptabel eska
lationsnivå om han vill hindra oss. Blotta 
existensen av svenska marinstridskrafter 
som har en reell effekt - som utgör ett 
hot - mot motpartens blockadstyrkor 
kan tvinga denne till eftergifter. Helst 
skall vår styrka vara så uppenbar, att 
motparten aldrig reflekterar över att be
gränsa vår handlingsfrihet En kombina
tion av ubåtar, korvetter och långskju
tande kustartilleri eller kustrobotar i 
nära taktisk samverkan utgör faktiskt ett 
formidabelt hot även mot en stormakt i 
Östersjön. 

säkerhetspolitiska problem som sam
manhänger med utvecklingen i Östersjö
regionen kommer säkerligen att ha en så 
stor politisk dimension, att den även be-

rör relationerna mellan Ryssland, Väst
europa och USA. Det är dock troligt att 
parterna i en sådan konflikt i det längsta 
undviker regelrätta markoperationer 
mot varandras territorier. Men om situa
tionen ändå leder till uppenbara risker 
för våldshandlingar kan de inledningsvis 
ha karaktären av en tydlig maritim profil. 
Ett eventuellt hot från Västmakterna att 
stoppa Rysslands vitala sjötransporter, 
skulle omedelbart kunna innebära att 
Östersjöutloppen hamnar i focus för 
världspolitiken. För vår del skulle en så
dan situation bli helt okontrollerbar om 
vi inte kan skydda våra intressen i havs
området syd och väst om oss. Behovet av 
marina stridskrafter är i ett sådant läge 
uppenbart. Samtidigt måste emellertid 
också behovet av förband i Östersjön be
aktas. Kedjan av eskalationssteg kan gö
ras lång och variationsrik - ända upp till 
det existentiella hotet i form av ett strate
giskt överfall. Den kan innehålla hot om 
blockad av svensk utrikeshandel. Vårt 
samhälle är nämligen utomordentligt 
känsligt för störningar i denna. Vi bör 
därför t ex kunna förhindra att en aktör 
med stöd av raidföretag och minerande 
ubåtar blockerar våra hamnar. 

För att kunna bryta en eskalations
kedja och kontrollera utvecklingen är 
behovet av maritim kapacitet tydlig. Det 
är nämligen troligt att vår eventuella 
motpart i en nordeuropeisk konflikt för
söker att använda alla tänkbara hot och 
åtgärder innan han går till regelrätta in
vasionsföretag mot kärnlandet För att 
undvika en successiv eskalation som i 
värsta fall skulle innebära att det existen
tiella hotet verkställs bör vi ha resurser 
som kan verka med respekt från en kon
flikts början. Det gäller att hela tiden ha 
resurser som ger oss handlingsfrihet till 
situationsanpassade motåtgärder. De ex-

empel på krav jag nu berört handlar om 
anpassning till nya strategiska villkor för 
försvaret. Enligt min mening ligger de 
dock inom ramen för strävan att kunna 
upprätthålla vår nationella integritet, 
d v s vår rätt att skydda oss mot andra 
aktörers eventuellt vilja att begränsa vår 
handlingsfrihet. Frågor av denna art har 
emellertid hittills fått en undanskymd 
plats i våra försvarspolitiska övervägan
den och analyser. Jag är dock övertygad 
om att de inte står i strid mot statsmak
ternas nya inriktning av försvaret. Det är 
därför angeläget att kraven på situations
anpassad förmåga mot eventuella kon
flikter i vårt närområde beaktas på ett 
tydligare sätt i det förestående försvars
beslutet. 

Marinen är kvalitativt 
anpassad för nya uppgifter 
Som en följd av ubåtskränkningarna, 
vars existens blev uppenbar efter U 137 
och 1983 års ubåtsskyddskommission un
der Sven Anderssons ledning, genom
gick marinen en s k "Bottom Up Re
view". Tidigare relativt hårda priorite
ring mot att bestrida sjöherravälde änd
rades till förmån för förmågan att kunna 
kontrollera och hävda vår nationella och 
territoriella integritet. Det var en stor 
förändring som påverkade alla marina 
funktioner och system. 

Förändringsarbetet genomfördes med 
begränsat tillskott av pengar. Det har 
därför tagit tid och lett till att kapaciteten 
att bekämpa ytmål har sänkts till förmån 
för förmågan att bekämpa undervattens
mål (minor och ubåtar). Man kan ut
trycka det så att sjömålsförmågan har 
vidgats och getts ett väsentligt bredare 
innehåll. Följden av denna ändrade prio
ritering är att vi idag står med en mindre 
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men väsentligt mer mångsidig marin. 
Den marin, som vi således tvingades för
ändra som en följd av 1980-talets ubåts
kränkningar, torde i allt väsentligt ha rätt 
kvalitativa profil för de framtida beho
ven. Krishanteringen under 1980-talet 
lärde oss mycket om kraven på skilda 
marina system. 

Ubåtarna är omistliga system för all 
marin verksamhet. Deras slagkraft och 
relativa osårbarhet ger oss en ovärderlig 
avskräckningsförmåga. Inte ens en stor
makt har kapacitet att snabbt eller tillfäl
ligt eliminera ett hot från våra ubåtar. De 
har därför en omedelbar och långvarig 
effekt på en angripares möjligheter att 
genomföra och lyckas med ett strategiskt 
överfall. Existensen av ubåtshot har 
nämligen en fundamental inverkan på 
benägenheten att genomföra marina 
operationer. För vår del utgör de också 
ett nödvändigt indirekt stöd för egna 
operationer. Existensen av ett tydligt res
pektvapen underlättar för andra system 
att lösa sina uppgifter. Moderna ubåtars 
spaningskapacitet och uthållighet gör 
dem också värdefulla för underrättelse
tjänst. 

Trots ubåtarnas stora betydelse kan 
vi med hänsyn till försvarsekonomin inte 
förhindra att antalet kommer att minska. 
All vår erfarenhet från 1980-talets kris
hantering talar för att vårt ubåtsvapen 
bör medge hög operativ tillgänglighet på 
minst sex enheter. Vi hade under 80-talet 
betydande svårighet att upprätthålla den 
beredskapen med stöd av tolv ubåtar. En 
reducering av antalet ubåtar och ubåts
besättningar innebär att resurserna för 
krishantering minskar. Med nio ubåtar 
kan vi hålla högst 4-5 i hög beredskap. 
Behov av fler ubåtar i sådan beredskap 
innebär att hela systemet måste krigsor
ganiseras. Någon sådan åtgärd vidtogs 
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aldrig under 1980-talets besvärande 
ubåtskränkningar. 

Långsiktigt innebär ekonomin att vi 
kan behöva hoppa över en ubåtsgenera
tion. För vår del synes det inte bli några 
nya ubåtsleveranser före en bra bit in på 
nästa sekel. Vi inriktar oss nu helhjärtat 
på att då få till stånd en ersättningsan
skaffning av våra kvarvarande Näckenu
båtar när dessa faller för åldersstrecket 
strax före år 2010. Genom en samordnad 
anskaffning med främst Danmark och 
Norge skulle vi ha goda förutsättningar 
att realisera ett nytt samnordiskt ubåts
projekt. Men eftersom ett sådant projekt 
ligger långt fram i tiden kommer förmå
gan att behålla konstruktions- och ut
vecklingskompetensen att bli beroende 
av ytterligare internationellt samarbete. 
Vår omvittnat höga kompetens och kva
litet ger goda förutsättningar för ett så
dant samarbete. Vi är en eftersökt ubåts
partner. 

Ytstridsförbanden tillsammans med 
minkrigsförbanden skall enligt riksdags
beslutet i december inriktas mot ca 20 yt
stridsenheter och en i huvudsak oföränd
rad minkrigsorganisation. Vidare sägs att 
enheter, som på sikt inte skall behållas, 
bör tas bort tidigt från krigsorganisatio
nen. Förbanden utgör kärnan i vår för
måga att hävda territoriell och nationell 
integritet. I marin terminologi brukar 
verksamhet med detta syfte rubriceras 
med begreppet "kontroll". Tillsammans 
med ubåtar har de också hög effekt mot 
fientliga sjötransporter. 

Det är av avgörande betydelse att för
banden kan verka i hela spektrat av den 
marina krigföringens villkor, nämligen 
strid mot undervattens- och luftmåL Det 
har hittills varit tekniskt och orimligt att 
förena alla dessa egenskaper i en platt
form. Med YS 2000 är vi dock på väg att 

lösa detta. Tekniken har nämligen gett 
oss möjligheten att integrera ubåtsjakt
och minröjningskraven i ett gemensamt 
sonarsystem. Ytstridsfunktionen kom
mer under många år framåt att baseras 
på Rb 12 och Rb 15 som båda moderni
seras. Genom långt driven tilllämpning 
av smygtekniken i kombination med te
lekrigsvapen, kanon och luftvärnsrobo
tar kommer YS 2000 att ha ett effektivt 
luftförsvar. I planerna ingår det att utrus
ta fartygen med en marin version av ro
bot Bamse eller annan likvärdig robot. 
Successivt utformar vi nu en övervattens
flotta bestående av fartyg, som är kvali
tativt väl anpassade för de nya behoven. 
Vi har dock betydande problem att upp
rätthålla antalet enheter. Inriktningen 
innebär också att 1980-talets relativa 
nedtoning av ytattackrollen permanen
tas till förmån för ökad mångsidighet. 

Idag består förbanden av 30 ytstrids
fartyg fördelade på tre typer, nämligen 6 
korvetter, 12 robotbåtar och 12 patrull
båtar samt 2 minfartyg, 7 minröjningsfar
tyg, 4 minsvepare och röjdykarenheter. 
Alla håller ett högt stridsvärde. Röjdy
karförbandens båtar är dock mycket 
gamla. Ekonomiska och skeppstekniska 
problem medför emellertid att 6 robot
båtar måste utrangeras inom några år. 
En snabb inriktning mot 20 ytstridsenhe
ter skulle leda till att också 4 patrullbåtar 
utrangeras tidigt. Detta skulle medföra 
att Västkusten ställs utan grundtilldelade 
stridsfartyg. Möjligheten att omfördela 
några av de återstående fartygen till för
mån för Västkusten är liten för att inte 
säga obefintlig. Under 2000-talets första 
decennium faller resterande robot- och 
patrullbåtar för åldersstrecket. Det är 
därför synnerligen angeläget att vi nu 
kan lägga fast ett långsiktigt byggnads
program. Det blir annars helt omöjligt 

att på sikt vidmakthålla 20 allsidiga yt
stridsfartyg. Det bästa sättet att tillgodo
se det kvantitativa behovet är, att plane
ringen nu inriktas mot en serieproduk
tion av YS 2000. Den första enheten, som 
nu är beställd kommer levereras till för
banden strax efter år 2000. Därefter bör 
det minst ske leverans av ett fartyg per 
år. 

En långsiktig inriktning mot ca 20 
mångsidiga ytstridsfartyg och en i huvud
sak oförändrad minkrigsorganisation har 
hög prioritet. Kan en sådan inriktning 
läggas fast skulle vi på sikt även kunna 
grundbasera fartyg på Västkusten. Det 
är nuvarande uppdelning på många olika 
typfartyg tillsammans med krav på sam
träning som försvårar utspridning. Mot 
denna bakgrund bör vi inte nu lägga ner 
fartygsförbandet på Västkusten. Det bör 
behållas tills det kan avlösas av en kor
vettdivision. Hittills har emellertid eko
nomin för stridfartygsförbanden inte 
medgivit en tillräckligt trovärdig plane
ring mot ens 20 enheter. Operativa över
väganden i Högkvarteret har visat att 20 
mångsidiga ytstridsenheter är otillräck
ligt främst för situationer, som kräver in
sats för att hävda territoriell och natio
nell integritet. De sammantagna krigsor
ganisatoriska behoven är emellertid 
många och avvägningsproblemen svåra. 
Det återstår ännu 14 dagar innan För
svarsmakten kan ge besked om vilka be
hov, som kan tillgodoses. 

Kustförsvarsförbanden utgör kärnan 
i vårt markbundna försvar i skärgårds
områdena utanför viktiga infallsportar. 
De utgör också en garant för att våra 
storstäder inte kan inringas och isoleras i 
samband med ett strategiskt överfall. 
Våra egna sjötransporter kan genomfö
ras så länge kustförsvarsförbanden för
svarar skärgårdsområdet. Kustförsvars-
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förbanden genomgår just nu en omfat
tande omstrukturering. Från att tidigare 
huvudsakligen ha byggts upp kring fasta 
positioner har planeringen sedan några 
år inriktats mot operativt rörliga men vä
sentligt färre förband. Denna inriktning 
leder till djupgående förändringar inom 
kustartilleriet. 

Trots en kraftig minskning av kustför
svarsförbandens krigsorganisation har vi 
svårigheter att nå den eftersträvade 
kvaliten i förbanden. Vi ser svårigheter 
att utrusta alla sex amfibiebataljonerna 
med båtar. Vidare är det just nu inte möj
ligt att ge kustförsvarsförbanden ett till
räckligt effektivt luftvärn. Detta är all
varligt enär förbanden skall verka i en 
miljö där annat luftförsvar har begränsad 
förmåga. Omstruktureringen av kustför
svarsförbanden innebär att tidigare till
lämpat individrelaterat förbandsomsätt
ningssystem måste ändras. Vi går nu mot 
ett system som i hög grad liknar armens. 
Grundutbildningen genomförs nu så 
långt möjligt med syfte att tidigt skapa 
samtrimmade rörliga förband. De lokalt 
bundna stridskrafterna bemannas med 
värnpliktiga som överförs från de rörliga 
förbanden. 

Kraven på samtrimning och rationali
tet medför att all kustförsvarsutbildning 
bör samlas till två etablissemang, varav 
ett är KAl. Allt pekar mot att det andra 
förbandet bör vara KA2. Detta innebär 
att den grundutbildning av kustförsvars
förband, som f n genomförs vid KA3, 

16 

KA4 och KAS läggs ner. Därmed förlo
rar marinen en viktig förankring i sam
hället på Norrlandskusten, på Gotland 
och Västkusten. I valet mellan att å ena 
sidan värna om krigsförbandens kvalitet 
och å andra sidan betydelsen av regional 
bredd och förankring anser jag att vi bör 
välja det förstnämnda. Att valet måste 
göras, är orsakat av minskningen i krigs
organisationen. 

Jag vill också säga några ord om vår 
marina helikopterorganisation. Mycket 
pekar på att reduktionen inom detta sys
tem också kan bli kraftig. Vi får då svå
righet att vara baserade på tre platser. 
Emellertid är det nödvändigt att titta på 
möjlig framtida samordning av helikop
terverksamheten inom Försvarsmakten. 
En sådan samordning kan leda till nya 
ingångsvärden för vår helikopterorgani
sation. Jag vill dock understryka att pla
neringssituationen för helikoptersyste
met är allvarlig. Några löften om framti
da basering kan jag ej ge. 

Sammanfattningsvis vill jag så under
stryka betydelsen av att vi i den fortsatta 
beslutsprocessen fördjupar underlaget 
avseende behovet av resurser för natio
nell handlingsfrihet samt för territoriell 
och nationell integritet. Tillsammans 
med resurser för att verka avhållande 
mot strategiskt överfall utgör de en hel
het inom ramen för nya strategiska vill
kor. Marinen utvecklas nu idemässigt 
och till stora delar också kvalitetsmässigt 
mot att svara upp mot dessa nya krav. 

Ledamoten 
MAGNUS HAGLUND 

Kommendörkapten Magnus Haglund, som fram till 
halvårsskiftet 1995 var marinattache i Moskva, är numera 
verksam vid militära underrättelse- och säkerhetstjänsten 
inom Högkvarteret 

Ryssland nu och sedan ... 

Årsberättelse i Vetenskapgrenen I (Strategi och stridskrafters användning) presenterad 
vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Stockholm 12 december 
1995 

Bakgrund 
År 1981 avgav enfdförsvarsattache i Moskva, Översten l.gr (FV) Åke Lönnberg, en 
årsberättelse i Kungl. Krigsvetenskapsakademin. Berättelsen hade titeln "Sovjet
unionen- gåta och granne" och väckte på sin tid stor uppmärksamhet, främst för sin 
analys om de psykologiska och historiska drivkrafterna på såväl de inrikespolitiska 
som de utrikespolitiska områdena. Det kan synas förmätet att försöka anknyta till 
denna avhandling, men bedömningsvis kan ett avstamp i 1980-talets början vara en 
lämplig inledning på en årsberättelse rörande dagens situation i det viktigaste av 
Sovjetunionens arvtagareländer-Ryska Federationen. 

"Att bo i det omedelbara grannskapet 
till en supermakt ger en speciell dimensi
on åt tillvaron för ett litet land och då su
permakten är Sovjetunionen, som är så 
annorlunda i samhällsskick, värderingar 
och ambitioner, kan närheten inge en 
känsla av osäkerhet. Det är då viktigt att 
eftersträva kunskaper om den mäktige 
grannen, ett förståendefullt förhållande 
är ju en god utgångspunkt för överbryg
gande av olikheterna. Den, som fylld av 
goda föresatser, tar itu härmed, finner 
snart att den sovjetiska och ryska verk
ligheten, såväl den dagsaktuella som för-

gångna, beskrivs på mycket olika sätt be
roende på vem som hållit i pennan. Det 
är i själva verket så att desinformation 
och abnormt drivet hemlighetsmakeri 
försvårar intill omöjlighet för utlänning
en att skapa sig en med säkerhet riktig 
bild av Sovjetunionens situation och mål
sättning."1 

I mycket är Lönnbergs beskrivning 
giltig även idag . De grundläggande geo
politiska och psykologiska förhållandena 
som gällde för Sovjetunionen gäller i 
stort sett för den Ryska federationen 
idag. Uppenbarligen ligger den största 
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skillnaden i, att Sovjetunionen nu har 
upplösts och i att en omfattande moder
nisering inletts i Ryssland. Trots föränd
ringarna är Ryssland fortfarande en 
mäktig - och märklig - granne sett från 
en liten, västerländsk grannes horisont. 

Det kanske allra svåraste att inled
ningsvis förstå är landets enorma storlek. 
I Sverige hävdar vi ofta- inte minst i för
svarsdebatten betydelsen av landets sto
ra yta och fåtaliga befolkning. Man kan 
då erinra sig att Ryssland är fyrtio gångar 
större än Sverige och har en befolkning 
som är omkring tjugo gånger Sveriges! 
Själva storleksordningen är det som är 
svårbegripligt. Ryssland är ju inte bara 
ett land utan snarare en kontinent och 
omspänner inte mindre än 11 tidszoner 
d v s nästan halva jordens omkrets. Om 
man flyger 8 timmar österut från Moskva 
kan man komma till Vladivostok, men 
har fortfarande två tidszoner kvar av 
Ryssland öster om sig. Flyger man väs
terut lika länge kommer man till New 
Y ork! l själva verket ligger det östligaste 
Ryssland på västra halvklotet, vilket kan
ske kan vara ett mått på landet enorma 
utsträckning. 

Ä ven i ekonomiska sammanhang kan 
man uppfatta att det finns skillnader i 
storleksordning. Trots att den ekonomis
ka utvecklingen under senare år snarast 
förbytts i något, som kunde likna en av
veckling, finns enormt stora ekonomiska 
tillgångar i landet. Vi ska därför inte för
vånas över de nära nog dagliga tidnings
uppgifterna, där den nya ryska klassen av 
"noveau riche" beskrivs. Enligt min be
dömning beror förvåningen just på en 
svårighet att uppfatta de olika storleks
ordningarna. Det som med svenska ögon 
kan framstå som enormt, är i sitt ryska 
sammanhang kanske inte så anmärk
ningsvärt stort. De med svenska ögon 
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uppseendeväckande rika "nyryssarna" 
är kanske inte så anmärkningsvärt rika
sedda i sitt sammanhang. De är kanske 
till och med snarare ett uttryck för en 
förmåga till privat kapitalbildning, som 
behövs inom alla stater, men som vi i 
Sverige numera tycks ha förlorat. 

Det andra ledet i Lönnbergs beskriv
ning - olikheterna med västerländska 
värderingar - hänför sig ganska tidlöst 
till en gammal rysk tradition, i vilken 
man numera måste inkludera landets 
bolsjevikiska parentes. Orsakerna till 
olikheterna tror jag mig kunna finna 
främst inom en ortodox tanketradition; 
först ungefär 1000 år av kristen ortodoxi 
och sedan sjuttio år av marxism-leninism 
-minst lika ortodox. 

"Med en viss framgång har partiet 
försiktigt lanserat Lenin som gud och 
profet, Brezjnev som överstepräst 
samt kommunismen som religion".2 

Detta ortodoxt färgade tankemönster 
ter sig oftast irrationellt för en normal 
västerlänning. Det är en gammal san
ning, att Ryssland aldrig upplevt vare sig 
någon renässans eller den rationalistiska 
filosofiska utvecklingen, som revolutio
neradevästeuropastänkande på 1700-ta
let. 

Genom en konsekvent och statsstyrd 
ortodoxi bekämpades i själva verket alla 
försök till en västeuropeisk utveckling. 
Redan under tsartiden skapades i realite
ten en slags andligt betingad "järnridå" 
och denna är kanske svårare att förstå 
och komma över, än den politiska järnri
då, som föll1989, eftersom den är så nära 
förknippad med den ursprungliga ryska 
kulturen. 3 

I ett samhälle, som präglas av en nära 
nog bysantinsk tradition, uppstår för
modligen tämligen automatiskt tankar 
om "vi och dom". I Ryssland tar detta sig 

traditionellt även ett främlingsfientligt 
uttryck, där det ryska alltid står för det 
rätta medan "det västerländska" uppfat
tas som främmande och därför som fel
aktigt eller kanske t o m fientligt. Ibland 
får man nästan uppfattningen att ryssar i 
allmänhet definierar alla stater utanför 
Ryssland som västliga och därmed mot
ståndare till Ryssland. En svensk tradi
tionell uppfattning om Sverige som det 
neutrala landet mittemellan öst och väst, 
får sig förstås en allvarlig knäck av ett så
dant resonemang och vår förmenta neu
tralitet under det kalla krigets dagar har 
troligen aldrig uppfattats så av några rys
sar. Sverige var och är entydigt och defi
nitionsmässigt ett "västland" i ryska 
ögon. 

En annan rysk besynnerlighet - och 
som av säkerhetsskäl förstärktes intill 
grotesk nivå under sovjettiden - är cen
tralstyrningsprincipen. 

"Det ligger i sakens natur att en cen
tral maktutövning måste medföra ef
fektivitetsproblem i världens största 
sammanhängande rike, särskilt om 
kommunikationerna är dåliga"4 

De aktningsvärda försök till någon 
samhällsutveckling, som gjorts i Ryss
land historiskt och som påbörjats idag, 
har aldrig haft någon direkt eller utbredd 
folklig förankring i hela landet. Traditio
nen har i stället varit att reformer ge
nomförts uppifrån och genom diktat. 
Denna motsägelsefulla situation förelig
ger alltså även idag, och man försöker nu 
regionalisera landet genom centralt fat
tade beslut och diktat. Framgångarna har 
inte heller varit så påfallande, och många 
står främmande inför motiven. En ratio
nellt tänkande västerlänning inser gan
ska snart, att landet inte kan styras effek
tivt , om man håller fast vid principen om 
centralstyrning, och att maktbefogen-

heterna därför måste delegeras från 
Moskva ut till "federationens subjekt", 
som det står i 1993 års konstitution. En 
svensk betraktare får möjligen ett slags 
kommunal uppbyggnad för ögonen, då 
han hör talas om den tilltänkta regionali
seringen av Ryssland, men man måste då 
åter erinra sig skillnaden i storleksord
ning. Många av regionerna- o b lasterna
är ju betydligt större än flera av Västeu
ropas stater; ibland är även folkmängden 
större och kommunikationerna är med 
våra mått mätt utomordentligt dåliga. I 
Västeuropa finns ju i de flesta fall dessut
om ytterligare administrativ uppdelning 
och tättuppbyggda kommunikationsmöj
ligheter; något som saknas i Ryssland. 
Detta medför två konsekvenser. En regi
onal ledare, som t ex borgmästare Sobt
jak i St Petersburg, "regerar" tämligen 
självständigt över några miljoner innevå
nare och får därigenom en ansenlig poli
tisk maktbas för framtida agerande. Den 
andra konsekvensen är, att maktbasen 
också kan innehålla en ekonomisk di
mension, som kan vara lockande för en 
enskild person. Regionalisering är såle
des en linje, som officiellt drivs av presi
dent Jeltsin, men den dag någon regional 
potentat finner, att hans personliga am
bitioner inte kan uppnås under hans lev
nad och att Moskvas inflytande snarare 
kan ses som en belastning för hans regi
on, ligger kanske en urartad regionalise
ring nära till hands. Vi riskerar alltså få 
uppleva ytterligare ett sönderfall efter 
Sovjetunionens - nämligen Ryska fede
rationens. Man skall nog i första hand se 
centralmaktens ingripande mot själv
ständighetssträvandena i Tjetjenien i den 
belysningen. Om federationen skulle fal
la sönder, står också världssamfundet in
för en gigantisk uppgift, om någon 
"fredsbevarandeoperation" skulle er-
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fordras. En mycket allvarlig konsekvens 
av ett eventuellt sönderfall är förstås att 
det skulle innebära en spontan kärnva
penspridning av hittills okända propor
tioner. För Sverige, som en av de när
maste och utvecklade grannstaterna, 
borde kanske denna risk uppmärksam
mas bättre. 

Ytterligare en besynnerlig - kanske 
mera Justig-följd av en extremt centra
listisk ledningsprincip är, att de olika 
statsorganen var för sig byggt upp sina 
egna system för ledning och samband. 
Samtidigt som således ett normalt funge
rande rikstäckande allmänt telefonnät 
egentligen saknas, finns ett flertal väl 
fungerande egna telefonsystem inom fle
ra olika statsorgan - inte minst inom 
krigsmakten och inrikestjänsterna. Detta 
förklarar den ganska egendomliga bild vi 
ibland ser av viktigare befattningshava
re, som har ett stort antal telefonappara
ter på sina tjänsteskrivbord. De har näm
ligen en apparat för varje telefonnät, som 
de är inkopplade på. Växlar saknas i
bland av rent tekniska skäl systemen är 
alltför olika - även om säkerhets- och 
sekretessynpunkterna kanske varit de 
drivande. Att det sedan saknas telefon
kataloger, gör ju inte saken enklare för 
en besökare i landet! 

På den mera militära sidan är det 
främst två drivkrafter, som jag bedömer 
skilja den ryska verkligheten från den 
västerländska. Den första är det marxis
tisk-leninistiska ideologiska inflytandet 
på den militära tanketraditionen. Ideolo
gin har ju i sig själv gjort anspråk på att 
vara "en objektiv vetenskap". I en stat 
som styrs enligt en sådan grundsyn, mås
te förstås även den militära krigskonsten 
underordnas de politiska principerna, 
vilket i Rysslands fall bl a medfört att 
man tror sig kunna matematiskt faststäl-
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Ja regler för strategi och krigföring. Den i 
västerlandet välkända taktiska tumre
geln, om behovet av trefaldig överlägsen
het inför ett anfall, kompletteras därför i 
sovjetisk strategisk tradition med uträk
ningar om antalet kanoner per frontkilo
meter, antalet fartyg per kustkilome
ter(!) och andra betydligt mera kompli
cerade formler; allt upphöjt till "objektiv 
vetenskap". strategin och krigskonsten 
d v s "förmågan att uppfatta och förstå 
viljor, som utnyttjar sig av militära makt
medel för att nå politiska mål" ,5 reduce
rades- och reduceras även idag- till mer 
eller mindre komplicerade räkneopera
tioner - men för säkerhets skull med or
dentlig råge beräknat för den sovjetiska 
sidan. Kanske är detta en bidragande or
sak till, varför sovjetstaten i realiteten 
rustade sönder sig själv? 

Den andra faktorn är den ryska tradi
tionen att genomföra militär verksamhet 
på ett många gånger orimligt våldsamt 
och inhumant sätt. Det verkar vara nå
gon form av binär uppfattning om krigfö
ring - antingen fred eller totalt urskilj
ningslöst våld - inga mellanlägen alls. 
Man kan ana ett arv från medeltidens 
mongoler, som ju verkligen inte hämma
des av några västerländskt färgade hu
manistiska hänsyn i sin krigföring. Vi vet 
numera enligt källor i det hädangångna 
DDR, att Warszawapaktens planer för 
det stora angreppet på Västeuropa, inne
höll ett, för vår fattningsförmåga, full
ständigt oresonligt inslag av kärnvapen
insatser- inga enstaka precisionsinsatser 
utan massiva salvor för att slå ut mot
ståndet och sedan- och det är kanske det 
allra mest anmärkningsvärda - skulle de 
egna styrkorna rycka fram genom det 
förödda landet; i stort sett utan några 
som helst hänsyn till förbandens behov 
av skydd mot den kvarliggande radioak-

tiviteten. Målen skulle nås enligt den po
litisk-strategiska planen och utan hänsyn 
till den egna förbandsförbrukningen. 
Även denna hänsynslöshet är således en 
rysk tradition. Min personliga bedöm
ning är, att vi även i framtiden kommer 
att uppdaga ytterligare exempel på ofatt
bar våldsanvändning i den sovjetiska 
krigsplanläggningen - kanske med kärn
vapenanvändning inkluderat. 

Denna hänsynslöshet mot de egna 
styrkorna har medfört en annan effekt, 
som vi ibland kunnat observera - nu se
nast i Tjetjenienkriget; de ryska soldater
na har genom historien alltid haft en fa 
talistisk syn på sin situation, vilket å ena 
sidan, ofta av mycket påtagliga överlev
nadsskäl, medfört en otrolig seghet och 
tapperhet i strid. Å andra sidan känner 
alla ryska medborgare mycket väl till 
principen om den hänsynslösa förbands
förbrukningen och en inkallelse till mili
tärtjänst betraktas därför av menige 
man, som praktiskt taget liktydigt med 
en dödsdom. Från den utgångspunkten 
är det kanske inte så egendomligt, att 
man även idag gör allt för att undvika ut
skrivning till krigstjänst. Endast omkring 
20% av de utskrivna, rycker i verklighe
ten in till tjänstgöring och resten uteblir 
av olika mer eller mindre lagliga skäl.6 

Jag kan tänka mig, att diplomatiska 
rapporter västerut redan från det gamla 
Tsarryssland var fyllda av beskrivningar 
av alla de oförståeliga skillnader, som 
man då upplevde. Skillnaderna är idag 
trots allt kanske inte så överväldigande. 
Trots detta är det påfallande ofta, som 
det bisarra eller egendomliga kommer i 
förgrunden vid rapporteringen i massme
dia, vilket kanske ger en onödigt egen
domlig bild av den ryska verkligheten.7 

Till bilden hör också, att även ryska me
dia med viss förkärlek rapporterar om 

sällsynta egendomligheter, som natur
ligtvis kan inträffa i ett land av Rysslands 
storlek. I sammanhanget bör man kanske 
påminna om, vad Lönnberg skriver un
der rubriken "Sanning- eller ej" 

"Under långliga tider har t o m oskyl
diga sanningar kunnat få farliga följ
der för ryssarna - ibland har påfölj
den varit avgjord utan att någon 
handling begåtts, varför individer, be
slutna att överleva, mer än annat haft 
behov av en särklassig tale- och fabu
leringskonst Detta anses av många 
vara den ursprungliga anledningen 
till att ryssarna tar så lättvindigt på 
sanningen. Språket har med andra 
ord icke endast varit ett kommunika
tionsmedel utan har också blivit ett 
vapen i självbevarelsens och överlev
nadens tjänst. Tatarerna lär ha varit 
mästare i lögn och bedrägeri, vilket 
av ryssarna måste mötas med samma 
metoder."" 
Även detta arv bidrar till svårigheter

na att på ett fullödigt och heltäckande 
sätt rapportera om de många gånger 
svårbegripliga förhållandena i Ryssland. 

Man kan således med rätta ställa sig 
frågan om det över huvud taget är möj
ligt att beskriva den ryska verkligheten 
på ett entydigt sätt. Möjligen är det så, 
men knappast enbart i normala, rationel
Ja termer, som en normal västerlänning 
förstår. 

Ryssland är verkligen annorlunda. 

Ryssland idag 
På randen till ett andra allmänna val till 
dumanden 17 december, kan det vara av 
intresse att kortfattat fastställa, var Rys
ka federationen idag står konstitutio
nellt. Ryssland är, enligt den 1993 antag
na författningen , en presidentstyrd fede-
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rationsstat med en lagstiftande försam
ling och en formellt fristående dömande 
makt. Grundlagen ger den exekutiva 
makten och presidenten en mycket stark 
ställning; delvis på bekostnad av den lag
stiftande församlingen. Konstitutionen 
påminner mera om USA:s eller Frankri
kes än vår. Detta gör att dumavalen i sig 
själva kanske inte är så betydelsefulla på 
kort sikt, men valen kan ge en uppfatt
ning om stämningen i landet inför presi
dentvalet nästa år och detta är betydligt 
viktigare för den ryska framtiden. Där
emellan ligger dessutom en nytiiisättning 
av ledamöterna i Federationsrådet eller 
"senaten". Från varje federationssubjekt 
skall det finnas två ledamöter i federa
tionsrådet och nuvarande mandat löper 
ut i mitten av december. I skrivande 
stund är det oklart, om hur nyvalet dit 
ska gå till- genom allmänna val i respek
tive oblast (motsv) eller genom direkt 
tillsättning genom presidenten. 

Oberoende av utgången av dumava
let kan man med viss säkerhet anta, att 
president Jeltsin -med sin från våra ut
gångspunkter ganska udda syn på demo
krati- kommer att ställa sig i spetsen för 
vad som han uppfattar vara den aktuella 
folkviljan. Presidenten- "Landsfadern", 
som han troligen själv uppfattar sig som
kan alltså behöva anpassa sin politiska 
kurs i enlighet med valresultatet och det 
troligaste blir att politiken kommer att få 
en mera påtagligt nationell eller nationa
listisk inriktning. 

Avgörande för landets framtid är an
nars, om man kommer att fortsätta re
formpolitiken eller inte. Närmast till 
hands ligger troligen, att man kommer att 
fortsätta med de ekonomiska reformerna 
-men i något långsammare takt än hittills. 
Om så skulle bli fallet torde det närmaste 
halvseklet eller så erfordras för en fortsatt 
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smärtsam och- även för omvärlden - svår 
omställningsprocess. Var denna kommer 
att sluta, är helt omöjligt att förutspå. Den 
ekonomiska vetenskapens möjligheter till 
förutsägelser anses i allmänhet som myck
et begränsade. Tidsmässigt kan kanske de 
närmaste sex månaderna i ett utvecklat 
västerland bedömas med någon säker
het!" Framtiden för Ryssland är således 
minst sagt oviss och frågan är väl, om inte 
den allmänt omvittnade ekonomiska och 
politiska oredan i landet historiskt sett 
snarare är ett slags normaltillstånd för 
Ryssland. Despotien och nyckfullheten i 
landets ledning är kanske de faktorer som 
främst bidragit till den traditionella ryss
skräcken bland grannländerna? Det finns 
kanske anledning att fundera på detta sär
skilt i små grannstater till Ryssland. 

I övergripande termer kan man idag 
uppfatta att den, av Jeltsin och de demo
kratiska krafterna, tänkta decentralise
ringen och regionaliseringen har inletts i 
landet. I vissa obiaster eller republiker 
verkar det till och med ha gått så långt, 
att man styr sig själv, utan alltför mycket 
inblandning från centralmakten i Mosk
va. Utvecklingen beror dock kanske inte 
så mycket på att decentraliseringsproces
sen har varit framgångsrik, som på att 
det råkar finnas initiativrika lokala makt
havare, som själva tagit över makten. 
Även för denna process finns det dock 
fortfarande en gräns och Tjetjenienak
tionen visar att centralmakten inte kan 
tolerera alltför långtgående lokala strä
vanden och att man fortfarande har re
surser att ingripa om gränserna för det 
tillåtna överskrids.10 Dolt under ytan 
finns numera tendenser till andra utveck
lingslinjer än den centrala ledningen 
åsyftat och man kan kanske säga, att 
Ryssland idag är mera decentraliserat än 
det någonsin varit. I vissa fall drivs också 

den ekonomiska utvecklingen av helt 
andra krafter än genom politiska beslut 
eller genom marknadens krav. Det finns 
ett stort problem i det maktvakuum, som 
sovjetregimen efterlämnade och detta 
tomrum har i några fall fyllts av alltför 
ambitiösa lokala ledare- ofta f d partile
dare - med egna ambitioner. Problemet 
med den organiserade brottsligheten är 
en realitet. 

Man kan i mycket övergripande ter
mer säga, att Ryssland idag utvecklas i 
tre olika farter- i tretakt, om man så vill. 
Snabbast går utvecklingen i Moskva, St 
Petersburg och i vissa större städer i Vol
garegionen. Där finns entreprenörerna, 
de livgivande och växande kontakterna 
med världsmarknaden samt en snabb 
ekonomisk utveckling. I en större del av 
landet är takten lägre och där sker en 
mycket tveksam och långsam övergång 
till det främmande- "det västerländska". 
Särskilt problematiskt är det i de stora 
industristäderna i Uralregionen och väst
ra Sibirien. Städerna där är ofta helt be
roende av den krigsmaterielindustri, som 
sovjetregimen förlade där under krigsår
en och under det kalla krigets år. En av
veckling av det militärindustriella kom
plexet kommer med säkerhet, att medfö
ra mycket stora ekonomiska problem, en 
stor arbetslöshet och åtföljande sociala 
problem 11 • Hit - till den andra fartens 
Ryssland - har utveckling egentligen 
bara anlänt, men man kan nu börja ana 
en ekonomisk omstöpning. Den tredje 
utvecklingstakten återfinns på den ryska 
landsbygden och där har egentligen ing
enting hänt sedan livegenskapen avskaf
fades på 1860-talet. Det föreligger en 
stor tveksamhet, ja kanske rädsla, för att 
genomföra en privatisering av jordbru
ket. Orsaken ligger i vetskapen om, att 
en rysk bonde sedan lång tid tillbaka 

vant sig att enbart producera för den 
egna familjens egna behov och inte för 
försäljning i stor skala. En snabb privati
sering av jorden skulle därför - enligt 
rysk uppfattning - ofelbart medföra en 
svältkatastrof för landet. 

Om således läget i samhället i stort är 
svårt att bedöma, är situationen för den 
ryska krigsmakten på intet sätt lättare att 
få någon entydig uppfattning om. Från 
att ha varit världens allra mest fruktade 
krigsmaskin under 1980-talet, befinner 
den sig år 1995 i ett minst sagt ömkans
värt tillstånd. Neddragningarna har varit 
minst sagt drastiska, men samtidigt har 
man den politiska ambitionen att betrak
tas som "Partnern" och som en super
makt jämbördig med USA. I den bilden 
måste man förstås foga in det mycket sto
ra ryska kärnvapeninnehavet I dagens 
läge anges, att de strategiska kärnvapnen 
inte längre är programmerade mot mål i 
USA eller Storbritannien och att alla 
strategiska f d sovjetiska vapen i Vitryss
land och Kazachstan och huvuddelen i 
Ukraina står under rysk ledningY I prak
tiken innebär detta, att Ryssland helt 
övertagit Sovjetunionens gamla kärnva
penroll och att reduceringarna enligt 
START-avtalen kan genomföras någor
lunda planenligt. Av politiska prestige
skäl är ett fortsatt kärnvapeninnehav 
viktigt för Ryssland, vars internationella 
roll främst baseras på denna sin förmåga 
och andra staters respekt för denna .13 

På den konventionella sidan har de 
senaste åren inneburit minst sagt stora 
förändringar. Ryssland har dragit tillba
ka alla f d sovjetiska förband baserade 
utomlands, vilket i sig är en prestation, 
och samtidigt skall man fullfölja CFE-av
talets överenskomna materielreduce
ringar. Att situationen varit svår att 
smälta för makthavarna på den ryska si-
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dan är inte att ta fel på. Avtalets tillämp
ning i den nya politiska situationen blir 
ibland något overklig - även sedd med 
andra ögon än med ryska. Vitryssland, 
en stat med omkring 10 miljoner invåna
re har kvoter på mer än dubbelt så 
många stridsvagnar som Storbritannien, 
tunga vapen som Frankrike och en 
stridsflygplanskvot som Tyskland. 

Som ett stöd för den närmaste ut
vecklingen inom de ryska styrkorna har 
betydande arbete lagts ner på den år 
1993 publicerade militära doktrinen . 
Doktrinens huvudinriktning var strate
giskt defensiv, vilket dock inte utesluter 
förekomsten av offensiva operationer. 
Giltighetstiden begränsades till den på
gående "övergångsperioden" och indela
des i två perioder: 

fram till år 1996 och 
- åren 1996-2000 

Det publicerade dokumentet hade 
dock snarast karaktären av ett program
planeunderlag för kommande 5- 7 år av 
uppbyggnad av den ryska krigsmakten; 
kanske något längre. Om strategiska am
bitioner- utöver påtagligt defensiva - el
ler operativa koncept sades ingenting. 
Beredskap skulle hållas för att kunna 
sätta m mobila och högteknologiska 
stridskrafter i fredsbevarande operatio
ner främst inom federationen, men även 
inom det "nära utlandet" och där man 
har avtalat om insatserna. Därvid efter
strävas även mandat från internationella 
organisationer. Låg profil och en defen
siv hållning förutsågs för den närmaste 
framtiden. Efter uppbyggnadsperiodens 
slut förutsätts , att en mera demokratiskt 
fullbildad stat ska ha tillskapats för att 
överta de mobila och högteknologiska 
enheterna för användning enligt en då 
kanske bättre genomarbetad doktrin. 14 

En illustration över den officiella rys-
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ka hotbilden, som den presenterats i mi
litärdoktrinen framgår av bild l. 

Av de storstilade planerna på en re
formerad krigsmakt, har huvuddelen för 
att inte säga allt - stannat på pappret. 
Någon reformering av ledningsstruktu
ren har ännu inte inletts, några moderna 
operativa ledningar har ännu inte ska
pats och en högteknologisk krigsmakt av 
västlig standard är ännu avlägsen. Det 
enda, man verkligen lyckats med, är de 
nerdragningar av personalstyrkan, som 
skulle ge ett ekonomiskt utrymme för 
moderniseringar. En reducering från 5 
miljoner man till nu kanske 1,3 miljoner 
-troligen färre- på några år är ju inte fy 
skam! Den enda ledningsförändringen, 
som genomförts, är att Kaliningradsre
gionens samtliga militära förband nu står 
under ett gemensamt befäl under Chefen 
för Östersjömarinen, amiral Jegorov, 
men området är ju också unikt. Kalinin
grads särskilda försvarszon, KOOR är 
den ryska akronymen, har nu något så 
unikt för ryska förhållanden som en inte
grerad regional ledning, men chefens 
möjligheter att påverka andra försvars
grenars resurser i området verkar myck
et begränsade. På rysk TV framförde Je
gorov i våras, att han hade ett behov av 
att kunna förlägga sjömän från Östersjö
marinen, men att han då inte fick använ
da de tomma kaserner som fanns, efter
som de tillhörde markstridskrafterna. 

Landets mycket bekymmersamma 
ekonomiska läge har förstås direkta åter
verkningar på krigsmakten, som numera 
genomför mycket få övningar jämfört 
med under sovjettiden. De för oss myck
et egendomliga ekonomiska förhållande
na verkar inte heller underlätta en ratio
nell verksamhet vid krigsmaktenY Att 
det sedan finns en ambition att utåt visa 
upp en normalbild, är en annan sak och 

H 

/ /1/ 

Bild l 
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man överdriver därför mer eller mindre 
regelmässigt sin övningsverksamhet in
för massmedia. Särskilt i väst och där 
mera traditionella uppfattningar är för
härskande, tas sådana nyheter emot be
gärligt och anses vara tecken på en ny 
rysk upprustning. Verkligheten är fak
tiskt en helt annan. Som ett exempel kan 
nämnas, att en rysk "Första klassens pi
lot" d v s en pilot i normal flygtjänst har 
mindre än 30 flygtimmar per år, vilket 
motsvarar vad en svensk f d pilot får ge
nomföra som "fortsatt flygförarutbild
ning" (för att bibehålla flygförmånerna)! 

Enligt min uppfattning är det därför 
idag inte en rysk militär styrka, som ut
gör något hot mot omgivningen, utan pa
radoxalt nog en rysk militär svaghet. Nå
got reellt konventionellt alternativ finns 
idag inte för den ryska statsledningen, 
vilket kan ha sänkt kärnvapentröskeln 
betydligt utan att omvärlden egentligen 
märkt något. Samtidigt ger en alltför 
svag militär nationell styrka möjligen nå
gon potentat i någon fjärran region möj
lighet att mera påtagligt ifrågasätta 
Moskvas styre, om han skulle ha skäl att 
markera en större självständighet. Tje
tjenienscenariot ligger kanske latent på 
flera håll? 

Och sedan .... 
Vad kan man då se för framtid för det 
postkommunistiska Ryssland? Inled
ningsvis måste man konstatera, att myck
et kommer att bero på hur västvärlden 
ställer sig till Ryssland. Insikten om detta 
är nog bäst i USA och i Tyskland. Båda 
dessa stater bedriver också omfattande 
utvecklingssamarbete med ryska mot
parter - även på det militära området 
bl a inom ramen för PFF. Men det är 
dock inte de ganska omfattande statliga 
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kontakterna, som kommer att bli avgö
rande. Det viktigaste är, att näringslivet i 
bredaste bemärkelse, skaffar sig kontak
ter med de ryska företag som fortfarande 
är livskraftiga och att investeringar görs 
för framtida utveckling. Först därigenom 
kan de ryska rikedomarna bli tillgängliga 
på världsmarknaden och den ryska 
marknaden öppnas för omvärldens före 
tagande . Svårigheten ligger i att kunna 
skapa ett utvecklingsklimat, utan att be
folkningen drabbas av alltför stora socia
la nedskärningar. 

Flera utvecklingsalternativ kan tän
kas. Det mest näraliggande är kanske en 
fortsatt nedgång av den ryska ekonomin, 
trots att det finns bedömare, som redan 
nu hävdar att en ekonomisk vändning 
skett i år. Möjligen kan denna beklagans
värda sakernas tillstånd bli långvarig, ja 
kanske alltför långvarig för att federatio
nen ska orka hålla samman under en fort
satt tid av påfrestningar. En sådan lång 
övergångsperiod skulle, som förut antytts, 
hela tiden kunna innebära avsevärda ris
ker för grannarna - särskilt de baltiska 
staterna är i så fall mycket utsatta - och 
kanske för hela världen. Nedgångsperio
der tenderar också skapa nationalistiska 
extremiströrelser. Det borde därför ligga i 
de utvecklade grannarnas intresse - bl a 
Sveriges - att försöka påverka den ryska 
utvecklingen efter bästa förmåga. Risken 
är att omvärlden i stället ställer sig avvak
tande och vid sidan av utvecklingen- "för 
att vänta på vad som ska hända". Det är 
kanske det allra sämsta alternativet: att 
överlåta Rysslands fortsatta utveckling till 
en demokratiskt oskolad befolkning i ett 
isolerat land utan impulser utifrån. 

Den utveckling, som ryssarna själva 
helst skulle vilja tro på, är att ett slags 
ekonomiskt under skulle inträffa och att 
Ryssland därmed i ett trollslag skulle bli 

en stark, modem, marknadsekonomiskt 
inriktad stormakt. Detta skulle kunna 
vara en slags nutida motsvarighet till de 
undergörare, som har en djup tradition i 
ryskt folkmedvetande , men sannolikhe
ten för att något sådant skulle inträffa är 
förstås mycket låg. Till detta skulle behö
vas en nationell samling kring entydiga 
uppbyggnadsmål och en självdisciplin, 
som helt saknas i dagens Ryssland. En 
slags mätare på om utvecklingen, trots 
allt , skulle gå åt det här hållet skulle kun
na vara tillkomsten av ett fungerande 
skattesystem(!), lokal politisk självstyrel
se, uppkomsten av en medelklass och ett 
fungerande rättsväsende. Allt detta sak
nas dock ännu i Ryssland. 

En tredje utvecklingslinje skulle kun
na innebära en stabilisering av dagens 
tillstånd och en slags uppbyggnad av en 
fungerande marknadsanpassad ekonomi 
parallellt med dagens mycket blandade 
ekonomi. En absolut förutsättning för en 
sådan utveckling vore en välfungerande 
och modernt inriktad centralmakt som 
ett slags motsvarighet till en upplyst des
poti. Ä ven detta alternativ innehåller 
stora risker. Despotin kan bli alltför des
potisk och utvecklingen i regionerna kan 
gå alltför ojämnt, vilket i båda fall kan 
medföra splittringstendenser eller kan
ske utträde ur federationen. En medve
ten centralisering skulle kanske kunna 
antyda att detta utvecklingsalternativ 
skulle kunna bli en realitet. 

Man kan förstås inte heller utesluta, 
att mera extremistiska alternativ kan 
olyckas inträffa. Det skulle under sådana 
omständigheter kanske komma att över
låtas direkt till den demokratiskt oskolade 
ryska befolkningen, att avgöra vilken 
framtid det ska bli för landet. Exemplet 
Bosnien skrämmer och i dagens läge och 
inom överblickbar framtid skulle ett så-

dant scenario innebära stora risker även 
för västerlandet. I medvetande om detta 
borde flera - även i Sverige och i den 
svenska försvarsmakten - göra betydligt 
större insatser för en fortsatt demokratisk 
utveckling i Ryska federationen. I närtid 
är detta, enligt min bestämda uppfattning, 
det enda alternativet för en fortsatt lugn 
utveckling inom Östersjöområdet. 

Noter 
l. Överste l gr Åke Lönnberg. Kungl Krigsve
tenskapsakademiens handlingar och tidskrift 
nr 6/81 sid 221. 

2. Ibid sid 241 

3. Många hävdar ju i dessa dagar, att kultur
gränsen daterar sig redan från det gamla ro
merska rikets uppdelning i Västrom och Öst
rom år 395. 

4. Lönnberg sid 234 5. Beaufre: Modern stra
tegi för krig och fred 

6. Det är en vanlig missuppfattning att det 
skulle finnas ett värnpliktssystem av ungefär 
vår modell i Ryssland. I Ryssland skrivs i stäl
let krigsmaktens behov av meniga ut från de 
aktuella åldersklasserna. Om behoven av för
band skulle öka av något skäl, kan således fle
ra skrivas ut och kanske från flera åldersklas
ser. Efter tjänstgöringen, som f n är 2 år, pla
ceras man i reserven. Den planerade reserven 
kan uppskattas till omkring 10 miljoner man. 
(1993) 

7. Ofta finns nyheter i svenska media om t ex 
epidemier eller andra farligheter i Ryssland. 
Eftersom TI-telegrammen oftast tecknas i 
Moskva, får en oinitierad läsare oreflekterat 
intrycket att epidemien ifråga brutit ut i 
Moskva, medan den i verkligheten oftast rap
porterats från Dagestan eller från Centralasi
en - ca 15000 km eller längre från Moskva. 
Hälsoläget i Stockholm påverkas ju inte så 
mycket av epidemier i Italien eller i Egypten! 

8. Lönnberg sid 236 

9. Ekonomiska klubben. SR oktober 1995 

l O. En av de mest debatterade frågorna inför 
den nya konstitutionen var dess förteckning 
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av "federationens subjekt", som alltså finns 
inskriven i grundlagen. Frågan rörde då dock 
vilken status de olika federationsdelarna skulle 
ha - inte om de skulle ingå i federationen eller 
inte! 

11. Den sociala effekten kan bli mycket om
fattande beroende på den säregna sovjetiska 
industriuppbyggnaden och -strukturen. Ett 
centralt fattat beslut om att ett industrikombi
nat skulle anläggas medförde även ett antal 
följdbeslut om försörjning av kombinatet. Nå
gon kolchos fick i uppgift att utan ersättning 
leverera jordbruksprodukter till kombinatets 
anställda. Företaget själv bestod de anställda 
med all social service, som vi närmast uppfat
tar vara en kommunal uppgift o s v. Leveran
ser av råvaror skedde utan betalning enligt de 
centralt fastställda produktionsplanerna och 
de färdiga produkterna levererades utan nå
gon betalning. Hela denna struktur av "gratis
tjänster" är nu under sönderfall och det är 
oklart vem, som skall inleda en betalningsked
ja. Alla avvaktar i det längsta med att göra sig 
av med sina ekonomiska tillgångar, som f ö 
kanske redan funnit sin väg ner i någon driftig 
industriledares fickor! 

12. Military Balance 1994-1995 

13. Jämför alla de turer, som föregått sakfrå
gorna vid uppsättningen av en NATO-styrka i 
Bosnie n. Ryssland behöver verkligen inte del
ta, men USA är angelägna att inte lämna 
Ryssland utanför. 

14. Attacherapport 

15. Budgetering, medelsförbrukning och kost
nadsuppföljning är förstås en omöjlighet i ett 
system, där inflationen kan vara tvåsiffrig per 
månad och där tilldelningen av ekonomiska 
resurser sker genom att sedlar översänds. Ef
tersom något gireringssystem inte finns, skick
as alltså sedlar fysiskt till anslagsmottagarna 
bl a de militära förbanden , men eftersom 
Rysslands bank inte ytterligare vill späda på 
inflationen, trycks nya pengar bara i måttlig
are mängder. Detta innebär att tilldelningen 
av pengar reduceras även i förhållande till 
fastställd tilldelning d v s det som närmast 
motsvarar, vad vi kallar budget. 
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Komplettering 
Ryssland och Östersjön 
Inför det kommande ryska jubileumsåret 
1996, kan det vara på sin plats, att reflek
tera något över Ryssland och Östersjön. 
Inledningsvis finns det några psykologis
ka faktorer, som jag tror kan vara av be
tydelse vid en bedömning av ryska mari
na intressen i stort. 

För den ryska allmänheten represen
terar maritim verksamhet i allmänhet nå
got mycket främmande och äventyrligt. 
Detta har flera orsaker. Den viktigaste är 
kanske, att det historiska Ryssland aldrig 
har haft något direkt och eget behov av 
haven som transportväg. Man har i stäl
let haft sina stora floder, som- även om 
vissa är enormt stora - trots allt har sina 
begränsningar sett från ett allmänt mari
timt perspektiv. Ett fritt val av transport
riktningar saknas ju till exempel helt i en 
flodmiljö jämfört med en normal havs
kust. I vissa fall kan man till och med 
bara fara åt ett håll, eftersom strömmen 
kan vara alltför kraftig. I Rysslands spe
cifika fall tillkommer också de klimatolo
giska begränsningarna. Floderna är se
gelbara endast under den isfria säsongen, 
vilket ytterligare begränsar deras bety
delse för sjöfart. Jämfört med de stora 
mellaneuropeiska flodernas omfattande 
sjöfart är det ryska flodutnyttjandet för-

vånande svagt. Volga är, för att ta ett ex
empel, mycket glest trafikerad jämfört 
med till exempel Rhen eller Donau, som 
båda är betydligt mindre. De klimatolo
giska förutsättningarna begränsar ju 
dessutom utnyttjandet av de kuster, där 
Ryssland faktiskt är i kontakt med 
världshaven- från Murmansk över Isha
vet till Vladivostok. Gemensamt för 
dessa kuster är samtidigt, att de ligger 
mycket långt från den ryska hjärtlandet, 
vilket alltså kräver långa landtranspor
ter. 

Ryssarna är alltså ett "kontinentalt" 
folk, men vad det i själva verket betyder, 
är verkligt svårt att sätta fingret på. Är 
det att "transporter", för ryssen i allmän
het, främst förknippas med järnvägar och 
lastbilar? Av ideologiska skäl satsade 
sovjetregimen ju dessutom främst på 
järnvägen som statens huvudtransport
medel - man ansåg sig ju dessutom vara 
avstängd från den kapitalistiska världen 
på andra sidan haven och behovet av en 
egen handelsflotta var kanske inte så på
tagligt. 

Behöver då ryssarna haven för sin 
försörjning? Egendomligt nog är inte 
heller detta fallet. Man kan dock säga, att 
bland sovjetregimens alla tillkortakom
manden, "tillskapades" en stor protein
brist och ett livsmedelsunderskott för 
hela sovjetväldets befolkning. Detta kom 
till viss del att fyllas med fiskeriproduk
ter. Men nu är också det stora industrifis
ket troligen under kris; möjligen under 
avveckling. Således är inte heller denna 
gren av den maritima verksamheten 
längre särskilt viktig för Ryssland.1 Det 
återstår därför egentligen bara en viktig 
anledning för en fortsatt rysk maritim 
verksamhet och det är prestigeskälet, 
men så har det inte alltid varit. 

Den ryska flottan räknar 1696 som 

sitt officiella födelseår. I maj det året 
samlades en provisorisk flotta bestående 
av de fartyg, som byggts i bl a Voronezj 
och Brjansk och löpte ut i Azovska sjön. 
Azovflottan var den allra första ryska 
flottan och med hjälp av denna kunde 
ryssarna i juni inta den då turkiska fäst
ningen Azov. Turkarna , på den södra 
flanken , var alltså den första fienden rys
sarna vände sig mot med sin flotta och 
svenskarna, på den norra, blev nästa. 
Den 20 oktober 1696 fastställde bojardu
man den ukas från Peter l, där tillska
pandet av en reguljär örlogsflotta före
slogs. Den nya flottan, som i juli 1714 be
segrade den svenska flottan vid Hangö
udde (Gangut på ryska) och i juli 1720 
vid Grönhamn (Grengam), bidrog där
med - enligt rysk uppfattning - till att 
Ryssland fick sitt "rättmätiga" tillträde 
till Östersjön. Historiskt sett har dock 
marinen aldrig bidragit till någon utvidg
ning av imperiet och segrarna har bara 
vunnits mot svaga motståndare- turkar
na och svenskarna. Det var alltså utveck
lingen mot en europeisk stormaktsställ
ning, som motiverade flottans tillkomst 
och inga naturliga maritima skäl. Man 
kan säga, att den svenska marinen funge
rade som katalysator för denna process, 
vilket förstås bör uppmärksammas under 
det kommande jubileumsåret. 

Den nya huvudstaden, St Petersburg, 
blev snabbt- och är fortfarande med sina 
drygt 5 miljoner invånare- den utan jäm
förelse största staden vid Östersjön och 
med en betydande handel på utlandet. 
Åren efter Napoleonkrigen kan i många 
avseenden räknas som Rysslands guldål
der och detta gällde även för den ryska 
flottan, som utvecklats till ett viktigt stra
tegiskt instrument för tsarernas världs
omspännande politik. Ryska flottor från 
Östersjön uppträdde i flera hav bl a Me-
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delhavet under sådana storheter som 
amiralerna Senjavin, Lazarev och Nachi
mov. Det var för övrigt Nachimov med 
en eskader från Svartahavsflottan, som 
1853 slog en turkisk eskader i Sinope
bukten, vilket indirekt bidrog till att 
Krimkriget bröt ut. 

Efter Krimkriget, som ju faktiskt 
även berörde Sverige och Östersjön, 
skedde en snabb utveckling av den ryska 
flottan mot ångdrift och bepansring. I
bland var kanske experimenterandet väl 
udda och de cirkelrunda kanonbåtarna 
"popoffkorna" fick inga efterföljare. Å 
andra sidan är teoretikern om ångfartygs 
manövrer- amiralen Butakov- väl känd 
av alla sjöofficerare. En väsentlig del av 
den ryska flottans fartygsbestånd bygg
des då på ryska varv i Östersjön och i 
Svarta havet, men inslaget av inköpta ör
logsfartyg- och därmed inköpt teknik el
ler spetsteknik-ökade successivt. Fartyg 
byggdes på franska, tyska och amerikan
ska varv i allt större omfattning och gav 
den ryska flottan en modernitet, som 
verkligen utnyttjades i en strategiskt be
tingad stormaktsroll.2 

Utvecklingen medförde även, att den 
ryska flottan och dess personal mot slu
tet av 1800-talet fick en växande veten
skaplig inriktning. Geografiska expedi
tioner genomfördes till Arktis och An
tarktis samtidigt som man utvecklade 
den moderna sjökrigföringens arsenal: 
radiotelegrafi, minor och torpeder. Hela 
den hydrografiska tjänsten och den ocea
nografiska forskningen var - och är - en 
integrerad del av flottan, vars ledande 
personal flitigt förekom i de ledande sa
longerna i huvudstaden, St Petersburg. 
Den nära knytningen mellan St Peters
burgs stad och den ryska flottan är av 
gammalt datum, och understöds även i 
våra dagar av borgmästare Sobtjak och 
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Chefen för Leningrads(!) marinbas, vice
amiral Grisjanov. Även socialt tillhörde 
således sjöofficerarna samhällets ledan
de skikt, trots att de förstås var betydligt 
färre än sina armekollegor. De förhållan
devis stora satsningarna, som Ryssland 
gjorde på sin flotta, placerade denna i ett 
slags nationell favoritposition och mot 
denna bakgrund är förstås katastrofen i 
Tsushimasundet i maj 1905 egentligen 
utan motsvarighet. Av flottan återstod 
efter Rysk-Japanska kriget endast en 
handfull fartyg internerade i neutrala 
hamnar! Jag vill påstå, att man ännu inte 
i full omfattning mentalt återhämtat sig 
från denna nationella katastrof. Uppsätt
ningen av en ny flotta skedde i all hast 
och fartyg fick köpas in utifrån och för 
dryga kostnader. Sjökrigen i Östersjön 
under världskrigen kan inte heller sägas 
ha höljt flottan med ära och nu - inför 
300-årsjubileet - står man inför en helt 
ny situation fast med ett gammalt arv. 

Det marina, historiska arvet komplet
terades först under 1960-talet tankemäs
sigt av Sergej Grigorovitj Gorsjkov, som 
under sin tid som marinchef fick politiskt 
stöd för uppbyggnaden av en verklig su
permaktsflotta med en tydlig inriktning 
mot uppgifter på oceanerna. Många äld
re sjöofficerare - vilket i Ryssland även 
inkluderar företrädare för marinflyg, 
kustförsvar och marininfanteri - upplev
de Gorsjkoveran som en tid av utveck
ling och framsteg. Flera av dessa före
kommer fortfarande i den debatt , som 
trots allt återfinns i de officiella eller offi
ciösa tidskrifterna. Påfallande många av 
dessa äldre officerare verkar för övrigt 
ha varit politiska officerare och de tycks 
nu ha koncentrerat sin verksamhet till 
den historiska forskningen! I deras ögon 
framstår fortfarande idealen från Gorsj
kovperioden som levande och som stra-

tegiska imperativ även för den nya ryska 
staten. Ä ven i diskussioner med perso
ner från denna kategori framstår numera 
således prestigeskälet som styrande för 
flottans utveckling. Om man frågar om 
strategisk syn på Rysslands marina situa
tion, får man oftast något ganska tunt 
svar om behovet av att vidmakthålla de 
fyra marinerna - därför att de har man 
alltid haft. Frågor om strategisk koncent
ration eller kraftsamling till de viktigaste 
uppgifterna har man svårt att besvara. 
Även fördelningen av fartyg till de fyra 
marinerna verkar snarare följa något 
slags rättvisekrav än en grundläggande 
strategisk princip. En strategisk koncent
rering finns dock faktiskt till viss del. Det 
gäller den ubåtsburna andraslagsförmå
gan, som till sin huvudsakliga del löser 
sina uppgifter från positioner i Barents 
och Norska haven. 3 

Hur är då Rysslands marina situation 
i Östersjön idag? 

Geografiskt sett har man blivit tillba
katrängd till två baseringsområden: 
Kronsjtadt med St Petersburg och Bal
tijsk med Kaliningrad; ingendera någon 
idealisk position vid Östersjön vare sig 
för strategiskt offensiva eller defensiva 
uppgifter. strategiskt sett är man troligen 
påtvingad en "fleet-in-being"-roll eller 
möjligen en "sea-denial"-uppgift , vilket 
även stämmer väl överens med den offi
ciella militärdoktrinen från 1993. 

Sjöfarten på St Petersburg är bety
dande efter ryska mått - men knappast 
efter västerländska - medan Kaliningra
doblasten ännu för en slumrande ekono
misk tillvaro. Varvsindustrien är bety
dande inom båda områdena, men i den 
allmänna ekonomiska omställningen har 
deras produktionsvolymer gått ner 
mycket kraftigt. Det finns helt enkelt 
inga beställare - vare sig marina eller ci-

vila. Den begränsade hamnkapaciteten 
är ett potentiellt problem och flera olika 
förslag till hamnutbyggnad har presente
rats, men pengar saknas för utbyggna
den. Under den pågående omställningen 
av Rysslands ekonomi har förstås även 
sjöfarten minskat påtagligt. Vad som tro
ligen dock har ökat är den ekonomiska 
brottsligheten, av vilken även Sverige 
fått sin del bl a i form av organiserad 
flyktingsmuggling. Först när - och om -
Rysslands ekonomiska situation norma
liseras kan man förvänta sig en sjöfart av 
modernare snitt och omfattning. 

För Rysslands del har även förutsätt
ningarna för andra maritima aktivite
teter i Östersjön minskat drastiskt, efter
som den ekonomiska zonen blir - eller 
har blivit - mycket liten. Detta kommer 
även att bli ett bekymmer för de krafter, 
som vill bygga upp Kaliningradregionen 
till en ekonomisk frizon - ett slags nord
iskt Hongkong. 

Östersjömarinen står under befäl av 
amiralen Jegorov, som under sin tid som 
chef, har haft betydande problem med 
att hitta bostäder och förläggningar för 
den personal, som förflyttats till Ryss
land från de f d sovjetiska baserna i Balti
kum. I Ryssland är krigsmakten inte bara 
skyldig att hålla sina anställda med bo
städer. Man måste tilldela varje officer 
en bostad innan man kan avskeda ho
nom! Det mesta har nog löst sig nu eller 
kommer att lösa sig inom en nära framtid 
och främst genom naturlig avgång, som 
det eufemistiskt heter hos oss. Antalet 
fartyg och andra enheter, som numera 
ingår i Östersjömarinen, är inte heller 
särskilt imponerande - ett trettiotal 
övervattensfartyg och en handfull äldre 
ubåtar. Alla fartyg , som är äldre än 20 år, 
skall enligt marinstabens riktlinjer ut
rangeras- och då blir det faktiskt inte så 
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mycket kvar. Samtidigt vill man gärna 
försöka sälja nybyggda örlogsfartyg till 
andra länder - Kina, Algeriet, Iran - för 
att få in hårdvaluta för modernisering av 
varven. Detta konkurrerar således med 
marinens önskemål, men trots detta finns 
det för närvarande inga marina nybyg
gen på de ryska östersjövarvens stapel
bäddar. 

Övningsverksamheten är begränsad 
och troligen kraftsamlar man nu sina 
knappa ekonomiska resurser på att visa 
upp en vacker fasad vid det kommande 
firandet av 300-årsjubileet, då ett flertal 
örlogsbesök och andra marina festlighe
ter planeras i både St Petersburg och i 
Kaliningrad/Baltijsk. Potemkin-kulissen 
är en genuint rysk uppfinning och passar 
ovanligt bra in i dagens försök till presti
gebyggnad, medan en uppbyggnad av en 
mera insignifikant och ogloriös kustför
svarsflotta, som kanske stämmer bättre 
med den nuvarande geostrategiska situa
tionen i Östersjön, inte torde bli någon 
verklighet ännu på flera år. 

Den nya situationen i Östersjön ger å 
andra sidan oss i Sverige helt annorlunda 
marinstrategiska förutsättningar för vårt 
framtida försvar; något som verkar ha 
gått nästan spårlöst förbi i den svenska 
debatten . Om man därutöver betänker, 
att det kan komma att uppstå behov av 
fredsbevarandeoperationer av påtagligt 
maritima slag i Östersjöområdet, förefal
ler dagens inriktning av vårt försvar inte 
så särskilt väl genomtänkt. 4 

Noter 
l. Som ett exempel på resursslöseriet kan an
föras exemplet med den röda laxrommen. 
Denna konserveras på Kamtjatka, där Stilla-
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havslaxen går till fortfarande i enorma mäng
der- på samma sätt som i Kanada eller i Alas
ka. Skillnaden ligger i att den ryska industrin 
enbart tar hand om laxhonornas rom och 
dumpar resten av laxarna i stora gropar på 
land. I USA och Kanada tar man nog av eko
nomiska skäl även hand om laxköttet obero
ende av kön! 

2. Även i Sverige byggdes ryska örlogsfartyg. 
Den från Rysk-Japanska kriget kända kanon
båten Korejets var byggd av Bergsunds meka
niska verkstad i Sverige. 

3. Det är ju kärnvapenbärande ubåtar till 
sjöss, som löser denna uppgift och inte ubåtar, 
som ligger i bas - en missuppfattning, som är 
mycket utbredd i bl a Sverige. Idag, då hotet 
bedöms som ringa av den ryska ledningen, lö
ser man uppgiften genom att alltid ha två(!) 
ubåtar till sjöss. Huvuddelen av tiden sker det
ta inom Norra marinen, men tid efter annan 
bidrar även stillahavsmarinen med en (!) ubåt 
till sjöss, och då reduceras som regel Norra 
marinens deltagande till en ubåt. Skulle man 
uppleva ett ökat hot, torde antalet ubåtar till 
sjöss öka; kanske ända upp till det 30-tal, som 
man officiellt uppges inneha, men troligen är 
endast drygt hälften i själva verket operativa. 
4. Det verkar ju något långsökt och alltför 
mycket "påsplanering", om man i Sverige skul
le reducera marinens del av försvaret; nu när 
man faktiskt har fått rysk hjälp att uppnå en så
dan överlägsenhet till sjöss, att några över
skeppningsoperationer mot svensk kust fak
tiskt inte kan befaras längre. Det vore väl då 
bättre, att förstärka denna- kanske enda - re
lativa överlägsenhet inför en osäker framtid. 

Litteratur 
V. Dygalo: "Otkuda 1 SJto na flote pasjlo" 
("Var och när skedde saker i flottan", Ryska 
marina traditioner) Moskva 1993 

(kollektiv): "Dvazjdy Krasnoznamennyj Bal
tiskij Flot" ("Östersjöflottan med tvåfaldig 
Rödastjärnans orden") Moskva 1990 

Ledamoten 
BO W ALlANDER 

Kommendörkapten Bo W allander är sedan hösten 1994 chef 
för telekrigsektionen inom Högkvarterets sambands- och 
informationssystemavdelning och är tillika ÖB telekrigexpert 

Marin ledningskrigföring - hot och möjligheter 

Inträdesanförande avhållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i 
Stockholm 25 januari 1996 

Ledningskrigföring är ett nytt koncept för hur krigföringen i sin helhet kan understöd
jas. Det handlar om att samordna redan befintliga och traditionella funktioner i tid 
och rum på ett målmedvetet och planerat sätt. Anförandet syftar till att först allmänt 
beskriva ledningskrigföringskonceptet och därefter sätta in det i ett marint samman
hang. En viktig slutsats är att våra kvalificerade fartygsplattformar redan idag har 
godaförutsättningar att motstå en presumtiv angripares ledningskrigföringsinsatser. 

Bakgrund 
Världen rusar allt snabbare mot det vi i 
dagligt tal kallar för "informationssamhäl
let". Vad detta kommer att bli för ett slags 
samhälle kan vi ännu så länge bara ana oss 
till men en sak är säker, mycket av vår var
dag både i hemmet, i skolan och på arbetet 
kommer att vara beroende av informa
tionsteknologins (IT) landvinningar. Futu
rister talar om begrepp såsom skräddar
sydd och individuell utbildning och pro
duktion, kontinuerlig tillgång till databaser 
världen över, allt kommer att ses eller hö
ras (en s.k. transparent värld), integrerad 
intelligens m.m. Ä ven Försvarsmaktens 
villkor påverkas och det är därför angelä
get att följa utvecklingen noga och studera 
vilka hot och möjligheter denna utveckling 

kan föra med sig. Det finns självklart osä
kerheter och risker förknippade med en 
mer eller mindre okontrollerbar !T-ut
veckling. Dessa kan vara av kulturell, poli
tisk, social eller rent av praktisk natur. 

Information brukar definieras som 
innehållet i eller tolkningen av ett medde
lande 1• Ett meddelande består i sin tur av 
"data". Delar av den tillgängliga informa
tionen omvandlas till "kunskap" med syf
tet att reducera osäkerheter, reda ut kom
plexa situationer och generera en korrekt 
omvärldsuppfattning, det vill säga utgöra 
ett underlag för all form av beslutsfattning 
och agerande. Förändringar i information 
och informationsflöden kan ge stora ef
fekter hos personal, materiel och system 
och således förändra ett helt skeende. 
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Mål uppnått när 
vår målsättning 
och vilja även är 
motståndarens 

Bild l. 

För Försvarsmakten och därmed ock
så Marinen handlar det om att inom ra
men för ställda uppgifter och inom alla 
konfliktnivåer tillse att rätt person har rätt 
information vid rätt tidpunkt, för att ett 
rationellt beslut skall kunna fattas och 
därmed också en adekvat insats göras el
ler åtgärd vidtagas. Till detta behövs ett 
väl fungerande och utbyggt ledningssys
tem, d.v.s. organisation, doktriner, perso
nal och teknik i form av informations- och 
sambandssystem2• Ju mer effektivt ett led
ningssystem är desto mera effektivt kan 
stridskrafterna sättas in i enlighet med en 
befälhavares önskemål. Ledning definie
ras som planering, genomförande, upp
följning och kontroll av en verksamhet2• 

Den senaste tidens krigserfarenheter 
har tydligt visat att framgång bygger på 
tillgång till all relevant information samti
digt som en motståndare förvägras den
samma. Modern krigföring har blivit be
roende av kontinuerlig tillströmning av 
stora volymer information förmedlad av 
militär och civil teknologi. Information 
har blivit ett mål i sig och måste därför be
traktas som en strategisk resurs. Tillgång 
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till information är en viktig del i den na
tionella maktens utövande och är en vital 
resurs för att stödja politiska viljeinrikt
ningar, ekonomisk uppbyggnad och själv
fallet även ett effektivt insättande av mili
tära styrkor. 

Kampen om kontrollen över "infor
mationen" har kommit att kallas informa
tionskrigföring ("Information Warfare", 
IW) och är nu en mycket omdebatterad 
verksamhet, framför allt internationellt. 
Informationskrigföring är en nationell to
talförsvarsangelägenhet som berör hela 
samhället, från fred till krig, och utgör i 
huvudsak en strategi som handlar om be
slutsprocesser samt viljan och beteendet 
både hos oss och hos motståndaren. Infor
mationskrigföring definieras såsom en 
verksamhet för att utnyttja, förvanska el
ler fördröja en motståndares information 
samt att skydda vår information från ut
nyttjande, förvanskning eller fördröjning.3 

Ibland förekommer i litteraturen en 
historisk jämförelse mellan olika krigsfor
mer. Man menar att före 1900-talet utöva
des s.k. "agrar" krigföring. Armeer stod 
uppställda på ett slagfält där krigen av-

LEDNINGSKRIGFÖRING 
ANGREPP-SKYDD 

Bild 2. 

gjordes. Vidare så utövades under 1900-
talet mass- eller utnötningskrigföring. En 
krigföring som genomfördes på stor 
bredd med massarmeer och massförstö
relsevapen. Nästa århundrade kommer 
med stor sannolikhet att domineras av 
informationskrigföring och av s.k. manö
verkrigföring som kommenteras längre 
fram (bild 1). 

Ledningskrigföring, som det här anfö
randet huvudsakligen skall handla om, är 
det militära utnyttjandet eller appli
kationen av informationskrigföring och 
tillämpas huvudsakligen på operativ nivå, 
men begreppet är generiskt och kan till
lämpas där man finner det lämpligt. Mål
sättningen med ledningskrigföring är att i 
princip skilja motståndarens ledning från 
hans stridskrafter och samtidigt skydda 
egen ledning. Ledningskrigföring eller på 
amerikanska "Command and Control 
Warfare" (C2W) definieras såsom ett 
samordnat militärt utnyttjande av under
rättelseskydd, vilseledning, psykologisk 
krigföring, telekrig, övrig signalkrigföring 
och fysisk bekämpning i syfte att påverka, 
nedsätta eller förstöra motståndarens led-

ningsförmåga och säkerställa vår led
ningsförmåga.3 

Bilden ovan beskriver hur lednings
krigföring kommer in i begreppet infor
mationskrigföring (bild 2) . 

De ingående delarna eller "verkty
gen" definieras i en skrivelse från För
svarsmakten hösten 19953. Del av denna 
skrivelsen återfinns i bilagan. 

Ledningskrigföringen består således 
av ett antal "verktyg" som kan sättas in 
samtidigt eller var för sig, beroende på si
tuationen ifråga. Huvudsaken är att det 
sker planmässigt och koordinerat samt att 
det utgör en integrerad del av den över
gripande operationsplanen (motsv.). Led
ningskrigföring utgör en s.k. "force mul
tiplier" (ger synergieffekt) och stödjer öv
riga stridskrafters verksamhet men måste 
kontinuerligt understödjas av underrättel
ser och ledning för att ge avsedd verkan 
(bild 3). 

Denna inledande diskussion pekar nu 
på två viktiga komponenter för stridens 
förande, nämligen förmågan att genomfö
ra ledning respektive förmågan till att 
motstå och genomföra ledningskrigföring. 
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Motståndarens militära 
förmåga 

Bild J. 

Försvarsmakten måste satsa på båda 
dessa komponenter för att vinna informa
tionskriget för att därigenom öka möjlig
heterna att vinna det "konventionella" 
kriget. 

Innan vi går in ytterligare och diskute
rar ledningskrigföring inom det marina 
operationsområdet så kan det vara lämp
ligt att mot bakgrund av de nya begrep
pen betrakta litet mera filosofiskt vad som 
gör att informationskrigföring och där
med också ledningskrigföring är så verk
ningsfullt. 

Den yttersta frågan är när ett krig är 
vunnet eller när konflikter i övrigt är lös-
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ta. Är det när 50% av soldaterna på den 
ena eller andra sidan är oskadliggjorda el
ler när 75% av stridsvagnar, fartyg eller 
flygplan är förstörda? Nej, troligtvis inte, 
det måste vara när den ena eller andra si
dans "ledare" har kommit fram till att 
fortsatta stridsinsatser är meningslösa. I 
begreppet ledare kan man i detta sam
manhang mena allt från en nations rege
ring till en lokal befälhavare i frontlinjen. 
Avskiljs en ledare av någon anledning 
från den grupp av människor han eller 
hon är satt att leda uppstår kanske nya le
dare som i sin tur måste påverkas o.s.v. 
Uppstår inga nya väldefinierade och res-

:tvlilitär styrka 

Befolkning 

Infrastmktur 

Vitala behov 

Ledarskap 

Bild 4. 

pekterade ledare är en upplösning av 
gruppen det mest troliga med kapitula
tion som följd. Vi kan här erinra oss situa
tioner under kriget i Persiska Viken 
("Desert Storm") där enheter ur den 
Irakiska armen nästan omgående gav upp 
när ledningsfunktionen försvann. 

Ett sätt att åskådliggöra denna fråga är 
att betrakta oss själva och motståndaren 
som varande ett "system"4

• Dessa system 
består av ett antal sfäriska skal inuti var
andra med "ledarskapet" som kärna (bild 
4). 

Utanför kärnan finns skal som symbo
liserar "vitala behov" (såsom t.ex. el
kraft), "infrastruktur" (t.ex. kommunika
tion), "befolkningen" och som det ytters
ta skalet den "militära styrkan". Denna 
"skalmodell" kan tillämpas på många si
tuationer och inom organisationer även 
om vissa "skal" ej finns med. Ledarskapet 
är beroende av skalen i varierande om-

fattning och det finns en hel del vitala mål 
på väg in till kärnan. Dessa mål kan vara 
små, är oftast värdefulla, har låg redun
dans och är svåra att reparera och ersätta. 
En störning eller utslagning av ett sådant 
mål kan få stora konsekvenser för hela 
systemet och därmed också påverka kär
nan, d.v.s. "ledarskapet". Målsättningen 
är nu att få motståndaren att acceptera 
vår målsättning som sin egen eller att för
må honom att inse att fortsatt motstånd är 
meningslöst. Ledarskapet består oftast av 
ett antal människor som måste stoppas, 
influeras eller övertalas. Det mest kost
nadseffektiva sättet att vinna är således 
att så snabbt och effektivt som möjligt för
söka påverka ledarskapet. Konventionell 
krigföring har traditionellt sett riktats mot 
att först slå hål på det yttre skalet för att så 
småningom arbeta sig in till kärnan. Infor
mationskrigföring är nu mer att betrakta 
som en strategisk attack, där man samord-
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kan man lära att varken "massa" eller rör
lighet i sig ensamt bestämmer utgången av 
ett krig. I stället kommer den sida som vet 
mest och kan "dimma in" motståndaren i 
osäkerhet att få avgörande fördelar. 

Från detta kan vi dra en försiktig slut
sats att framtida krigförings grundele
ment är följande: 
* Ledning och underrättelser 

Informationsöverlägsenhet 
Ledning 
Ledningskrigföring 

* Eldkraft 
Precision 
Kraftsamling 

* Tempo 
Rörlighet 

* Skydd (i vid bemärkelse) 
Ledningskrigföring är således en verk

samhet som berör alla nivåer i beslutspro
cessen från den enskilda operatören på 
t.ex. ett stridsfartyg upp till den högsta 
centrala ledningen. Såväl informations
systemen, stabsstöd och människorna 
inom de olika ledningsnivåerna som sam
bandssystemen mellan ledningsnivåer, 
d.v.s. hela ledningssystemet kommer att 
kunna påverkas. Vi måste skydda oss mot 
denna krigföring men också utreda hur vi 
kan utnyttja ledningskrigföring till vår 
fördel (bild 5). 

Det marina slagfältet 
Med denna bakgrundskunskap skall den 
fortsatta diskussionen främst ge några ge
nerella förutsättningar för ledningskrigfö
ring samt några tankar om hot och möjlig
heter i det marina operationsområdet. 

Förutsättningar för 
ledningskrigföring 
Det svenska marina operationsområdet 
definieras såsom hela Östersjön och Väs-
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terhavet inklusive skärgårdsområden på, 
över och under havsytan. Marina opera
tioner är dock i olika grad även beroende 
av marina baser och försörjningsvägar på 
fastlandet för ledning och förnödenhets
försörjning. Marina operationer kan be
skrivas med ett antal duellhierarkier där 
duellen definieras som en kamp eller 
kraftmätning mellan två parters medel 
och motmedel, som i sin tur genererar 
medel o.s.v., eller med att agera och pare
ra på motsvarande sätt. Duellerna be
skrivs kortfattat nedan: 

Den grundläggande duellen genom
förs på stridsteknisk nivå och består av en
skilda apparat- och systemdueller. Duel
lerna sker huvudsakligen mellan sensor-, 
informations- och sambandssystem samt 
enskilda apparater inom dessa system. 
Den mest extrema duellen är förmodligen 
den utrerade vapenduellen där det ytters
ta syftet är att fysiskt förstöra en plattform 
eller att försätta den ur stridbart skick. I 

striden till sjöss utspelar sig oftast denna 
duell mellan en målsökare på en robot el
ler torped och en plattforms spanings- och 
skyddsmekanismer såsom olika sensorer, 
elektroniska motmedel och artilleri/lv-ro
bot. Duellen omfattar huvudsakligen 
"klassisk" telekrigföring och berör ej di
rekt konceptet ledningskrigföring såsom 
det nu är definierat. 

En förutsättning för att vapenduellen 
skall komma till stånd är att en "kun
skapsduell" givit besked om läge och 
stridsvärde hos respektive stridskrafter 
("Order of Battle"). Kunskap nås genom 
den information som inkommer från de 
grundläggande duellerna ovan men skall 
nu även kompletteras med ett taktiskt 
uppträdande samt olika former av be
slutsstöd. Kunskapsduellen sker på en 
taktisk/teknisk nivå, t.ex. mellan enskilda 
fartyg eller förband och handlar om att 
taktiskt både agera och parera i kombina
tion med att använda främst elektroniska 
medel och motmedeL Detta är en duell 
där även människan är en viktig aktör 
som vi strax återkommer till. Möjligheter
na att påverka duellens förlopp bedöms 
successivt ha ökat genom möjligheten till 
längre spanings- och vapenräckvidder 
("Over the Horizon"). 

En högre ordningens duell är därefter 
hur sjökrigsföretag övergripande plane
ras, leds och genomförs i hela det marina 
operationsområdet samt vilka motåtgär
der som vidtas. Duellen liknar den taktis
ka duellen ovan men är självfallet mera 
omfattande och komplex. Duellen ge
nomförs på en operativ/taktisk nivå, i vårt 
fall marinkommandonivån. 

Överordnat de beskrivna duellerna 
ligger slutligen hela det operativa förlop
pet, vilket omfattar samtliga försvarsgre
nars resurser och som genomförs i hela 
det operativa geografiska djupet. 

Ledning och ledningskrigföring följs åt 
genom den beskrivna duellhierarkin, vil
ket indikerar att en balanserad satsning 
på både ledning resp ledningskrigföring 
måste ske för att duellförbanden överhu
vudtaget skall komma till verkan. 

De olika duellerna är starkt beroende 
av varandra där duellutfall på en lägre 
nivå kan få växande konsekvenser hela 
vägen upp i hierarkin och slutligen påver
ka hela krigföringens förlopp och utgång. 
Förutom i den utrerade vapenduellen in
går i duellerna någon form av uppgift som 
skalllösas och som leder till en bedöman
deprocess. För att ett rationellt beslut 
skall kunna fattas erfordras en mängd oli
ka ingångsvärden i processen såsom ex
empelvis egna och motståndarens strids
krafters läge och stridsvärde, väderförhål
landen, tidsförhållanden m.m. Det gäller 
således att skapa en så relevant situations
och omvärldsuppfattning som möjligt för 
beslutsfattning. Detta åstadkoms med i 
huvudsak tekniska medel. Efter alterna
tivgenerering och överväganden fattas ett 
beslut. Beslutet skall sedan effektueras 
genom order och orienteringar både upp
åt, nedåt och till sidoordnade förband och 
staber, vilket också sker med hjälp av tek
niska medel. Själva besluten fattas dock 
av människor som har olika bakgrund, er
farenheter och förväntningar. Människor 
kan därför påverkas. Människan använ
der tekniska medel som stöd och underlag 
i sin beslutsfattning samt för att effektue
ra besluten. Dessa tekniska medel kan 
förblindas, luras eller förstöras. 

Ledningskrigföring med dess olika 
verktyg kan nu påverka hela eller delar av 
stridsförloppet genom att direkt eller indi
rekt verka mot hela eller delar av duell
hierarkin inklusive kopplingen mellan 
dessa. Den tidigare beskrivna "skalmo
dellen" kan appliceras på plattformar och 
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Rörlig plattform 

Bild 6. 

ledningsstrukturer inom duellhierarkin, 
där krigföringens egentliga mål är att på
verka ledarskapet, dvs cheferna på olika 
nivåer, att ge upp och slutligen kapitulera. 
Detta mål kan nu nås snabbare och effek
tivare genom att samordna ledningskrig
föringens verktyg och slå mot samtliga fö
rekommande "skal" inklusive direkt på
verka ledarskapet. 

Den marina striden handlar i huvud
sak om plattformar (fartyg, flygplan, 
stabsplatser m.m.) som har olika uppgif
ter och förmåga samt förutsättningar för 
att utöva och skydda sig från ledningskrig
föring. En beskrivning av en generisk 
plattform med sina ledningssystem inpia
cerad i det marina operationsområdet ges 
ovan (bild 6). 

Taktiska erfarenheter 
Det kan vara av intresse att nu redovisa 
några relevanta taktiska erfarenheter som 
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främst kustflottan har fått efter övningar 
tillsammans med flygvapnet. 

- Det talas mycket om det transparen
ta slagfältet, men i praktiken grumlas bil
den avsevärt både p.g.a. en motståndares 
åtgärder samt det faktum att naturen of
tast varken är idealisk eller samarbetsvil
lig och rättar sig efter hur vi har optimerat 
våra sensorer. Detta innebär att det mari
na operationsområdet alltid kommer att 
vara komplext och därmed mycket svår
tolkat. En angripare kommer förmodli
gen ej heller att underlätta identifieringen 
av sina stridskrafter genom ett stereotypt 
uppträdande till sjöss eller i luften. Vi kan 
med andra ord glömma det klassiska 
överskeppningsföretagets konfiguration. 
Det har visat sig att det krävs olika platt
formstyper med olika taktiska och teknis
ka förmågor för att med någon säkerhet 
kunna klara ut läget till sjöss och i luften. 

- Kontrollen över det elektromagneti-

ska spektret är en avgörande faktor. Det 
gäller dels vilka frekvenser som kan an
vändas vid olika tidpunkter dels vilka 
sändningsalternativ som skall gälla i olika 
taktiska skeden. Det avgörande insatsbe
slutet leder ofta till en rent teletaktisk du
ell: vem har bäst räckvidd med passiva 
sensorer, vem öppnar aktiva sensorer 
först, vem har bäst kontroll över aktuella 
vågutbredningsförhållanden o.s.v. 

- Resultatet från passiv signalspaning 
är beroende på om och när en motstånda
re signalerar aktivt. Hur säker kan jag 
vara på att mottagna signaler är kopplade 
till ett verkligt mål? 

- Det finns klara fördelar med rörliga 
vapenplattformar som trots allt kan ma
növrera taktiskt och söka upp informa
tion där den gives. Trots underläge i led
ningskriget kan därför konstateras att 
kvalificerade sjögående vapenplattfor
mar, ofta helt eller delvis, kan utföra sina 
uppdrag under förutsättning att uppdra
gen är ställda på lämpligt sätt. 

- signalspaning inom det hydraakus
tiska området utgör ett mycket bra kom
plement och stöd för övriga spaningsre
surser ombord. 

Ledningskrigföringen som hot 
och möjlighet 
Låt oss först ställa frågan: kommer led
ningskrigföring överhuvudtaget att an
vändas av en angripare? Svaret på detta 
måste bli otvetydigt, Ja!! Möjligheten att 
främst inledningsvis i en konflikt snabbt 
skaffa sig avgörande fördelar, till ofta låg 
kostnad, är alltför lockande. En angripare 
kommer att ta till alla till buds stående 
medel för att vinna, d.v.s. uppnå sina stra
tegiska mål. General Colin Powell kunde 
inte uttrycka det tydligare efter operation 
"Desert Storm": 

"Our job hasn't changed over the 

years. It's to fight the nation's wars when 
called upon to do so, and to fight those 
warsto win." 

Detta leder till möjligheten för en an
gripare att tillämpa ledningskrigföring re
dan på relativt låga konfliktnivåer. Det är 
emellertid en balansgång eftersom effek
ten är beroende på hur försvararen reage
rar, vilket diskuterades tidigare. 

Vi går nu in och gör några kommenta
rer om en del av "verktygen" inom led
ningskrigföringskonceptet och hur dessa 
kan påverka ledningsförmågan i det mari
na krigsförloppet 

Telekrig 
Telekrig syftar bl.a. till att minska effek
terna av motståndarens utnyttjande av 
elektromagnetisk energi samt att utnyttja 
elektromagnetisk energi för att nedsätta 
motståndarens stridsförmåga. 

Telekrigföringens nya definition kny
ter verksamheten mer mot själva vapen
plattformarna och indelas i telekrigan
grepp, telekrigskydd och telekrigspaning 
(se bifogade definitioner). 

Eftersom så gott som samtliga led
nings- och spaningssystem utnyttjar elek
tromagnetisk energi så innebär detta att te
lekrig kan tillämpas i hela duellhierarkin. 
En motståndares syfte kan vara att förblin
da och/eller vilseleda oss. Störd miljö är 
närmast att betrakta som normal miljö i 
krig och konsekvenserna kan bli att order, 
riktlinjer och information från högre chef 
uteblir helt eller delvis förvrängs. Eftersom 
en motståndare förmodligen är minst lika 
beroende av elektromagnetisk energi som 
vi, så kan en offensiv telekrigföringsinsats 
från vår sida även påverka honom i mot
svarande grad. Utfallet av en sådan duell är 
beroende på hur redundant och störsäkert 
ledningssystemen är uppbyggda samt hur 
autonomt olika plattformar kan verka och 
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hur väl utbildade chefer är för situationen 
ifråga. Även förmågan till en snabb an
passning till nya taktiska situationer är en 
viktigdeL 

Kontrollen över det elektromagneti
ska spektret är således en grundförutsätt
ning för att vinna. 

Fysisk bekämpning 
Fysisk bekämpning syftar till att med at
tack- och bombflyg, sabotageförband 
m.m. oskadliggöra främst kommunika
tions- och informationscentra. Det hand
lar om att spränga radiomaster, klippa av 
telefontrådar och slå ut eller skada vikti
ga, främst rörliga spanings- och lednings
plattformar. Man kan faktiskt fråga sig 
varför en angripare skulle ödsla tid och 
resurser på att fysiskt försöka slå ut en fast 
ledningscentral när det räcker att klippa 
av dess kontakter med yttervärlden för att 
göra den verkningslös. 

Våra möjligheter blir att noga analyse
ra och lokalisera angriparens kritiska led
ningsnoder och slå mot dessa. Det är för
modligen stridsekonomiskt att avsätta re
lativt stora resurser inledningsvis för att 
slå ut exempelvis ett ledningsfartyg eller 
en flygburen stridsledning, sett ur hela 
krigsförloppets perspektiv. 

Vilseledning 
Vilseledning har för avsikt att få motstån
daren att agera på ett för oss gynnsamt 
sätt. Här kan vi direkt erinra oss de taktis
ka erfarenheterna ovan som visar på svå
righeten att klara ut läget till sjöss och i 
luften, trots tillgång till bra spaningssenso
rer och ledningssystem. För västerländskt 
vidkommande kan vilseledning kännas 
lite främmande - vi är uppfostrade med 
att det skall vara "fair play" o.s.v. -men 
för andra delar av världen är vilseledning 
ett normalbeteende både i militära, poli-
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tiska och ekonomiska sammanhang. In
telligent skensignalering som fingerar för
band och verksamhet, falska mål genere
rade av remsor och störsändare är åtgär
der som för betraktaren kan prestera en 
mycket förvirrad bild av verkligheten i 
operationsområdet. Till detta kommer 
den normala sjöfart och luftfart som 
främst i ett krisläge finns i området. Efter
som vilseledning många gånger med för
del kan utföras med enkla och relativt sett 
billiga medel är detta verktyg något som 
måste studeras noggrannare. 

Med skensändningar kan en motstån
dare hållas i osäkerhet om var vi är base
rade, var vi har våra utgångslägen och hur 
den taktiska planen är upplagd. Vilseled
ning kan stödja den taktiska planen så att 
ett djärvt och mycket offensivt agerande 
kan motiveras. Det faktum att endast ge
nom att sända ut en enstaka signal i luf
ten, den kan vara hur meningslös och 
okomplicerad som helst, kommer att bin
da spaningsresurser hos en motståndare. 
Alla signaler måste kontrolleras och be
dömas huruvida de är av intresse eller ej. 
En angripare liksom vi själva ogillar oviss
het som gör verksamhetsplaner osäkra. 

Detta leder i sin tur till en annan fråga; 
Kan vi mätta en motståndares signalspa
ningskapacitet under vissa kritiska tid
punkter? 

Psykologisk krigföring 
Psykologisk krigföring syftar till att påver
ka åsikter, känslor och uppträdande hos 
chefer och besättningar på olika nivåer. 
Påverkan på exempelvis en fartygschef 
kan ske från minst tre olika håll. För det 
första så kan information från olika publi
ka radio- och TV-näten vara utsatta för 
propagandaattacker (infiltration) från 
motståndaren. Man kan i det här samman
hanget nämligen fråga sig om en angripare 

överhuvudtaget kommer att störa ut eller 
förstöra publika nät. Så länge han kan ut
nyttja våra nät för sina egna syften och få ut 
information och samtidigt kunna genomfö
ra propagandaattacker kan näten förbli in
takta. Detta gäller för all del även de mili
tära komrnunikationskanalerna. 

Motståndaren kan vidare rikta sig di
rekt till fartygschefen med falsk signale
ring på hans egna sambandsnät om dessa 
är röjda. Slutligen kan åtgärder som syftar 
till att åstadkomma en total isolering, 
d.v.s. avsaknad av information, vara 
mycket påfrestande för många chefer och 
negativt påverka stridsviljan. 

Övrig signalkrigföring 
Övrig signalkrigföring omfattar områden 
som hydraakustik och magnetik, vilka i 
högsta grad är aktuella i ett marint Jed
ningskrigföringssammanhang. Ny teknik 
har inneburit ett ordentligt steg framåt, 
främst inom det hydraakustiska området, 
vilket medfört att hydraakustisk och 
elektromagnetisk signalspaning nu fått 
liknande betingelser. Undervattenskriget 
kommer förmodligen att få se mer av ex
empelvis vilseledningsåtgärder med sken
mål m.m. i framtiden. 

Det bör ännu en gång understrykas att 
de ingående verktygen var för sig inte är 
någon nyhet utan det är det samordnade 
utnyttjandet i den tidigare beskrivna du
ellhierarkin som ger den avgörande effek
ten. Hur ledningskrigföring i detalj kan 
implementeras, planeras och genomföras 
inom det mycket varierande marina verk
samhetsförloppet måste nu snarast stude
ras och vidare simuleras och värderas. Li
kaså måste vi sätta oss in i en presumtiv 
angripares situation och fundera på hur 
man från hans utgångspunkt kan angripa 
vårt land. Detta kan ge en god inblick i 

hur vi skall bygga upp vårt framtida för
svar mot Jedningskrigföring. 

Ä ven utbildningen måste ses över på 
olika nivåer. Ett första steg i rätt riktning 
är de nya chefskurserna på Militärhög
skolan med inriktning mot ledning och te
lekrigföring. 

Sintsatser 
Anförandet har syftat till att mot en all
män bakgrund om det moderna krigets 
förväntade karaktär rikta uppmärksam
heten mot kanske den avgörande delen i 
denna, nämligen informations- och led
ningskrigföring. Hur informations- och 
ledningskrigföring kan komrna att påver
ka den marina striden är svårt att klart ut
tala sig om idag eftersom vi saknar "skar
pa" erfarenheter. Egna övningserfarenhe
ter tillsammans med andra länders krigs
erfarenheter gör att vi ändå kan dra några 
viktiga slutsatser. 

Diskussionen har handlat mycket om 
att vinna dueller genom att säkerställa att 
beslut kan fattas och åtgärder vidtagas 
före en motståndare, samtidigt som ledar
skapet måste skyddas. Det gäller med 
andra ord att vara innanför en motstånda
rens beslutscykeL Vi har konstaterat att 
ledningskrigföring kan påverka hela du
ellhierakin och att det kan räcka med att 
attackera ett fåtal vitala mål för att detta 
skall få avgörande konsekvenser. Vi mås
te därför analysera vilka kritiska dueller 
vi kan tvingas utkämpa och försäkra oss 
om att dessa kan utföras på våra villkor 
samt att möjligheterna till att vinna opti
meras. Detta måste ske samordnat inom 
Försvarsmakten. 

En viktig del är vidare en satsning på 
kvalitet i vår forskning och teknologiför
sörjning samt att vi satsar på nya tekniska 
system som kan ge stora både operativa 
och taktiska fördelar. Exempel på ett så-
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dant system är flygburna obemannade 
farkoster ("Unmanned Aerial Vehicles" , 
UAV). 

Vapenplattformarnas behov av led
ning varierar kraftigt beroende på vilken 
typ av sjökrigsföretag som genomförs, vil
ken typ av plattform som avses samt vil
ken konfliktnivå som föreligger. Effekten 
av en motståndares ledningskrigföring 
kommer därför sannolikt att variera kraf
tigt. Man kan dock dra den slutsatsen att i 
de mera ultimativa situationerna så kom
mer ledningskrigföring alltid att spela en 
avgörande roll. Mot bakgrund av våra 
egna taktiska erfarenheter kan man också 
konstatera att kvalificerade sjögående va
penplattformar har en fördel jämfört med 
övriga vapenplattformar, sett utifrån led
ningskrigföringsperspektiv. Den sjögåen
de vapenplattformen är en robust entitet i 
sig med ett redundant ledningssystem och 
flera sensorsystem inom olika frekvens
områden (ink!. hydroakustik). Plattfor
men leds av en relativt högutbildad chef 
med en egen stabsresurs ombord som har 
kapacitet för ett kontinuerligt situations
anpassat bedömandearbete. Uthållighe
ten är lång och rörligheten tillräcklig för 
ett autonomt taktiskt uppträdande i hela 
det marina operationsområdet. Vi kan 
därmed konstatera att den sjögående va
penplattformen är väl anpassad till den 
framtida krigföringens grundelement. En 
förutsättning är emellertid att det sker en 
kontinuerlig taktikutveckling i samklang 
med den tekniska utvecklingen samt i en
lighet med framtida krigföringsprinciper. 
Exempelvis så måste nu marinens unika 
möjligheter att utnyttja signalkrigföring 
under vattnet bättre samordnas med övri
ga ledningskrigföringsverktyg. 

För att inte överraskas av främst infor
mationskrigföring riktad mot Sverige re
dan i fred erfordras en kontinuerlig upp-
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följning och bevakning av vår marina in
tressesfär. Vi måste således uppträda med 
rörliga spaningsplattformar (fartyg, flyg
plan etc) inom hela det marina opera
tionsområdet för att tidigt få indikationer 
om eventuella förändringar i normalbil
den. Detta ger samtidigt en viktig signal 
till vår omvärld att vi är situationsmedvet
na och dessutom har handlingskraft. 

Avslutningsvis kan konstateras att 
motståndarens ledningskrigföring utgör 
ett hot mot vår marina verksamhet. Vi 
måste skydda oss mot detta hot, samtidigt 
som vi måste satsa på utveckling av en 
egen ledningskrigföringsförmåga så att: 

vi utövar ett potentiellt hot mot en 
presumtiv angripare, 
vi får synergieffekter i de marina du
ellsituationerna, 
vi kan kompensera eventuella brister i 
vår taktiska och tekniska förmåga och 
i viss mån för en bristande numerär. 
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Bilaga 

Begrepp och definitioner med anglosaxisk motsvarighet inom parentes: 

Infonnationskrigforing (Information Warfare) 

Veksamhet för att utnyttja, förvanska eller fördröja motståndarens information samt att skydda vår 
information från utnyttjande, förvanskning eller fördröjning. 

Ledningskrigföring (Control and Command Warfare, C2W) 

Samordnat militärt utnyttjande av underrättelseskydd, vilseledning, psykologisk krigföring, tele
krigföring, övrig signalkrigföring och fysisk bekämpning i syfte att påverka, nedsätta eller förstöra 
motståndarens ledningsförmåga och säkerställa vår ledningsförmåga. 

Psykologisk krigforlog inom ledningskrigföring (Psych. Operations, PSYOP) 

Verksamhet som syftar till att påverka opinioner, känslor, åsikter och uppträdande på ett för våra 
avsikter gynnsamt sätt. 

Underrättelseskydd (Operations Security, OPSEC) 

Åtgärder för att hindra eller försvåra motståndarens inhämtning av underrättelser om våra strids
krafter och avsikter samt åtgärder för att minska vår sårbarhet på grund av underrättelser som 
motståndaren kunnat inhämta och utnyttja. 

Vilseledning inom ledningskrigföring (Military Deception) 

Verksamhet med avsikt att ge motståndaren en sådan bild av vår förmåga och/eller våra avsikter i 
syfte att få motståndaren att agera på ett för oss gynnsamt sätt. 

TelekrigfOring (Electronic Warfare, EW) 

Verksamhet som innebär utnyttjande av elektromagnetisk energi för att påverka motståndaren el
ler som syftar till att minska effekterna av motståndarens utnyttjande av elektromagnetisk energi. 
Telekrigföring indelas i telekrigangrepp, telekrigskydd och telekrigspaning. 

Telekrigangrepp (Electronic Attack, EA) 

Utnyttjande av elektromagnetisk energi i syfte att nedsätta eller förstöra motståndarens system
funktioner och stridsförmåga. 

Telekrigskydd (Electronic Protection, EP) 

Åtgärder för att minska verkan av motståndarens telekrigföring. 

Telekrigspaning (Electronic Support, ES) 

Åtgärder för spaning, upptäckt, identifiering och lokalisering av elektromagnetiska källor. 

Övrig signalkrigföring (anglosaxisk motsvarighet saknas) 

Övrig signalkrigföring utnyttjar detekterbara fysiska och kemiska egenskaper utom elektromag
netiska som ger upphov till tecken på eller signaler om militär verksamhet. Övrig signalkrigföring 
omfattar områdena akustik, hydroakustik, magnetik, sismik samt emission av främmande ämnen. 
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Redan för fyrtio år sedan ut
vecklade vi axelkopplingar, typ 
SKF OK, baserade på tryck
oljemetoden. Den första SKF 
OK-kopplingen monterades 
1945 på M/S Skogaholm. Se
dan dess har vi levererat över 
15.000 kopplingar till krävande 
marin- och intustriapplikatio
ner över hela världen. 

Senare utvecklade vi Su
pergripbulten. En hydraulisk, 
förspänd, expanderbar pass
bult, som också bygger på 
tryckoljemetoden. Idag finns 
över 5. 000 Supergripbultar 
monterade i flänskopplingar på 
fartyg och inom industrin, där 
pålitlighet, snabb montering 
och demontering är av största 
betydelse. 

Risken för att bra produkter 
ska plagieras är alltid stor. 
Många användare har dyrt fått 
erfara att kopior inte alltid 
motsvarar originalet. Det är 
därför som redare, kraftföre
tag och andra, specificerar 
SKF OK- kopplingar och Su
pergripbultar i sina beställ
rungar. 

Inte minst viktig är vår ser
vice. Varhelst ert fartyg är 
dockat - Shanghai, Hamburg 
eller San Francisco - kan vi 
vara på plats inom 24 timmar. 
Vi är dessutom representera
de av SKF: s världsomspän
nande försäljnings- och servi
ceorgartisation, så var ni än 
befinner er, finns vi alltid nära 
till hands. 

OVAKO Couptings AB 
Box 202, 8 13 00 Ho fors. te\ 0290-250 00, telex 47303. telefax 0290-2S2 70. 

Hedersledamoten 
DICK BÖRJESSON 

Viceamiral Dick Börjesson är militärbefälhavare i 
Mellersta militärområdet 

Visioner, förhoppningar eller realistisk verklighetsupp
fattning? 

Anförande inför Västmanlands reservofficerssällskap i Västerås 22 februari 1996 

Inom kort skall överbefälhavaren lämna in det underlag som regeringen har begärt 
inför nästa fas av förberedelsearbetet för 1996 års försvarsbeslut. Då skall 
totalförsvarsmyndigheternas förslag fogas samman till en helhet där resurser och 
uppgifter är i balans i förhållande till det säkerhetspolitiska mål som ytterst styr vår 
försvarsplanering och de hot och risker som finns eller kan uppstå. 

Politiska visioner 
säkerhetspolitikens mål är att bevara 
landets frihet och oberoende. I alla lägen 
och i former som vi själva väljer skall vi 
trygga en handlingsfrihet att- såsom en
skild nation eller i samverkan - kunna 
bevara och utveckla vårt samhälle i poli
tiskt, ekonomiskt, socialt, kultureilet och 
i varje annat hänseende efter våra värde
ringar samt i samband därmed utåt verka 
för internationell avspänning och en 
fredlig utveckling. Det skulle jag vilja be
teckna som en av de politiska visioner 
som styr totalförsvarets utveckling. En 
annan är att vi skall stå utanför militära 
allianser i fred så att vi kan välja att vara 
neutrala i händelse av krig. En tredje är 
att vi skall vara aktiva internationellt för 

att bidra till en demokratisk och fredlig 
utveckling. Ytterligare en är att totalför
svaret skall vara hela folkets angelägen
het och att det skall ha sin grund i en 
bred tillämpning av den allmänna värn
plikten. Totalförsvaret skall vara så ut
format att landets samlade personella 
och materiella tillgångar utnyttjas ratio
nellt och effektivt. 

Vår säkerhetspolitik har således en 
nationell och en internationell dimension. 

Nationellt skall vi kunna möta militä
ra och andra hot som direkt berör 
Sverige. Svårast bland dem är överras
kande och omfattande väpnade angrepp 
som hotar vårt lands frihet och oberoen
de. Kanske inte lika resurskrävande men 
väl så viktigt är att vi skall kunna före -
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bygga och hantera situationer som utan 
att de direkt hotar Sveriges frihet och 
oberoende ändå skulle kunna innebära 
svåra nationella påfrestningar och risker. 

Sårbarheten i vårt samhälle har helt 
klart ökat. Alldeles säkert är det nödvän
digt att nu riva ner staketen mellan myn
digheter, bryta ner eventuella revirgrän
ser, samordna våra försvarsansträng
ningar än bättre och tänka i nya banor 
när det gäller att utnyttja de samlade re
surserna. Totalförsvarstanken måste ut
vecklas och den samordnade totalför
svarsledningen på lokal och regional nivå 
utvidgas. Det kan inte vara omöjligt att i 
ännu högre grad använda militära resur
ser i det civila samhällets tjänst och är det 
omöjligt med dagens regelverk så kan 
riksdag och regering lätt åtgärda det ge
nom att besluta om erforderliga lagar 
och förordningar. Det är omvänt lika 
självklart och nödvändigt att använda ci
vila resurser i det miltära försvarets 
tjänst också i framtiden men så länge ett 
väpnat angrepp skall vara grunden för 
vår försvarsplanering så får vi inte göra 
avkall på kvaliteten i de militära förban
den och inte underskrida en minsta 
kvantitet. I det avseendet kan civila re
surser aldrig ersätta de militära. 

Internationellt skall vi i samverkan 
med andra stater aktivt delta i fredsfräm
jande och humanitär verksamhet för att 
därigenom verka för en demokratisk, so
cial, ekonomisk och ekologiskt hållbar 
utveckling. 

säkerhetspolitiken formas således nu 
liksom förr i ett komplext samspel mel
lan många olika samhällsområden. Utri
kespolitiken, ekonomiska politiken, han
delspolitiken , bistånds-politiken och na
turligtvis försvarspolitiken är alla vä
sentliga delar som sammantaget ger en 
bild av den svenska säkerhetspolitiska 
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linjen och den fasthet och konsekvens 
som tillämpas i vårt handlande gentemot 
omvärlden. 

Politiska förhoppningar ... 
Hur skall de politiska visionerna kunna 
förverkligas i en värld som är full av 
spänningar och motsättningar och där in
tressegemenskap mellan länder i vissa 
frågor bryts mot många konkurrerande 
anspråk i andra? Hur kan nations- och 
revirgränser överbryggas och hur kan 
snäva intressen ersättas av samsyn och 
gemensamma strategier och mål? Det är 
enligt min mening här det nya och vidga
de säkerhetspolitiska begreppet, som 
försvarsberedningen har lanserat, kom
mer m. 

Totalförsvarstanken har i huvudsak 
hittills varit till för inhemsk konsumtion, 
men den borde bli ett allt viktigare inslag 
när handlingsprogram utformas för sä
kerhetspolitikens skilda delområden. 
Redan för tre år sedan efterlyste jag en 
samordnad svensk strategi inom det ma
ritima området. Det är långt kvar innan 
det finns en sådan även om vissa steg har 
tagits i rätt riktning. Det vore enligt min 
mening klokt att nu på allvar starta också 
inom andra områden. 

Ingen kan med visshet uttala sig om 
utvecklingen varken på kort eller lång 
sikt i det svåra arbetet att efter femtio års 
kallt krig mellan två supermaktsblock 
finna en ny och stabil säkerhetsstruktur. 
De flesta betonar med stor tydlighet att 
osäkerheten är stor inför framtiden . Men 
ändå anses det nu vara politiskt möjligt 
att åtminstone på kort sikt dra ner på för
svarsförmågan. Är detta ett resultat av 
realistiska analyser av vilka framtida ris
ker och hot som måste kunna hanteras i 
skilda krisscenarier eller präglas det mer 
av osäkra politiska förhoppningar om 

fred, avspänning och internationellt sam
arbete? Det är svårt att frigöra sig från 
känslan att det mer är trycket av skrala 
statsfinanser och mindre spännvidden i 
den förändrade hotbilden som leder till 
att satsningen på den militära delen av 
säkerhetspolitiken minskas. 

Vi alla kan önska en fredlig värld och 
nedrustning men den reella verkligheten 
ser annorlunda ut. Militära resurser finns 
i stor mängd. Omstrukturering av de mi
litära styrkorna pågår på många håll och 
hos stormakterna strävar man efter att 
skapa och vidareutveckla strategiska in
satsstyrkor med förmåga till hög operativ 
och taktisk rörlighet. Den tekniska nivå 
och operativa förmåga som USA demon
strerade under Gultkriget visar vad som 
kan vara en rimlig nivå att gardera sig 
mot. Det kan ta några år innan exempel
vis Ryssland har iståndsatt sina styrkor 
till denna nivå men det är trots allt en re
alistisk möjlighet som vi måste beakta re
dan nu om vi inte skall riskera att komma 
i efterhand. Under tiden så måste för
band som erfordras för att skydda Sveri
ges territoriella och nationella integritet 
alltid kunna organiseras och en minimi
beredskap för sådana insatser får aldrig 
underskridas. Till detta skall läggas kra
ven på att kunna medverka i internatio
nella fredsoperationer eller vid större na
tionella olyckor och katastrofer. 

I försvarsberedningens senaste rap
port finns det formuleringar som kan tol
kas så att hoten mot den södra rikshalvan 
tonas ner åtminstone i det korta och 
medellånga perspektivet. Logiken bak
om dessa formuleringar är inte odiskuta
bel och skulle resultatet bli en kraftig 
minskning av försvaret i den södra riks
halvan så rimmar det illa med den säker
hetspolitiska verkligheten. 

Östersjöregionen är ett område där 

många kraftfält korsas. Här finns kärnva
penmakten Ryssland och Nato som för 
diskussioner om medlemskap med före 
detta WP-länder. Här går EU:s yttre 
gräns mot det forna östblocket. Här går 
gränsen mellan det välmående Västeuro
pa och ett Östeuropa som reser sig ur ru
inerna av det forna Sovjetväldet. Här 
finns transportvägar som är av utomor
dentligt stor betydelse både för den fred
liga handeln och för tillförsel och under
hållstransporter i kriser och krig. Här 
finns slumrande gränstvister och mot
sättningar mellan folkgrupper och här 
finns alltjämt stora militära resurser och 
en militär tillväxtpotential som är myck
et stor. 

Och här finns Sverige som är den 
största strandägaren i Östersjön. Ett de
mokratiskt och välmående land som vill 
spela en aktiv roll i EU och som av 
många medlemsländer förmodligen be
traktas som en viktig aktör med ett up
penbart ansvar när relationerna med det 
forna östblocket skall utvecklas och sta
biliseras i Östersjöregionen . Det är i det 
ljuset som det nya och utvidgade säker
hetspolitiska begreppet enligt min me
ning skall ses. Redan den militära allians
friheten kräver i sig ett starkt och allsi
digt försvar. Till detta skall · läggas de 
krav på nya och förändrade uppgifter 
och roller som måste beaktas i den fram
tida säkerhetspolitiska miljön. 

Ändå drog försvarsberedningen slut
satsen att Sverige kan minska antalet mi
litära förband. I nuvarande omvärldsläge 
bedömde beredningen att vi kan möta, 
hejda och slå en angripare med 8 fullvär
diga brigader och 4 som i fred tillåts ha 
lägre krigsduglighet, ett territorialförsvar 
om 250 000 man varav 125 000 är hem
värn. För vår 2700 km långa kust skall 
det räcka med ca 20 ytstridsfartyg, 7 ubå-
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tar, några få minröjningsförband och ett 
nedbantat fast och rörligt kustartilleri. 
Hela vårt luftrum skall täckas med 12 
flygdivisioner av JAS-kvalitet och luft
värnssystem i värsta fall med dagens 
höjdtäckning. Färre lednings- och stöd
förband än vad vi har idag skall bl a med
ge att viktiga totalförsvarsfunktioner kan 
skyddas och att de få kvarvarande kvali
ficerade förbanden kan kraftsamlas i tid 
till det område där angriparen skall slås. 
En del bevakningsenheter utbildade 
inom det civila totalförsvaret skall ta 
över vissa uppgifter från de förband som 
Försvarsmakten förmodligen tvingas 
skrota av ekonomiska skäl. 

Regeringen har i sin försvarsproposi
tion något modifierat försvarsberedning
ens förslag och riksdagsbeslutet i decem
ber har lämnat ytterligare frihet åt För
svarsmakten att komma tillbaka med 
konkreta bud om den framtida organisa
tionens styrka, sammansättning, bered
skap och lokalisering men inom den an
givna ekonomiska ramen. 

Den förbandsvolym och struktur som 
kan utläsas av de politiska dokumenten 
kan grovt indelas i två huvudgrupper -
dels operativt rörliga förband med an
fallsförmåga och förmåga att skydda 
våra intressen i omgivande havsområden 
och luftrum inklusive deltagande i inter
nationella uppgifter,- dels lokalt bundna 
förband av stödkaraktär inklusive för
band för kontroll och skydd av infra
struktur m m. 

De operativt rörliga förbanden måste 
ges en sådan kvalitetsnivå att de kan ha 
utsikt till framgång i direkta duellsitua
tioner med en motståndares modernaste 
förband i krig men också i skilda krissce
narier där militär styrka måste tillgripas 
för att hävda intenationell rätt eller 
svenska intressen. Inledande operationer 
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måste kunna påbörjas med dessa för
band utan att totalförsvaret som helhet 
har mobiliserat. En hög grad av autono
milet är nödvändig men också en väl ut
vecklad förmåga till direktsamverkan 
mellan förband som insätts inom samma 
operationsområde. 

Den andra huvudgruppen, lokalt 
bundna förband, måste också inlednings
vis ha en hög grad av autonomilet och 
förmåga att samverka med operativt rör
liga förband och med stödjande enheter 
- både militära och civila. Denna för
bandsgrupp skall kunna lösas sina hu
vuduppgifter omedelbart efter mobilise
ring och under motverkan från en angri
pares sabotage- och förbekämpningsför
band. Efter mobilisering skall dessa för
band direkt kunna stödja operativt rörli
ga förband och inordnas i de samordna
de försvarsansträngningarna inom aktu
ellt operationsområde. 

Det finns en politisk förhoppning att 
en i närtid bantad försvarsorganisation 
skall kunna växa i styrka i takt med öka
de hot och risker. De brister som medve
tet byggts in i de kvarvarande förband
ens försvarsförmåga skall kunna åtgär
das inom loppet av ett år efter beslut. 
Den försvarsmakt som skall kunna krigs
organiseras efter ca ett års beredskaps
förberedelser skall vara så välutbildad 
och välutrustad att ett strategiskt överfall 
kan mötas och hejdas och efter kraftsam
ling av rikets samlade resurser skall an
griparen kunna slås i en huvudopera
tions-riktning. 

Det skall också vara möjligt att ytter
ligare tillväxa i försvarsförmåga på några 
års sikt. Problemet är bara att det tar ca 
tio år från ett beslut om att sätta upp ett 
nytt kvalificerat förband tills dess det är 
infört i krigsorganisationen. Tiden kan 
kortas något om produktion pågår av ak-

tuell materiel och om kvalificerad perso
nal finns tillgänglig. Om vi inte har till
gång till en bred försvarsindustriell kapa
citet inom landet och en lämpligt lokali
serad och dimensionerad utbildningsor
ganisation som snabbt kan öka sin för
bandsproduktion så riskerar den politis
ka ambitionen att i tid kunna anpassa 
försvarsförmågan till ett ökat hot att 
stanna vid en from förhoppning. Beslut 
om vad vi skall ha om tio år behöver 
egentligen fattas nu. Hur man än vänder 
på problemen så är det dagens beslut 
som avgör vilka risknivåer vi kan behöva 
acceptera i framtiden . 

... och politisk 
verklighetsuppfattning 
Utgångsläget är bekymmersamt. Många 
års ackumulerade krav på besparingar 
har lett till att krigsdugligheten på mer
parten av våra förband har sjunkit till ni
våer som gör att återtagnings- och till
växttiderna kan bli betydligt längre än 
vad som är säkerhetspolitiskt godtag
bart. 

Självfallet är det en realistisk ut
gångspunkt att de anslag som satsas på 
totalförsvaret skall kunna förändras 
både uppåt och nedåt. När krigsrisken är 
låg kan vi minska vår omedelbara bered
skap och tillåta att det finns brister i 
krigsorganisationen. Det är inget nytt! I 
det senaste försvarsbeslutet år 1992 be
slutades att Försvarsmakten skulle utfor
mas så att vi med framgång kunde möta 
ett s k strategiskt överfall vid slutet av 
försvarsbeslutsperioden och inriktningen 
för den därpå följande femårsperioden 
var att vi vid sekelskiftet skulle kunna av
värja ett begränsat angrepp i en riktning 
efter det att vi kraftsamlat våra förband. 

I den debatt som nu förs om möjliga 
neddragningar i vår försvarsorganisation 

påstås ofta att vi kan minska vår försvars
organisation och beredskap därför att de 
militära hoten praktiskt taget har försvun
nit. Vad många glömmer bort eller för
tränger är att 1992 års försvarsbeslut fat
tades efter det att de stora strategiska för
ändringarna i Europa hade inträffat. 
Det var orsaken till varför krigsorganisa
tionen minskade, beredskapen sänktes 
och krigsdugligheten på många förband 
tilläts sjunka. En inriktning lades fast som 
innebar att kvalitet skulle prioriteras 
framför kvantitet. "Smalare men vassare" 
blev ett begrepp. Därefter har det blivit 
ytterligare neddragningar främst orsaka
de av att den ekonomiska krisen krävde 
stora besparingar i den offentliga verk
samheten. Försvarsmakten har där bidra
git med avsevärda belopp, vilket har lett 
till minskad ambitionsnivå i utbildnings
verksamheten, senarelagd eller utebliven 
materielanskaffning, avveckling av äldre 
materiel, en omfattande personalminsk
ning mm. 

Överbefälhavaren redovisade unge
fär följade bild för någon vecka sedan på 
Folk och Försvars rikskonferens. 

I regeringens anvisningar för etappen 
2 i förberedelserna för försvarsbeslutet 
har dessa ekonomiska planeringsförut
sättningar lagts fast för den närmaste tio
årsperioden. Det är så kraftiga sänkning
ar i förhållande till de anslagsnivåer som 
nu gäller att överbefälhavaren tvingas fö
reslå en omfattande omstrukturering av 
Försvarsmakten. De uppgifter som fram 
till nu har ålagts Försvarsmakten måste 
förändras i hög grad både vad gäller 
innehåll och ambitionsnivå om de preli
minära planeringsramarna blir Försvars
maktens ekonomiska verklighet de kom
mande åren. 

Nu behöver det inte bli så. Det kan bli 
bättre men också sämre. Om överbefäl-
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havarens kommande redovisning visar 
att det blir en påtaglig obalans mellan 
uppgifter och resurser finns det en möj -

lighet att riksdagen kan höja de nu beslu
tade ekonomiska ramarna i det kom
mande försvarsbeslutet Ett par av riks-
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dagspartierna har antytt att de kan tänka 
sig något högre anslag. Ä ven regeringen 
ger vissa öppningar mot att justera all
slagsnivåerna uppåt Om den säkerhets
politiska utvecklingen visar sig vara mera 
ogynnsam vid de kontrollstationer som 
har lagts in i mitten på år 1996 och 1998 
kanske det andra steget i besparingspla
nen - minskning med två miljarder per år 
fr o m år 1998- inte tas. Eller också tas 
ännu större steg. Samhällsekonomin kan 
kräva forsatta besparingar i de offentliga 
utgifterna och det finns redan nu riks
dagspartier som kan tänka sig ännu stör
re sänkningar än vad som nu ligger som 
ett pianeringsantagande. 

Förändrad politisk inriktning 
kräver militärt nytänkande 
Många vill göra gällande att huvuddra
gen i det kommande försvarsbeslutet re
dan är beslutade genom det riksdagsbe
slut som fattades i december 1995. Jag 
håller inte helt med om detta. Det får 
inte vara ett axiom att det måste bli exakt 
den organisation och verksamhet som re
geringen översiktligt beskrivit i sina rikt
linjer för programplaneringen. Riktlinjer 
kan aldrig vara absolut bindande - sär
skilt inte om det finns alternativa lös
ningar som ger bättre försvarseffekt till 
samma eller lägre kostnad och en större 
handlingsfrihet inför framtiden _ Varför 
skulle vi som fackmän viljelöst krypa in i 
en färdigbyggd fålla och acceptera att 
statsmakternas planeringsanvisningar 
och utredningsuppdrag i varje detalj be
skriver den framtida verkligheten. Vore 
det så, är det rätt att allt i praktiken re
dan är beslutat Men varför har regering
en i så fall begärt att totalförsvarsmyn
digheterna skall redovisa operativa kon
sekvenser, personal- och värnpliktskon
sekvenser, förSvarsindustriella och för-

svarsekonomiska konsekvenser? Varför 
har man i så fall beslutat om att ha s k 
kontrollstationer avseende försvarspla
neringen sommaren 1996 och under år 
1998? 

Det leder mig fram till slutsatsen att 
statsmakterna är öppna för modifiering
ar i de riktlinjer och ställningstaganden 
som hittills har styrt förberedelsearbetet 
inför 1996 års försvarsbeslut Det är hög 
tid att fundera över vilka förband och 
funktioner som vi skall satsa ytterligare 
på om kontrollstationerna leder till änd
rad inriktning. Vad skall vi prioritera om 
de ekonomiska villkoren förbättras i en 
försämrad säkerhetspolitisk situation? 
Och hur skall vi förändra Försvarsmak
ten ifall omvärlden blir allt stabilare och 
de ekonomiska anslagen minskar än 
mer? 

Det är här och nu som Försvarsmakt
ens visioner måste bli tydliga. 

Ibland får man i den interna debatten 
känslan av att Försvarsmaktens vision in
skränker sig till att fullfölja 1992 års för
svarsbeslut och om det inte går så är det 
övergripande målet att skapa en krigsor
ganisation som innehåller 12 armebriga
der, 6 operativt rörliga marina förband, 
12 flygdivisioner och en lednings-, stöd
och utbildningsorganisation som svarar 
mot detta. 

Den senare ambitionsnivån skulle en
ligt regeringens uppfattning kunna inne
bära en nedläggning av 
* minst fyra brigadproducerande eta-

blissemang 
* tre större andra armeetablissemang 
* tre flygflottiljer 
* ett tiotal mindre enheter. 

Härtill kommer att den marina verk
samheten kan behöva reduceras motsva
rande nedläggning av två etablissemang. 
Kravet på en över landet spridd närvaro 
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kan dock medföra att verksamhet från 
andra etablissemang förs till dessa mari
na verksamhetsställen så att reduktio
nerna uppstår på andra platser. Det se
nare är en liten men dock pekpinne till 
Försvarsmakten att på allvar pröva om
fördelning av resurser mellan program 
t o m mellan försvarsgrenar. 

Regeringen kräver dock mer av över
befälhavaren än att han skall peka ut ett 
antal förband för nedläggning. På den 
angivna ekonomiska nivån skall han den 
4 mars redovisa en försvarsmaktsutveck
ling-avseende såväl krigs- som grundor
ganisation-som på bästa sätt svarar mot 
de övergripande uppgifterna och inrikt
ningarna. 

De uppgifter som det militära försva
ret enligt regeringens anvisningar skall 
kunna lösa är att 
* försvara landet mot väpnat angrepp 
* hävda vår territoriella integritet 
* kunna genomföra internationella 

fredsfrämjande insatser och 
* kunna utnyttjas vid svåra nationella 

påfrestningar på samhället i fred. 
Ingen av uppgifterna är helt ny men i 

motsats till tidigare då tyngdpunkten 
starkt låg på den första har intresset un
der senare år alltmer kommit att förskju
tas i riktning mot de andra tre. Man har 
därigenom glidit bort från det som under 
årtionden på militär sida har varit styran
de för Försvarsmaktens utveckling på 
kort och lång sikt. Den operativa iden 
har varit- och är fortfarande- att vi skall 
kunna möta, hejda och slå en angripare i 
varje del av landet. Försvarsförmåga och 
beredskap skall hållas på en sådan nivå 
att ingen finner det värt att angripa oss. 
Kan vi klara detta så kan vi också klara 
uppgifterna i lägre konfliktnivåer och i 
fredsbevarande internationella operatio
ner. 
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Vad överbefälhavaren starkt poäng
terade vid redovisningen av etapp l är att 
vi fjärmar oss snabbt och långt från den 
nivå som försvarsledningen anser vara 
rimlig för att begränsa risktagningen i en 
säkerhetspolitisk situation, som kan bli i 
en realitet inom en begränsad tidsrymd. 
Det må vara att försvarsledningen ge
nom åren har varnat för den vargen 
många gånger men att det ändå har gått 
bra när de politiskt ansvariga har givit 
mindre till försvarssektorn än vad yrkes
männen har begärt. Nu varnar försvars
ledningen på nytt. Det blir allt svårare att 
klara de gamla och nya uppgifter som 
läggs på totalförsvaret och risken för att 
vi kommer i efterhand, om situationen i 
omvärlden skulle försämras, ökar. 

Den inriktning som nu givits av re
geringen understryker att det är en med
veten politisk tyngdpunktsförskjutning 
och påtagligt förändrade prioriteringar 
som görs i förhållande till vad som hittills 
har gällt. De dimensionerande uppgifter
na kommer i nuvarande omvärldsläge att 
vara dels att hävda vår territoriella integ
ritet, dels att kunna genomföra interna
tionella insatser. Härtill kommer kravet 
på förmåga att kunna anpassa försvaret 
till förändrade säkerhetspolitiska situa
tioner. Kraven på att kunna möta trots 
allt tänkbara angreppshot i nuvarande 
omvärldsläge mot begränsade geografis
ka områden eller känsliga funktioner be
döms därigenom också vara uppfyllda. 

En sådan förskjutning bör rimligen 
också innebära att de långsiktiga planer
na för förbands- och materielomsättning, 
de operativa principerna och de taktiska 
och stridstekniska reglerna förutsätt
ningslöst måste prövas. Den ompröv
ningen måste leda fram till en tydlig ope
rativ ide och realistiska mål för Försvars
maktens organisation och beredskap 

samt en resurstilldelning som är i balans 
med detta. 

Gamla sanningar måste 
omprövas 
Är det då någon mening med att förut
sättningslöst börja debattera om den bäs
ta lösningen redan kan skönjas i reger
ingens planeringsanvisningar och i över
befälhavarens programinriktning - och 
får man göra det? 

Ja, att försvarsanställda både kan, vill 
och måste delta i försvarsdebatten det 
anser säkert många vara en självklarhet. 
För de allra flesta är det förmodligen 
också en självklarhet att försvarsledning
en som så många gånger tidigare återi
gen varnar för att vi ligger farligt nära 
den gräns där trovärdigheten i Försvars
maktens förmåga att lösa alla ålagda 
uppgifter kan ifrågasättas. Eftersom vi 
tack och lov har sluppit att använda våra 
förband till det som de ytterst är till för
nämligen att försvara landet mot ett väp
nat angrepp - så tas varningarna från 
Försvarsmaktens sida ofta som ett utslag 
av revirbevakning och okänslighet för de 
säkerhetspolitiska förändringarna. Här 
ligger försvarsledningens och förbands
chefernas dilemma. 

De flesta av oss i det här landet, in
klusive politiskt ansvariga och försvars
anställda, vill gärna tro på en fredlig ut
veckling. Man noterar gärna alla positiva 
tecken på att utvecklingen går i önskad 
riktning. De militära hoten mot Sverige i 
nuvarande omvärldsläge är svåra att be
skriva och varför skulle våra förhopp
ningar om en fredlig värld grusas när det 
finns så mycket annat än militärappara
ten som behöver återupprustas i våra 
grannländer. Ä ven om det finns många 
negativa signaler så har de lätt att bli un
dertryckta i förhoppningen om att allt 

ändå till sist skall bli bra och så skjuts 
problemen på framtiden. 

I själ och hjärta tycker säkert våra 
uppdragsgivare - riksdag, regering och 
ytterst svenska folket - att alla försvars
anställda har en skyldighet att tydligt be
skriva de hot och risker som finns eller 
som kan utvecklas och att göra allt vi kan 
för att vidmakthålla och utveckla en för
svarsförmåga som utifrån yrkesmässi
ga utgångspunkter bedöms vara nödvän
dig för att skapa rimlig nationell säker
het. Men att därifrån övergå till att envist 
hävda att gamla strukturer och lösningar 
är så beprövade att de inte behöver ifrå
gasättas, att den ekonomiska fördelning
en mellan armen, marinen och flygvap
net måste vara i stort som tidigare och att 
t ex inga fredsetablissement kan överges 
kan bli ett grundskott mot trovärdighe
ten. 

Det får aldrig bli tal om revirbevak
ning i försvarsplaneringen eller när För
svarsmaktens företrädare tar till orda i 
försvarsfrågan. Det handlar om den de
mokratiska rätten att fritt få framföra sin 
uppfattning och skyldigheten att som 
medborgare och försvarsanställd att ska
pa balans och trovärdighet kring våra 
försvarssa tsningar. 

Trovärdigheten är dubbelriktad. Vi 
skall inte inbilla oss att någon professio
nell betraktare utomlands låter lura sig 
av glättade beskrivningar av vår försvars
förmåga eller av planer på tillväxt eller 
återtagning av krigsduglighet och bered
skap inom viss tid om byggstenarna i 
form av modern materiel, kompetent 
personal eller utvecklings- och tillverk
ningskapacitet saknas. Här gäller att vi 
kan visa upp hårdvara i form av välutbil
dade och välutrustade förband i tillräck
lig mängd som kan mäta sig med det bäs
ta som en eventuell motståndare kan 
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tänkas sätta in mot oss. I en hotande situ
ation måste vi kunna uppträda med kraft 
och beslutsamhet och i krig så duger det 
inte att vara näst bäst eller att komma till 
skott som nummer två. Ingen ansvars
kännande svensk och allra minst för
svarsledningen och de som skall göra 
jobbet - Försvarsmaktens personal av 
alla kategorier - vill att omvärlden skall 
ha uppfattningen att det svenska försva
ret är otillräckligt och att det med all san
olikhet kommer på efterkälken. 

Den andra sidan av trovärdigheten är 
den som riktar sig inåt. Med ett försvar 
som bygger på totalförsvarsplikt passerar 
många igenom totalförsvarsorganisatio
nen varje år. Vad de ser och vad de upp
lever i form av utrustning, utbildning och 
övningar ger en god uppfattning om vad 
försvaret gör och kan. Visst är det myck
et som är bra men dessvärre också myck
et som inte håller måttet vid en jämförel
se med tänkbara motståndare. Det går 
heller inte att dölja brister för våra befäl 
och värnpliktiga genom att tala om att 
det blir bättre när framtida planer reali
serats eller att bristerna skall repareras 
vid en beredskapshöjning om nödvändig 
materielanskaffning ständigt skjuts på 
framtiden och om övningsverksamheten 
regelmässigt urholkas. Särskilt allvarligt 
blir det om den anställda personalen 
upplever att allt tal om "smalare men 
vassare" bara leder till omfattande ned
dragningar och för små och för sena 
framtidssatsningar. Att skriva ner hotet 
för att motivera sådana besparingar som 
anses vara nödvändiga för att reparera 
tillfälligt svaga statsfinanser lurar inga 
försvarsanställda. 

Ansvar och engagemang 
Det är ett mänskligt drag att leta synda
bockar och att skylla på andra när något 
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gått snett. Men därigenom slipper man 
inte undan sitt ansvar. Det gäller den en
skilde men också myndigheter. Därför 
finns det enligt min mening några berät
tigade frågor som måste ställas till För
svarsmaktens personal nu när vi åter står 
inför stora omställningar. 

Har vi bidragit till att svenska folket 
har fått en realistisk verklighetsuppfatt
ning om hot och risker? Har vi trovärdigt 
beskrivit hur de minskande anslagen till 
försvaret påverkar vårt skydd mot yttre 
hot? Kommer den traditionellt höga för
svarsviljan att hålla i sig om försvarsför
mågan urholkas? Har vi på rätt sätt anta
git utmaningen att beskriva ett försvar 
som ger bäst valuta för pengarna och 
störst säkerhetspolilsk trygghet nu och i 
framtiden? Medger vi i försvaret att det 
faktiskt går att skapa ett försvar som är 
både dugligt och kompetent också på de 
ekonomiska nivåer som nu diskuteras -
om man är beredd att anpassa sig till 
ändrade uppgifter och att göra erforder
liga prioriteringar? Eller har vi bidragit 
till att försvarsdebatten i slutfasen ändå 
bara kommer att handla om regionalpo
litik på de orter som drabbas av föränd
ringar till följd av 1996 års försvarsbeslut 

Försvarsmakten skall självklart rätta 
sig efter statsmakternas beslut. Men 
myndigheten Försvarsmakten har också 
ett självständigt ansvar för att informera 
om sin verksamhet och för att utforma 
organisation och verksamhet på ett så
dant sätt att statsmakternas mål blir upp
fyllda. Vi har ett ansvar som fackmän att 
lämna fakta om uppgifter, resurser och 
ambitionsnivåer i den förestående poli
tiska prövningen. Vi har var och en ett 
ansvar att förutsättningslöst pröva nya 
ideer som kan göra verksamheten effek
tivare och kanske billigare. Vi har alla ett 
ansvar att finna en logisk koppling me!-

Ian organisationens styrka, sammansätt
ning, beredskap och lokalisering å ena si
dan och de säkerhetspolitiska målen å 
den andra - gärna med ett vidgat säker
hetspolitiskt begrepp i botten. 

Under de hittills genomförda förbe
redelserna inför 1996 års försvarsbeslut 
har ett omfattande arbete lagts ner på 
alla nivåer för att få ett fullödigt och jäm
förbart beslutsunderlag i syfte att fram
lagda sakargument och faktaredovis
ningar från förbandschefer m fl skall få 
påverka det slutliga förslagets utform
ning. Det har varit en tydlig strävan från 
överbefälhavaren att skapa en bred med
verkan och förebygga osakliga diskussio
ner kring de värderingskriterier och be
räkningsmetoder som ligger till grund för 
framför allt fredsorganisatoriska föränd
ringar. Upplägget är långt ifrån det som 
påståtts de senaste dagarna, nämligen att 
överbefälhavaren skulle lägga munkavle 
på Försvarsmaktens personal. 

Försvarsmaktens chefer känner inte 
enbart att de har ett stort ansvar för den 
del av verksamheten som ingår i deras 
chefsskap utan de har också ett starkt en
gagemang för Försvarsmakten som hel
het. Ingen skall därför behöva känna att 
framförda förslag inte har prövats seri
öst. Det skulle försätta försvarsmaktens 
chefer i en ohållbar situation, etiskt och 
moraliskt, eftersom var och en, på över
befälhavarens uppmaning, har engagerat 
sig och sin personal så starkt i underlags
arbetet och i den hittills förda debatten. 

Vad som feltolkats som "yttrandeför
bud" efter den 4 mars är att överbefälha
varen med all rätt kräver att var och en 
ställer upp och beskriver försvarsmakts
planens innehåll på ett korrekt sätt lik
som de överväganden som lett fram till 
hans beslut. Här kommer lojaliteten mot 
och respekten för myndighetschefens 

ställningstaganden in. Denna lojalitet 
och respekt behöver inte betyda att varje 
enskild försvarsanställd är övertygad om 
att den av överbefälhavaren fastställda 
planen ger den bästa avvägningen i alla 
avseenden och heller inte att det under 
den förestående politiska processen är 
förbjudet att på begäran, särskilt av de 
politiska instanserna på lokal, regional 
och central nivå, lämna de sakupplys
ningar och de fakta som tidigare har läm
nats som underlag från skilda nivåer. Det 
är heller inte överbefälhavarens mening, 
som jag har tolkat den, att detta skulle 
vara tecken på illojalitet. Om den möjlig
heten inte skulle finnas skulle det kunna 
uppstå en verklig lojalitetskonflikt mel
lan chefer och underställd personal, som 
förväntar sig att framtaget sakunderlag 
rörande det egna förbandet eller ansvars
området skall förutsättningslöst kunna 
granskas också av de politiska instanser
na. 

När också den politiska diskussionen 
är färdig och beslut har fattats så finns 
det förhoppningsvis överensstämmelse 
mellan uppgifter och resurser å ena sidan 
och de säkerhetspolitiska risker som de 
politiskt ansvariga är beredda att accep
tera. Då skall vi genomföra det som i god 
demokratisk ordning är beslutat. 

Realistisk avvägning och 
operativ förankring 
Totalförsvarets roll i säkerhetspolitiken 
måste vara utgångspunkten i alla diskus
sioner om utformningen av vårt framtida 
försvar. Vår alliansfrihet kräver att vi har 
ett försvar som utomlands uppfattas som 
balanserat och kompetent. Vår försvars
tröskel skall vara så hög att ingen vill 
pröva att kliva över den. Vår nationella 
integritet och våra intressen i vårt när
område skall kunna hävdas omedelbart 
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och med kraft. Vårt internationella enga
gemang skall kunna visas i form av delta
gande i fredsbevarande, fredsskapande 
och humanitära insatser. Sverige som 
medlem av EU måste axla sin del av an
svaret för fred och stabilitet i vårt närom
råde. Och skulle det komma till en så all
varlig kris att våldshandlingar riktas mot 
vårt land så måste vi av egen kraft kunna 
möta, hejda och slå varje form av militärt 
angrepp var i landet det än kommer. 

Enligt min uppfattning skall de ope
rativa kraven vara överordnade andra 
krav. Den lösning som ger bäst förutsätt
ningar att möta kraven på försvarseffekt 
på kort och lång sikt skall därför i första 
hand väljas. De produktionsmässiga fak
torerna skall i andra hand vara avgöran
de. Om den ekonomiska differensen 
mellan olika alternativ är stor bör det 
ekonomiska kriteriet bli avgörande såvi
da inte operativa och produktionsmässi
ga förhållanden därigenom påtagligt för
sämras. Övriga förhållanden är självfal
let viktiga men kan till stor del kopplas 
till den samhällsekonomiska kalkyl som 
statsmakterna sedermera skall göra. 

l det underlagsarbete som hittills har 
bedrivits har det pekats ut ett antal s k 
kraftcentra som är väsentliga för vår för
svarsförmåga. Här nämns storstadsregio
nerna kring Stockholm, Göteborg och 
Malmö samt Boden-Luleåområdet En
ligt min mening är detta en alltför snäv 
geografisk begränsning. De områden 
som det handlar om är betydligt större än 
så. Det handlar om hela Mellansverige 
ink! Gotland, stora delar av Västsverige, 
skåneregionen och del av gränszonen 
mot Finland. Här finns stora befolk
ningskoncentrationer, industrier, försörj
nings- och kommunikationscentra m m. 
Det är i dessa områden som den viktiga 
basen för försvarsansträngningarna 
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finns . Och det är här som våra fredsför
band måste finnas på plats tidigt och det 
är mot dessa områden som vi snabbt 
måste kunna koncentrera våra operativt 
rörliga förband. Det i sin tur kräver tidigt 
disponibla bevaknings-, luftvärns- och 
ingenjörförband vid de förbindelser som 
måste disponeras om den operativa rör
ligheten skall ha en reell innebörd. 

Sedan drygt ett år är jag militärbefäl
havare i Mellersta militärområdet. Det 
omfattar en fjärdedel av landets yta upp
delad på tio län . Här bor ungefär halva 
Sveriges befolkning. Här finns riksled
ningen och huvuddelen av de centrala 
ledningarna för väsentliga totalförsvars
funktioner, nära hälften av industrin och 
huvuddelen av försvarsindustrin , en 
tredjedel av landets hamnar och flygplat
ser och väsentliga knutpunkter i lands
vägs-, järnvägs- och telekommunikatio
nerna. Här finns Gotland och Ålandsför
trängningen med sina speciella förhållan
den. EU:s yttre gränser finns både i väs
ter och öster. Landgränsen är 40 mil och 
kuststräckan 50 mil lång. 

Att försvaret av detta område är av 
största vikt för Sverige som nation torde 
vara odiskutabelt. Det skulle vara lätt att 
som ansvarig militärbefälhavare ta detta 
till intäkt för att bevaka totalförsvarssats
ningarna inom just detta revir men det är 
varken moraliskt försvarbart eller yrkes
mässigt korrekt. Det räcker nämligen inte 
med att försvara Mellersta militärområ
det om vi skall vara trovärdiga. Den andra 
halvan av Sveriges befolkning vill själv
klart också ha ett rimligt skydd mot yttre 
hot, antingen det är krigshandlingar, sa
botage eller fredstida katastrofer. Och i 
de två andra militärområdena finns resur
ser som är lika livsavgörande för Sverige 
som självständig nation som de som finns i 
det område som jag ansvarar för. 

Låt mig ta ett par exempel som bely
ser de avvägningsproblem som nu disku
teras . Västkusten med sin stora hamnka
pacitet och omfattande sjöförbindelser 
är en livsnerv i landets försörjning. Skul
le det uppstå störningar i sjötrafiken 
kommer det att omedelbart innebära 
svårigheter för exportindustrin och för
sörjningen med olja och insatsvaror för 
många industribranscher. När nästan 95 
% av vår utrikeshandel går sjövägen är 
bara det ett starkt skäl till varför försva
ret av västkusten måste ha en stark marin 
komponent. 

N u överväger överbefälhavaren på 
marinchefens förslag att lägga ner stora 
delar av krigs- och grundorganisationen 
inklusive utbildningsverksamheten vid 
Västkustens marinkommando i Göte
borg. Det är ett tydligt exempel på en 
s k moment 22-situation. Det är överbe
fälhavarens preliminära riktlinjer och 
ställningstaganden till marinens ekono
miska ramvillkor som leder till detta en
ligt min mening felaktiga förslag från 
marinchefen. Skulle marinen tvingas 
lämna västkusten rimmar det mycket 
illa med de operativa krav och priorite
ringar som är de viktigaste avvägnings
kriterierna som överbefälhavaren har 
att beakta. Till yttermera visso måste 
marinchefen fullfölja den av riksdagen 
beslutade avvecklingen av utbildnings
verksamheten i Härnösand. Men han 
planerar att gå längre än så. Fårösunds 
marinbrigad föreslås bli avvecklad och 
all kvarvarande grundutbildning kon
centreras till Karlskrona och Stock
holm. Därmed skulle hela Norrlands
kusten och hela västkusten inte ha en 
kontinuerlig närvaro av marina förband 
förutom de stabs- och ledningsresurser 
och enstaka enklare bevakningsbåtar 
som blir resterna av den "marina bredd" 

som jag så starkt pläderade för under 
min tid som chef för marinen. Jag har 
svårt att förstå en sådan inriktning när 
det finns alternativ som bättre tillgodo
ser de operativa kraven på "marin 
bredd" till samma eller i sämsta fall obe
tydligt högre kostnad. 

Jag ser inget som har förändrat sig i så 
avgörande grad att det motiverar en ut
armning av vårt sjö- och kustförsvar och 
en minskning av antalet kvalificerade 
marina förband ner mot de nivåer som 
nu diskuteras. Det rimmar illa med den 
ökade vikt som regeringen lägger vid för
mågan att hävda den territoriella och na
tionella integriteten och att möta ett an
grepp i nuvarande omvärldsläge. Redan i 
förberedelserna för 1992 års försvarsbe
slut var detta scenario ett av de mest dis
kuterade. Då konstaterade dåvarande 
överbefälhavaren att det som ställer 
högst krav på marina stridskrafter är en 
övergångssituation mellan neutralitet 
och krig. Fyra ytstridsflottiljer, fjorton 
ubåtar, fyra minröjningsflottiljer, ca 16 
områden med utbyggt kustartilleriför
svar och rörliga förstärkningsförband i 
form av amfibie-, rörligt artilleri och 
kustrobotförband ansågs då vara en rim
lig nivå. Nu diskuteras en organisation 
som är knappt hälften så stor. Det borde 
oroa inte bara militärbefälhavaren i Mel
lersta militärområdet utan också kol
legorna i norr och söder och naturligtvis 
marinchefen. 

Ett annat exempel. Det har publice
rats långa listor de senaste veckorna över 
vilka fredsetablissemang som hotas av 
nedläggning och vilka förband som kan 
komma att omlokaliseras. Sett i ett histo
riskt perspektiv har det som nu är det 
Mellersta militärområdet drabbats sär
skilt hårt när det gäller nedläggning av 
bl a flygflottiljer. 
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Nu diskuteras också nedläggning av 
F15 i Söderhamn liksom Dalregementet i 
Falun. Det ger en dyster illustration av 
hur nedläggning av dessa grundutbild
ningsförband skulle leda till samma tom
rum på land som jag nyss beskrev beträf
fande kustområdet. Det innebär inte 
bara bekymmer för det Mellersta militär
området och det tidiga försvaret av Mel
lansverige utan också för Norrlandsför
svaret Antalet vinterutbildade förband 
riskerar att bli för litet om Dalabrigaden, 
NB 13, försvinner och flyginsatserna från 
mellansvenska baser mot landets meller
sta och norra delar kan försenas och för
svåras om F 15 läggs ner. Det borde oroa 
inte bara mig utan också militärbefälha
varen i Norra militärområdet liksom 
arme- och flygvapencheferna . 

Så ett exempel från det Mellersta mi
litärområdet. Gotland ställer särskilda 
krav på tidig närvaro av allsidigt sam
mansatta försvarsförband. Nedläggning 
av hela eller delar av krigs- och grundor
ganisationen på ön ökar påtagligt svårig
heterna att klara den nödvändiga för
svarströskeln, samträningen i fred och 
beredskapshöjningar i en krissituation. 
Om något område passar in på beskriv
ningen att kunna bli tidigt berört av kri
ser och krigshandlingar så är det Got
land. Nedläggning av krigs- och grundor
ganisation på Gotland borde därför oroa 
fler än mig själv och gotlänningarna. Mi
litär beredskap och tidig försvarsförmåga 
måste här liksom i övriga högt prioritera
de områden få styras mer av de operativa 
behoven än av besparingskrav. 

Man kan fråga sig om de försvars
grensvisa förslagen verkligen speglar de 
operativa kraven eller om det är den pro
gramvisa anslagsfördelningen från över
befälhavaren som fått för stort genom
slag i hittills genomfört underlagsarbete. 

Jag medger gärna att en bild över 
fredsetablissemangens lokalisering kan 
vara missvisande. Vi vinner inga krig 
med kaserner, men kaserner och grund
utbildningsförband är ändå en viktig bas 
för både beredskap, mobiliseringsförmå
ga, totalförsvarssamverkan och försvars
vilja och inte minst i situationer där För
svarsmakten skall stödja det civila sam
hället vid allvarliga påfrestningar. En 
lämplig utspridning över landet i kombi
nation med en koncentration till de stra
tegiskt viktiga områdena är enligt min 
mening grunden för en framtidslösning 
särskilt om det skulle bli aktuellt att yt
terligare krympa försvarsmaktens stor
lek i en nära framtid. Att flytta runt för
band och att investera i nya fredsanlägg
ningar måste undvikas såvida inte nysats
ningarna med all rimlig sannolikhet rik
tas mot platser där vi kommer att vara 
kvar också i en ytterligare krympt orga
nisation. 

Som grund för avvägning, organisa
tionsutformning, lokalisering och ut
gångsgruppering bör gemensamma kri
terier utformas och de bör tillämpas kon
sekvent i den slutliga värdering som skall 
göras. Dessa kriterier skulle kunna vara 
följande: 

*Operativa krav och krav på beredskap. 
- Möjligheter till ledning, underrät

telsetjänst och övervakning av mark- och 
sjöterritorium samt luftrum skall säker
ställas. 

- Försvaret i områden som är avgö
rande för nationens överlevnad, mot
ståndsvilja och uthålliga försvarsopera
tioner skall prioriteras. 

Storstockholmsområdet, Gotland, Mä
lardalsområdet med anslutande resursri
ka områden i söder, norr och väster, 
Storgöteborgsområdet, Örestadsområ-
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det och gränsområdet mot Finland krä
ver tidig och allsidig militär närvaro av 
lednings-, skydds- och insatsförband. 

- Insatser i prioriterade områden 
måste kunna göras direkt ur fredsgrup
pering. Mobiliseringsförberedelserna mås
te styras av samma krav på omedelbar 
närvaro och stridsinsats i den primära 
krigsanvändningsterrängen. 

- Luftförsvaret och skyddet av dess 
stödsystem är därvid högst prioriterat. 

-Geografisk lokalisering av grundor
ganisationen skall styras av ovanstående 
krav och behovet av samordning med det 
civila totalförsvaret. 

* Produktionsförutsättningar. 
- Tillgång till miljöprövade övnings

områden, skjutfält, flygövningsområden 
och luftstråk i närheten av fredsgruppe
ringsplatsen är en nödvändighet. 

- Utvecklingsmöjligheter att kunna 
utbilda framtidens förband skall finnas. 

- Förbandsträning och samövning av 
funktioner skall medges inom garnison 
eller mellan närbelägna garnisoner. 

-Kommunala byggplaner, säkerhets
krav eller miljöhänsyn skall inte menligt 
inskränka på pågående eller planerad 
övningsverksamhet. 

- Investeringsbehov i ny infrastuktur 
skall minimeras. 

-Återtagning och tillväxt skall kunna 
ske. 

- Rese- och traktamentskostnader 
skall kunna hållas nere. 

* Övriga faktorer. 
- Personalförsörjningen skall kunna 

säkerställas. 
- Arbetstillfällen till medföljande fa

miljemedlemmar skall kunna erbjudas. 
Försvarsmaktens fredsorganisation 

får aldrig helt bli förvisad till ödemarker 
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och resursrika områden får heller aldrig 
bli som öde öar i fråga om militär närva
ro. Det måste vara av riksintresse att 
Försvarsmakten är synlig i alla landsde
lar och kan få vara lokaliserad där pri
märuppgifterna finns. Övningsområden 
måste kunna upplåtas även om miljöhän
syn skulle säga något annat. Försvars
makten skall tidigt kunna vara på plats i 
områden där hoten tidigt kan uppstå och 
där vi snabbt måste kunna höja försvars
tröskeln. Att det Mellersta militärområ
det har utomordentligt stor betydelse i 
dessa sammanhang och för försvaret av 
de andra två militärområdena borde vara 
uppenbart och få genomslag när den 
framtida försvarsmaktsorganisationen 
skall utformas och fördelas. 

Kvalitetskraven på de stridande för
banden får enligt min bestämda uppfatt
ning inte urholkas. Det gäller anfallsför
band i luften, till sjöss och på marken lika 
väl som bevaknings- lednings- och stöd
förband. Det räcker inte med att ge ex
empelvis bevakningsförband nya benäm
ningar eller ny huvudman i Räddnings
verket om inte utrustning och utbildning 
är tillräckligt bra för att klara alla svåra 
uppgifter och motstå en beslutsam mot
ståndare. 

Inte heller får antalet förband bli för 
litet. Som ett varnande exempel kan 
framhållas att en enda fredstida ubåts
jaktoperation tar i anspråk ungefär halva 
den flotta som vi enligt försvarsbered
ningen behöver i framtiden. 

Spel och värderingar inför FB 92 och 
under nu pågående planeringsprocess 
har visat: 

att kravet på internationella insatser 
med markstridskrafter kan uppfyllas om 
det finns en bas om minst 8 välutbildade 
och välutrustade brigader 

att ca 12 brigader erfordras för att 

skapa rimliga förutsättningar att möta 
och hejda ett angrepp med strategiska in
satsstyrkor 

att minst 16 brigader erfordras för att 
ha godtagbar förmåga att efter tidig 
kraftsamling slå ett angrepp i en riktning 

att minst fyra fördelningar krävs för 
att leda strid med kraftsamlade mark
stridsförband 

att territorialförsvaret kräver minst 
90.000 man för skydd av de mest väsent
liga totalförsvarsobjekten. Skall även öv
riga väsentliga totalförsvarsobjekt och 
funktioner kunna ges en permanent be
vakning krävs minst 125.000 man plus 
lika mycket hemvärn 

att minst två ytstridsflottiljer krävs för 
att klara incidentberedskapen till sjöss i 
en krissituation 

att minst tre till fyra ytstridsflottiljer 
krävs för att lösa marina uppgifter i över
gången mellan en beredskaps-/neutrali
tetssituation och en inledande fas av ett 
väpnat angrepp 

att en minkrigsavdelning (med min
röjnings- och minspaningsflottiljer) krävs 
i varje marinkommando för att säkra 
rörelsefriheten för sjöstridskrafter och 
transporter. 

att minst sex ubåtar måste vara ope
rativa för underrättelse och incidentupp
gifter i en större ubåtsskyddsoperation 
och att minst tio krävs för uppgifter i en 
neutralitetssituation. Vid en krigssitua
tion ökar kravet till mer än 12. 

att hela det nuvarande marinflyget 
måste disponeras redan vid en omfattan
de ubåtsskyddsoperation i fred . Med till
kommande uppgifter i en krissituation 
uppstår operativa och taktiska svackor 

att minst två rörliga KA-brigader 
krävs för att övervakning och kontroll i 
skärgårdsområden utan tillräckligt oro
rådesbundet försvar. 

att minst fem marinbrigadförband er
fordras för skydd och försvar av marina 
baseringsområden och viktigare infalls
portar. 

att minst 8 divisioner av JAS 39-kvali
tet krävs för att klara incidentuppgifter i 
en krissituation 

att 12 flygdivisioner krävs för att kla
ra enbart luftförsvarsuppgiften vid ett 
angrepp med iståndsatta styrkor och att 
minst 14 divisioner JAS-kvalitet krävs 
för att alla lösa uppgifter vid ett angrepp 
med iståndsatta styrkor 

att minst 16 basbataljoner och 7 stril
bataljoner krävs för att få erforderlig in
frastruktur och ledningskapacitet för 
flygstridskrafterna. 

Landet har inte blivit mindre. I stället 
har vårt ansvarsområde ökats i och med 
utvidgningen av territorialhavet till 12 
distansminuter och inrättandet av en 
ekonomisk zon. Uppgifterna har inte bli
vit färre - snarare tvärtom - och med det 
nya vidgade säkerhetspolitiska begrep
pet så blir de alldeles säkert fler, till del 
annorlunda och förmodligen mycket 
tids- och resurskrävande. Deltagande i 
fredsbevarande eller fredsskapande ope
rationer är förenat med stora risker lik
som exempelvis minröjning i forna sovje
tiska marina baser i Baltikum. De för
band som vi skickar på sådana uppdrag 
är och skall vara både välutbildade och 
välutrustade. Det är ett moraliskt ansvar 
att ge våra soldater, flygare och sjömän 
de bästa förutsättningar att lösa sina 
uppgifter både utomlands och här hem
ma! 

Skulle försvarsberedningens förslag 
gå igenom så kommer med största san
nolikhet en stor del av vår inhemska för
svarsindustri att försvinna. Därmed för
svinner inte bara den utvecklings- och 
tillverkningskapacitet som vi idag har 
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utan också en av de nödvändiga hörn
stenarna som krävs för att vi inom angiv
na tidsramar skall kunna åtgärda de bris
ter som medvetet kommer att byggas in i 
försvaret. Den återtagningsplanering 
som är en av grundtankarna i försvarsbe
redningens riskkalkyl tenderar att bli en 
pappersprodukt 

Det är bra att försvarsministern har 
givit oss viss respit så att vi mer i detalj 
kan beskriva konsekvenserna för för
svarsindustrin men även här sätter den 
ekonomiska planeringsramen skarpa 
gränser för vad som är möjligt. Var hittar 
vi de pengar som behövs för den nödvän
diga satsningen på materiell kvalitet? 
Och vilka är de områden där vi måste sä
kerställa en inhemsk kapacitet att vid
makthålla, utveckla och tillverka för
svarsmateriel? 

Vi har ett bra utgångsläge. Viggensys
temet är modernt i många år framåt och 
JAS 39 Gripen ligger på teknikens fram
kant. Svensktillverkade robotvapen im
ponerar på omvärlden. Ytstridsfartyg 
2000, svenska ubåtar, minröjnings- och 
kustförsvarsförband är i världsklass och 
armens pågående mekanisering och ex
empelvis nya svensktillverkade pansar
värns- och luftförsvarssystem ger god 
skärpa åt våra framtida armebrigader. 
Men vad hjälper det om vi ändå blir ut-

manövrerade därför att antalet förband 
är för litet för att hålla en rimlig kontroll 
över ytan och en tydlig försvarströskel i 
åtminstone de mest utsatta delarna av 
landet. 

Finns det egentligen någon lösning på 
den omöjliga ekvationen - vårt vid
sträckta land behöver många förband för 
de försv arsuppgifter vi ser framför oss, 
det duger inte med otillträckligt utbilda
de och utrustade förband, beredskapen 
som redan nu är starkt begränsad skall 
på kort tid kunna höjas , fler värnpliktiga 
skall årligen utbildas, personalens moti
vation skall alltjämt vara hög, återtag
ning skall vara möjlig genom att vi beva
rar dels en skicklig yrkeskår som kan 
återställa den personella kvaliteten, dels 
en försvarsindustri som förser oss med 
nödvändig materiel och allt skall klaras 
med mindre pengar. 

Är det som nu växer fram tillräckligt? 
Ser den här bilden tillräckligt förtroen
deingivande ut? 

Det kan hända att vargen inte kom
mer nu heller, men det skulle kännas 
tryggt att ha ett helt och högt stängsel 
och ett ordentligt lås för dörren om han 
dyker upp. Det är för sent att börja bygga 
staketet och låsa dörren om man redan 
är uppäten! 

Rätt klimat ombord 

G Fläkt 
ABB Fläkt Marine 
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Ledamoten 
ÅKEJOHNSON 

Kommendör l.gr Ake J Johnson var före sin 
pensionsavgång 1983 souschef vid Södra 
militärområdesstaben. Aren 1978-1982 var han 
marinattache i USA och Kanada 

Arleigh A Burke - sjöhjälte i krig och fred 

Den legendariske sjöhjälten och Amiralen i US Navy, Arleigh A Burke, har nyligen 
avlidit 94 år gammal. Hans farfar var invandrare från Sverige och Burke hade en 
mycket stark känslaför vårt land. År 1968 blev han utsedd till årets svenskamerikan 
och sedan 1959 var han hedersledamot i Kungl. Örlogsmannasällskapet. 

Arleigh Burke, född på en bondgård i 
Colorado som den äldste i en syskonska
ra på sex, återkom ofta samtalsvis till sin 
ungdoms hårda liv på landet. Lantgården 
saknade både moderna bekvämligheter, 
såsom elektriskt ljus, och utrustning för 
moderna brukningsmetoder. Inslaget av 
hårt fysiskt arbete var därför stort. Detta 
gav honom en imponerande fysik, som 
han bevarade i stort sett livet ut. Det hår
da slitet på lantgården fick den unge Bur
ke att tänka på andra utkomstmöjlighe
ter än lantbruk. Han kom efterhand att 
känna en växande motvilja mot att stan
na i detta yrke . "I had enough of farming 
as a kid", brukade han säga, när folk 
undrade om han inte skulle återvända till 
lantlivets fröjder efter pensioneringen. 
Det gick inte att komma undan det hårda 
arbetet på lantgården. Disciplinen var 
hård. Alla måste bidra efter sin förmåga . 
Föräldrarna var emellertid noga med, att 
barnen skulle gå regelbundet i skolan 
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och att de skulle ha riklig tillgång till 
böcker för att kunna läsa hemma. Detta 
ökade den unge och begåvade Burke's 
intresse för att söka sin utkomst på annat 
håll. Arleigh Burke sökte sålunda inträ
de på US Naval Academy, där han på
började sin utbildning den 26 juni 1919. 
Han utexaminerades därifrån den 7 juni 
1923 på förmiddagen. Han gifte sig sam
ma dag på eftermiddagen. 

Därmed påbörjades en av vår tids 
märkligaste marina karriärer. Den kom 
att spänna över i stort sett allt, som en 
framgångsrik marin karriär kan tänkas 
innehålla i krig och fred. Det låter sig 
knappast göra att gå närmare in på ens 
de mest uppmärksammade framgångar
na, om man inte vill skriva en bok. Äk
tenskapet med hans älskade Roberta, 
född Gorsuch, varade livet ut. Hon var 
en fot kortare än sin man , men hans like i 
begåvning, självständighet, viljestyrka 
och ihärdighet. De fick inga barn. Ar-

leigh Burke gjorde i stort sett tre karriä
rer. Den första var längst och kom att bil
da basen för de följande. Den sträckte sig 
över de första nitton åren efter hans sjö
officersexamen. Men kan kalla denna pe
riod för utbildningsfasen, där teoretiskt 
inhämtad lärdom varvades med praktisk 
tjänstgöring 

Arleigh Burke tjänstegjorde enligt 
dåtidens sed först på tyngre artillerifar
tyg, bl a i fem år på USS Arizona. Dessa 
fartyg var, liksom i de flesta andra flottor 
på den tiden, normgivande i fråga om ut
bildning i skeppstjänst De höll däremot 
på att snabbt bli omoderna som huvud
enheter i slagstyrkorna. Arleigh Burke 
började i mitten på 1930-talet att i stället 
intressera sig för jagare. De passade hans 
kynne bättre och inbjöd till en mera flex
ibel användning, ansåg han. Han hann 
med att vara jagarchef, innan andra 
världskriget bröt ut. När USA drogs in i 
kriget den 7 december 1941 var Burke 
fyrtio år gammal och kapten (lieutenant 
commander). Därmed startade den and
ra delen av hans karriär- krigsåren i Stil
la Havet. Det skulle dock dröja något 
mer än ett år, innan Arleigh Burke fick 
sjötjänst. Han tjänstgjorde vid krigsut
brottet i artilleriteknisk befattning i 
Washington D.C. Den var i och för sig 
betydelsefull för krigsansträngningarna. 
Arleigh Burke ville emellertid till sjöss, 
till striden. Han skickade in ansökningar 
härom varje vecka till sina överordnade. 
Ansökningarna avslogs lika regelbundet 
ända fram till i början på 1943. Då fick 
han äntligen sin efterlängtade sjökom
mendering. 

Arleigh Burke tjänstgjorde sedan 
som en minst sagt framgångsrik jagarför
bandschef i Stilla Havet under något mer 
än ett år. Han blev mot slutet av perio
den chef för den omskrivna 23.jagarflot-

tiljen- "de små bävrarna", som han kal
lade dem. Flottiljen hade rykte om sig att 
alltid hålla en fart, som med en knop 
översteg högsta fart ("Thirtyone knot 
Burke"). Flottiljen hade stora framgång
ar. Det visade sig, att Arleigh Burke be
satt egenskaper som sjökrigare av oana
de mått. Hans enastående framgångar 
gav eko i hela US Navy, inte minst i mo
ralhöjande mening. Han visade den ena 
gången efter den andra, att det - Pearl 
Harbour till trots - var möjligt att slå ja
panerna. Prövningar saknades dock inte. 
Arleigh Burke har själv berättat om hur 
påfrestande det kunde vara att få de för
sta jagarförbanden att fungera. De var i 
stor utsträckning bemannade med oerfa
ren och otillräckligt utbildad personal. 
Burke fick börja med att lära jagarche
ferna enstaka enkla formeringssignaler. 
Jagarna kunde inledningsvis bara upp
träda i rättvänd kolonn. Man fick in
skränka sig till att gira successivt vid 
kursändringar. Detta kunde ställa till 
problem. Många kanske erinrar sig det 
omtalade tillfälle under en nattstrid, då 
täten efter en successiv gir kom att be
skjuta kön i det egna förbandet. När den 
beskjutne fartygschefen alarmerade sin 
förbandschef fick han till svar, att det 
fortfarande fanns två salvor i luften! 

Det måste till en enastående viljestyr
ka och ihärdighet för att komma tillrätta 
med sådana brister under mer eller 
mindre ständigt sänkningshot Det var 
naturligtvis inte mindre imponerande att 
under dessa omständigheter vinna sla
gen. Arleigh Burke visade sig situationen 
vuxen mer än de flesta. Han blev på kort 
tid en uppburen och omtalad sjöhjälte. 
Arleigh Burke hann under sin jagartid 
med att bli både kommendörkapten av 2. 
och av l. graden (commander resp cap
tain). Ryktet om Arleigh Burke's kapaci-
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tet och framgångar spred sig snabbt i US 
Navy. Olika möjligheter att utnyttja ho
nom diskuterades. Det pågick en kamp 
på liv och död i St11la Havet. Det gällde 
att snabbt finna förmågorna. Det gällde 
sedan att utnyttja dem på mest effektiva 
sätt. Den dåvarande amerikanske marin
chefen, Ernest J King, hade kommit fram 
till att stabschefer på hangarfartygsstyr
kor, som stod under befäl av marinflyga
re skulle tas från ytattacken. Captain Ar
leigh Burke blev av detta skäl kommen
derad som stabschef hos konteramiral 
Marc A Mitscher. Denne marinflygare 
var skeptisk till beslutet. Han var inled
ningsvis inte särskilt tillmötesgående mot 
Burke. Han trodde möjligen , att Burke 
skulle visa sig otillräcklig. Burke och 
Mitscher var dessutom viljestarka herrar. 
De saknade inte heller temperament. 
Detta underlättade inte samarbetet, in
nan de hade lärt känna varandra. 

Arleigh Burke tillvann sig emellertid 
snart sin nye chefs respekt. Marc A Mit
seher kom att bli en ivrig förespråkare 
för sin nye stabschef också i hans fortsat
ta karriär. Burke satte sig snabbt in i pro
blematiken på ett hangarfartygsdäck. 
Hans matematiska och systematiska 
läggning kom väl till pass, när det gällde 
att räkna ut positioner för hangarfarty
gen och tider för flygplanens start och 
landning, både de egna och fiendens . 
Burke kom i denna befattning att delta i 
flera av 1944-45 års uppmärksammade 
sjöslag, bl a det i Filippinska Sjön och i 
Leytebukten samt i landstigningarna på 
Iwo Jima och Okinawa. Burke's insatser 
i dessa sammanhang minskade ingalunda 
hans rykte som en stor sjökrigare. Hans 
chef föreslog honom också upprepade 
gånger till förtidsbefordran. Så blev det 
dock inte. Arleigh Burke's tjänstgöring 
på och erfarenhet av hangarfartygsstyrka 
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skulle emellertid visa sig bli en stor till
gång för hans egen , och därmed också 
för US Navys utveckling under efter
krigstiden. Han blev en ivrig förespråka
re för denna typ av slagstyrkor ehuru 
med ny teknik. Atombomberna över Hi
roshima och Nagasaki i augusti 1945 
gjorde slut på andra världskriget också i 
Stilla Havet. Arleigh Burke kom därmed 
in i vad man kan kalla den tredje fasen av 
sin karriär. Den säkerhetspolitiska ana
lysen av efterkrigstiden och den nödvän
diga anpassningen av stridskrafterna till 
analysens resultat kom att prägla denna 
fas . Arleigh Burke tillbringade några 
månader efter krigets slut som forsk
ningschef vid sin gamla arbetsplats, artil
leribyrån i Washington D.C. Han kom 
där att närmare studera de nya atomvap
nen. Han kom också att engagera sig i ro
bottekniken, som höll på att utvecklas. 

Burke återkallades emellertid snart 
för att delta i en Europa-resa med säker
hetspolitiska förtecken. Han fick därvid 
tillfälle att under några veckor intensivt 
studera efterkrigstidens militärpolitiska 
läge och de krav, som detta ställde på 
främst de amerikanska styrkorna. Burke 
såg med oro på den diskussion som på
gick beträffande den amerikanska krigs
maktens utveckling. I stort innebar den
na , att försvaret skulle dimensioneras 
med utgångspunkt i en massiv insats av 
strategiska kärnvapen, levererade av va
penbärare från huvudsakligen flygvap
net. Arleigh Burke, efterhand alltmer 
stödd av utvecklingen, invände kraftigt 
mot detta synsätt, eftersom det inte skul
le ge USA möjlighet att agera effektivt 
på lägre konfliktnivåer. Problemet var, 
att Arleigh Burke, när han skulle argu
mentera för sin åsikt, kunde beskyllas för 
att tala i egen ( = fl ottans) sak. Detta di
lemma avskräckte honom dock inte, 

trots att han utsattes för många attacker 
med denna underton. Arleigh Burkevar 
mycket aktiv, när det gällde att förfäkta 
sin mening. Hans memoranda och hans 
ofta personligen utarbetade skuggplaner 
för det amerikanska försvarets framtida 
utveckling vållade stor uppståndelse, i 
synnerhet som de ibland hamnade på 
presidentens bord. Något av en försvars
grensstrid bröt ut. Vi känner igen denna 
bild från vår egen lilla ankdamm. Samma 
diskussion drabbade Sverige med några 
års fördröjning. Då var frågan redan 
överspelad av utvecklingen. Sovjet hade 
skaffat sig egna kärnvapen . Koreakriget 
hade utkämpats. Konflikten i Formosa
sundet mellan de två Kina hade trappats 
ner. Kriget i Indokina med USA som er
sättare för Frankrike kunde skönjas i 
tidsperspektivet. Allt pekade på behovet 
av flexibilitet i försvarsförmågan. I 
Sverige bestämde vi oss för en avväg
ning, som förutsatte en tyngdpunkt på 
flyg, arme och kärnvapen. När vi i sinom 
tid sade nej till kärnvapnen, glömde vi 
bort flexibilitetsbehovet Arleigh Burke 
utsattes för hårda och ibland skändliga 
angrepp i den amerikanska debatten. 
Han beskylldes för att vilja komma åt i 
första hand flygvapnet. Det gick så långt, 
att handlingarna på hans stabsavdelning i 
Pentagon togs i beslag. Sektionen upp
löstes. Arleigh Burke stod på listan för 
förtidsbefordran . Han ströks nu från lis
tan . Detta skamgrepp fick dock den ty
piskt amerikanska rättvisekänslan att 
vakna till liv. Åtgärden väckte en storm 
av protester. Presidenten Harry S Tru
man, såg sig tvingad att kalla till ett möte, 
varvid Burke's namn återfördes till listan. 

Arleigh Burke bestred under de när
maste åren efter dessa händelser i rask 
följd ett antal betydelsefulla och lärorika 
befattningar såväl tilllands som till sjöss. 

Till dessa hörde stabs- och förbands
tjänstgöring under Koreakriget. Burke 
kom därvid att uppmärksamma behovet 
av främst japanska, men också av sydko
reanska och taiwanesiska självförsvars
styrkor. Han kom att långvarigt engagera 
sig i denna fråga. Den stora sjöhjälten i 
krigt mot japanerna i Stilla Havet befann 
sig bara fem år efter krigsslutet starkt en
gagerad i en kontrollerad återupprust
ning av Japans väpnade styrkor! Han 
blev efterhand en efterkrigshjälte i Ja
pan. Denna uppskattning tog sig många 
uttryck. Det berättas, att japanska ma
rinchefer på besök i Washington D.C. 
hade Arleigh Burke överst på sin visitlis
ta, även sedan han hade avgått som ma
rinchef. Jag kan personligen intyga, att så 
var fallet i åtminstone ett fall. Jag kom 
därmed att nämna, att Arleigh A B11rke 
så småningom blev marinchef (Chief of 
Naval Operations/CNO). Förspelet till 
denna utnämning förtjänar en del kom
mentarer. Alla militärhistoriker minns, 
att president HarrySTruman avskedade 
sin överbefälhavare i Korea, generalen 
Douglas Mae Arthur. Denne hade varit 
alltför tydlig offentlig i sina uttalanden 
om hur man borde ingripa mot Kina i 
samband med dess intervention i Korea
kriget. Tvisten belyste för övrigt på ett 
ganska tydligt sätt kärnvapnens trubbig
het som argument i en begränsad kon
flikt. När Dwight D Eisenhower övertog 
presidentskapet i januari 1953 bestämde 
han sig för att skaffa en helt ny uppsätt
ning chefer i Joint Chiefs of Staff. Han 
ville vara säker på , att de nya cheferna 
inte hade fallenhet för politisering. Detta 
innebar på marinsidan, att amiralen Ro
bert B Carney blev chef för marinen 
(CNO). Dennes syn på utvecklingen 
överensstämde i många stycken med 
Burke's. Det fanns också indikationer 
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på, att Carney hade tänkt matcha Burke, 
så att denne skulle kunna föreslås som 
marinchef (CNO) i ett senare skede. 

Carney hamnade emellertid snart på 
fallrepet. Han höll en presskonferens "off 
the record" som det hette. Han gick där 
ganska initierat in på förhållningssättet till 
Kina i den pågående konflikten i Formo
sa-sundet (Quemoy, Matsu). En av de 
närvarande redaktörerna svek förtroen
det och publicerade Carney's konfidenti
ella redogörelse. Andra följde efter. Ska
dan var därmed skedd. Politikerna hade 
redan statuerat ett exempel (Mae Arthur) 
och bestämde sig för att statuera ytterliga
re ett. Carney fick besked om, att hans 
tvåårsförordnande (1953-55) inte skulle 
förlängas. Detta var bakgrunden till att 
sonderande kontakter togs med kontera
miralen Arleigh Albert Burke i mars 
1955. Han var då sjökommenderad som 
chef för jagarna i Atlant-flottan. Burke 
blev förvånad, eftersom han ännu inte 
hade uppnått den " rätta" senioriteten. 
Han fruktade , att han vid sidan av alla 
andra problem skulle få svårt att föra be
fäl över många äldre och kvalificerade 
kollegor, som kanske själva skulle ha kun
nat komma i fråga som marineheL Ar
leigh Burke kände sig också obehaglig till 
mods över att behöva efterträda en spar
kad äldre kollega, som han kände aktning 
och sympati för. Han erinrade sig därjäm
te, att han var känd för att ha kontrover
siella åsikter och för att inte ha särskilt lätt 
för att hålla inne med dem. 

När han vid ett tillfälle i bilen tillsam
mans med Carney, på väg mellan olika 
hearings i Washington D.C., frågade han 
sig, varför valet hade fallit på just honom 
och just nu. Han ville inget hellre än att 
fortsätta sin sjötjänstgöring. De kanske 
ville ha en "push-over" (ungefär = en som 
man lätt kan köra över) , filosoferade Bur-
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ke. Om det är vad de tror, sade Carney då, 
" they are due to a hell of a surprise". Den 
förutsägelsen skulle komma att besannas 
fortare än vad någon kunde ana. Tre da
gar efter sin utnämning till marinchef (17 
augusti 1955) fann Burke, att president 
Eisenhower hade tagit ett beslut, som han 
inte kunde acceptera. Beslutet gällde 
återinförd värnplikt (draft), dock inte vid 
flottan. Burke gick direkt till presidenten 
och protesterade. Eisenhower ändrade 
sitt beslut. Man får anta, att han fann 
Burke's argumentation övertygande. 
Man kan också anta, att alternativet -
Burk e 's avgång tre dagar efter sitt tillträ
de- inte var någon tilltalande lösning för 
presidenten. Eisenhower tog prestigeför
lusten. Det visar naturligtvis också storhet 
från hans sida. Händelsen belyser på ett 
utmärkt sätt Arleigh Burkes personlighet. 
Han satt inne med en enastående kun
skap och erfarenhet. Han tänkte klart. 
Han omsatte sitt tänkande i planer. Han 
agerade sedan med både omdöme och 
oräddhet på samma sätt som han hade 
gjort på slagfältet där ute i Stilla Havet. 
Han drev sina frågor med samrna ihärdig
het, som hade grundlagts av det kärva 
lantlivet där ute i Colorado. 

Arleigh Burkekomatt vinna en suc
cessivt ökande respekt för både sina 
åsikter och för sin förmåga att driva dem. 
Ett uttryck för denna respekt var, att han 
fick förordnande som marinchef (CNO) 
inte mindre än tre gånger (=tre tvåårspe
rioder, 1955-61). Han blev 1960 erbju
den en fjärde period av president John F 
Kennedy, men avböjde. Arleigh Burke 
var då femtionio år gammal. 

Förmågan till flexibelt försvar skulle 
komma att sättas på prov på ett upp
märksammat sätt året efter hans avgång i 
samband med den s k Kuba-krisen. Ar
leigh Burke's insatser för att åstadkom-

ma ett balanserat amerikanskt försvar 
kan knappast överskattas. Han hade 
självfallet medarbetare, men han var en 
ledare av rang, när det gällde att ange 
färdriktningen. Hans framgång underlät
tades av att hans tankar var i takt med 
utvecklingen. Han fick tillfälle att utfor
ma sina tankegångar direkt efter andra 
världskrigets slut. Han fick sedan tillfälle 
att realisera många av dem under en 
osedvanligt lång tid som chef för den 
amerikanska marinen (CNO). Det kan 
vara vanskligt att peka ut saker, som spe
cifikt bar Arleigh Burke's prägel och 
som kom att få långsiktigt värde för den 
amerikanska krigsmaktens utveckling. 
Jag skall dock göra ett försök. Den all
männa robotiseringen bör nämnas på 
den taktisk-tekniska sidan. Denna ledde 
i sin tur till utvecklingen av de kärnva
penbärande robotubåtarna Candraslags
förmågan - "second strike capability"). 
Den amerikanska marinens utveckling i 
övrigt byggde på Burke's erfarenheter 
från andra världskriget. Hangarfartygs
styrkorna utgjorde kärnan och förnya
des. Kring dessa skapades en struktur, 
som medgav insatser på alla konfliktni
våer inklusive konventionell landstig
ning med marininfanteri. 

Arleigh Burke's insatser hade bety
delse inte bara för USA utan för hela 
världen. Det skulle knappast ha varit 
möjligt att trettio år senare ingripa i t ex 
Kuwait utan ett flexibelt amerikanskt 
försvarssystem av den typ, som Arleigh 
Burke argumenterade för. USA:s för
svarsstruktur kom också att stå modell 
för utvecklingen i andra länder, där man 
hade en seriös syn på försvarsfrågan. 

Arleigh Burke var en ivrig föresprå
kare för akademisk utbildning av office
rare. Han hade ett globalt perspektiv på 
säkerhetspolitiken. Han började under 

Korea-kriget mer och mer att inse, att 
demokratierna måste börja samtala över 
gränserna för att kunna försvara sig mot 
det växande totalitära hotet från de kom
munistiska staterna med Sovjetunionen 
och Kina i spetsen. Arleigh Burke's in
satser för att vidga kretsen av demokra
tier i Fjärran Öster har redan nämnts. 
Det var kanske då, som tankarna på en 
internationell klass vid US Naval War 
College i Newport, R.I. tog form. Dessa 
kom i alla fall att realiseras, sedan Ar
leigh Burke hade blivit marineheL Tju
gotre elever från "Free World Navies" 
deltog i den första kursen (Naval Com
mand Course) 1955-56. Kretsen har se
dan dess vidgats. Förra året (1995) hade 
sammanlagt över tolvhundra elever, re
presenterande sjuttiosju nationer bevis
tat kursen. Sjutton svenska elever har 
hittills genomgått kursen. Ett antal tidi
gare s k öststater har på senare år också 
sänt elever till Naval Command College, 
som kursen numera kallas. Det kanske 
skall visa sig, att detta initiativ på det in
ternationella planet var ett av Arleigh A 
Burke's mest vidsynta. 

USA:s balanserade och flexibla för
svarsmakt kom säkert att ha en återhål
lande inverkan på potentiella angripare, 
vare sig de hotade länderna i fråga öns
kade det eller inte. Denna konsekventa 
styrkepolitik, räddade måhända många 
smärre länder från angrepp. Den ledde i 
förlängningen till Sovjetunionens kol
laps. Arleigh Burke var väl medveten 
om, att hans livsgärning hade betydelse 
för försvaret av hans förfäders land, även 
om den inte explicit hade detta syfte och 
även om vi i Sverige inte öppet ville er
känna det. Kungl Örlogsmannasällska
pets devis "MED FÖRSTÅND OCH 
STYRKA" passar sällsynt väl in på den
ne gamle sjökrigare av vikingastam. 
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Ganadas örlogsflotta 
Canadas flotta blev myndig under slaget 
om Atlanten 1939--45. Omdömet är den 
kanadensiske historieprofessorn (vid 
University of New Brunnswick) Marc 
Milners i en bok om Royal Canadian 
Navy (RCN) under andra världskriget. 1 

Som brittisk koloni (1673-1867) och 
senare dominion saknade landet egen ör
logsflotta. Man kunde förlita sig på mo
derlandets sjömakt Men 1910 skapades 
"the Royal Canadian Navy" (RCN), som 
en del av "Royal Navy" (RN). Den kana
densiska delen bestod 1914 av två gamla 
kryssare, anskaffade för utbildningsända
mål och några jagare m m. Den gjorde -
till skillnad mot armen - knappast några 
remarkabla självständiga insatser under 
kriget. Man kan därefter följa den kana
densiska flottans successiva tillväxt och 
ökande betydelse, som ett uttryck för 
växande nationellt medvetande och 
Canadas utveckling från dominionstatus 
till parlamentarisk monarki med själv
ständig ställning inom det brittiska sam
väldet (från 1931). 

Under mellankrigsåren upphörde vis
serligen örlogsflottan nära nog att existe
ra, vilket kan synas paradoxalt för ett land 
med så mångsidiga och omfattande sjöin
tressen. RCN:s planer var under dessa år 
inriktade på att vid behov anskaffa mate
riel, främst för ubåtsbekämpning. Man 
trodde då att kombinationen av konvoj
system och asdic skulle göra ubåtar till 
förlegade vapensystem.2 Först inför det 
överhängande krigshotet mot slutet av 
1931-talet inleddes en betydande upp
rustning av flottan. Canadas industri en
gagerades i produktionen av eskortfartyg 
och andra mindre örlogsfartyg.3 

Den krigstida flottan bestod således 
till största delen av korvetter (Flower-
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dass) . Fartygen var i de flesta fall krigs
byggen, till större delen bemannade med 
reservpersonaL Endast c: a 5% av flottans 
personalstyrka utgjordes av fast anställd 
yrkespersonaL 

Krigsuppgifter var således nästan en
bart inriktade på skyddet av sjöfarten i 
Nordatlanten. Marc Milner anser sig kun
na konstatera att den kanadensiska flot
tans insatser i kampen om de atlantiska 
konvojvägarna fram till mitten av 1943 i 
jämförelse med "storebrors, RN:s" resul
tat till stor del varit ett misslyckande. Till 
en del berodde detta på den överlag pri
mitiva tekniska standarden på de kana
densiska korvetternas navigations- och 
vapensystem. Milner skildrar utförligt ut
vecklingen av de operativa och taktiska 
metoderna för ubåtsjakten. Som exempel 
kan nämnas att då de offensiva ubåtsjakt
taktiken under de första krigsåren visat 
sig vara relativt misslyckad , övergick de 
allierade (1941) till principen "safe and ti
me! y arrival of the convoy". Nu gällde det 
alltså för eskortfartygen att hålla sina 
platser och inte lämna konvojen för att 
förfölja upptäckta ubåtar. Det var en slit
sam och föga glamorös "sheepdog" -verk
samhet. De operativa systemen modifie
rades emellertid allt eftersom de tyska 
ubåtsoperationerna och taktiken ändra
de karaktär, antalet ubåtsjaktfartyg växte 
och dessas vapensystem (heldgehog, 
squid) samt sensorer (radiopejling, radar 
m m) utvecklades- något som dock synes 
ha gått relativt långsamt i RCN, bl a bero
ende på materielbrist och prioriteringar 
till förmån för Royal N a vy. Det dröjde in
nan några kanadensiska fartyg bereddes 
plats i de fria "hunting groups" som 
organiserades vid sidan av de styrkor som 
hade konvojerna på sin lott. Frågorna rö-

rande ubåtsjaktoperationernas ledning 
samt indelningen av de nordatlantiska 
farvattnen i nationella ansvarsområden 
var över huvud taget mycket omdebatte
rade. Vid mitten av 1943 var emellertid 
omkring halva antalet allierade eskort
fartyg på Nordatlanten kanadensiska. 

1943 blev ett avgörandets år islaget om 
Atlanten. I juni förklarade storamiral Dö
nitz att Tyskland stod inför en svår kris i 
ubåtskriget. Ubåtsförlusterna översteg 
nyproduktionen. Vargflockstaktiken 
hade inte givit förväntade resultat och nu 
återstod för tyskarna blott att avvakta om
byggnad (med snorkel) av befintliga ubå
tar samt färdigställandet av de nya ubåts
typer som projekterades.4 Under hösten 
koncentrerades ubåtarna till Norge (mot 
de allierades ishavskonvojer) samt till 
brittiska och franska kustfarvattnen. 

De allierade prioriterade slaget om 
Atlanten och genomförde en omorgani
sation av den operativa ledningen, som 
för den kanadensiska flottans del medför
de en ökad "autonomi" i ubåtsjakten 
inom de "nationella" farvattnen. Nu hade 
också nybyggnadsprogrammet för fregat
ter skjutit fart såväl i Storbritannien som i 
Canada. Ett 60-tal av River-elass tillför
des RCN åren 1943--44, varav ett 20-tal 
var byggda på kanadensiska varv.5 

Ett speciellt problem erbjöd ljudut
bredningsförhållandena som var dåligt 
kända och försvårade lokalisering och 
fortsatt kontakt med upptäckta ubåtar. 
De kanadensiska och amerikanska flotto
rna hade 1942 inlett ett forskningspro
gram som syftade till att kartlägga ljudut
bredningen och dess samband med tem
peraturskiktningarna i kustfarvattnen, 
men problemen var svårlösta trots för
bättringar i asdic/sonar-utrustningen och 
"operativa" temperaturmätningar (bat
hytermografi). 

En omdiskuterad fråga gällde flottans 
fortsatta utbyggnad och skapandet av ett 
kanadensiskt marinflyg. Den allmänna 
inställningen bland flottans yrkesoffice
rare var att Canada borde skapa en balan
serad flotta, med bl a jagare och lätta 
hangarfartyg samt marint flyg. En annan 
åsikt företräddes av dem som hade när
mast ansvar för "the sheepdog navy" med 
dess talrika reservpersonaL De priorite
rade naturligt nog en snabb modernise
ring av flottans fartyg och vapen för det 
fortsatta kriget mot ubåtarna på Atlan
ten . Tillsvidare var det de senare som be
stämde. 

* Den tyska ubåtsflottan var inte beseg-
rad. Den nya tyska ubåtstypen (XXI) vän
tades bli operationsklar hösten 1943. Den 
skulle bli större och få väsentligt bättre 
utrustning, vapen och prestanda än "ar
betshästen", typ Ylle, nu försedd med 
luftmast och målsökande torpeder.6 Och 
inom den kanadensiska marinledningen 
gick man mot en förtroendekris. Det kon
staterades nämligen att inte en enda ubåt 
med säkerhet sänkts av ett kanadensiskt 
jaktfartyg under höstmånaderna. Frågan 
var: hade flottan satsat mer på antalet far
tyg än på teknisk standard och effekten 
hos vapensystemen? Ett problem med 
RCN:s fregatter och korvetter var dessut
om att de hade relativt låg fart och ringa 
uthållighet i grov sjö. Detta medförde bl a 
stark press på personalen under de ofta 
långa perioderna (normalt 18 dygn) till 
sjöss. 

Stormen rörande flottans förmenta 
misslyckanden rasade ända in på nyåret 
1944 även på politisk nivå. Här såg man 
till antalet sänkta ubåtar än till det viktiga 
resultatet av ubåtsjaktverksamheten, 
"the safe and timely arrival of convoys". 
Detta hade varit "the sheepdog navy's" 
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föga glamorösa, men ändå ovärderliga 
uppgift, som den trots allt hade löst med 
stor framgång. 

Vid årsskiftet 1943-1944 var 16 River
klass fregatter i tjänst i RCN. Dessutom 
var 12 korvetter av en avsevärt förbättrad 
typ (Castle-klass) levererade eller under 
byggnad på brittiska varv.7 Första kvarta
let 1944 blev följaktligen en framgångsrik 
period för RCN i kampen mot ubåtarna. 
Kanadensiska jaktfartyg sänkte eller del
tog då i sänkningen av åtta tyska ubåtar. 
Marc Milner redogör i sin bok för åtskilli
ga av de konvojstrider och enskilda duel
ler mellan ubåtar och jaktfartyg i vilka 
RCN deltog. 

Under våren 1944 var man på allierad 
sida övertygad om att man definitivt fått 
övertaget över motståndaren i slaget om 
Atlanten. Det var en relativt lugn period 
medan båda parter förberedde sig för den 
kommande invasionen i Frankrike. Nästa 
fas av ubåtskriget utspelades främst i far
vattnen runt de brittiska öarna och utan
för Amerikas västkust med dess för ubåts
jakt besvärliga grundförhållanden och hy
droakustiska problem. De allierade hade 
dragit samman omkring 300 jag.:tre, fre
gatter och korvetter för att skydda invasi
onsflottan och de följande underhålls
transporterna. I denna armada av ubåts
jaktfartyg ingick nu bl a sex kanadensiska 
"hunting groups". Medan de brittiska och 
amerikanska grupperna leddes av stamof
ficerare, var de kanadensiska gruppchefe
rna i regel alltjämt reservofficerare. 

Sedan de allierades offensiv hejdats 
vid Rhen, och det stod klart att Europa 
skulle uppleva ännu en krigsvin ter, växte 
de allierades oro för vad de modernisera
de och nya tyska ubåtarna på nytt skulle 
kunna åstadkomma på de atlantiska sjö
vägarna och i Norra Ishavet. Den brittis
ka underrättelsetjänsten hade avslöjat 
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tyska planer på en ny ubåtsoffensiv kring 
årsskiftet 1944-1945, nu även med insats 
av de nya ubåtstyperna mot vilka de allie
rade saknade adekvata bekämpningsme
del. Ingen klar lösning på problemen var i 
sikte. 

RCN hade också anledning att oroa 
sig över ubåtshotet i nordvästra Atlanten, 
dit tyskarna under hösten sände ett flertal 
ubåtar. Samverkan mellan RCN och det 
kanadensiska flygvapnet var inte det bäs
ta och försvårades av det ofta hårda och 
dimmiga vädret kring "the Grand Banks" 
och i St Lawrencebukten. USA:s ubåts
jaktstyrkor samverkade emellertid i allt 
större utsträckning med RCN. I februari 
1945 organiserades den sista av RCN:s es
kortgrupper under kriget. Den bestod av 
fem nya fregatter, delvis med amerikansk 
(radar-)utrustning. 

* Som en följd av bl a de allierades 
bombningar av tyska kommunikationer, 
varv, baser och övningsområden (i Ös
tersjön), blev den första ubåten av typ 
XXI inte operationsklar förrän i slutet av 
april1945. Ytterligare fem skulle planen
ligt bli operationsklara i maj . Ett flertal av 
den mindre ubåtstypen XXlll var på plats 
utanför den brittiska ostkusten i april och 
maj där de sänkte ett antal fartyg. Ingen 
av dessa ubåtar upptäcktes av de alliera
des ubåtsjakt. l samband med vapenstille
ståndet återkallades alla utevarande tys
ka ubåtar. 

Den brittiska flottans officielle histo
riograf, Captain Stephen Roskill, avsluta
de utkastet till sin historia med bl a an
märkningen "vi fick aldrig fast och slutligt 
herravälde över ubåtarna" .8 

Krigsslutet i Europa innebar även slu
tet för RCN:s ubåtsjakt. Planläggningen 
för kriget i Stilla havet krävde annan ex
pertis och andra resurser. Den kanaden-

siska örlogsflottans expansion under 
krigsåren var emellertid en remarkbel 
prestation. 

Våren 1945 kunde en första kanaden
sisk kryssare (U g anda) förena sig med de 
brittiska styrkorna utanför Okinawa. En 
andra kryssare ( Ontairo) befann sig i In
diska oceanen när atombomberna fälldes 
över Japan. Embryot till ett kanadensiskt 
marinflyg hade skapats genom att två lät
ta hangarfartyg (Warrior, Magnificent) 
överförts till RCN i april 1945 jämte en 
flottilj stora jagare. Därmed hade grun
den lagts till den "balanserade" flotta som 
varit målet för flottans stamofficerare. 

1947 bestod Royal Canactian Navy av 
följande (större) fartyg. Ett hangarfartyg 
(Warrior), de båda tidigare nämnda krys
sarna, 11 jagare (7 av Tribal-klass ), 23 fre
gatter (River-klass) samt 28 minsvepare. 
Den balanserade flottan mötte emellertid 
motstånd på politiskt håll, men det kalla 
kriget räddade flottan från en ny nedrust
ning. Canadas regering medverkade i 
stället under 1950-talet till en betydande 
modernisering av flottan. Större delen av 
den krigsbyggda flottan ersattes succes
sivt av 14 jagare (av St Laurent-klass). 
Under 1960-talet och början av 1970-talet 
tillkom 10 större jagare (av Mackenzie
och lroquois-klass). Dessutom utökades 
RCN med sex ubåtar. 

De traditionella banden i utbildning, 
materiel, uniformer, doktrin och taktik m 
m mellan Royal N a vy och Royal Canacti
an Navy bestod till stora delar fram till 
den sammanslagning av Canadas för
svarsgrenar som genomfördes 1968. Där
vid övergick RCN till att bli "the Mariti
me Command" inom "Canadian Arrned 
Forces" (med ny enhetlig uniform) . Detta 
var ett svårt slag för flottan. Hade den ti
digare varit mer "Royal" än "Canadian", 
så blev den nu helt kanadensisk. 

Sedan dess har försvarsorganisatio
nen åter ändrats och "the Canactian N a vy 
(La Marine Canadienne )" har återfått 
den traditionella uniformen (numera i en 
mer USA-påverkad variant.) 

Under senare år har Canadas för
svarspolitik radikalt omprövats mot bak
grund av de genomgripande säkerhetspo
litiska förändringarna i omvärlden - och 
de egna statsfinansiella problemen (bl a 
den offentliga sektorns ökande kostna
der). Kommande års säkerhets- och för
svarspolitik presenterades för drygt ett år 
sedan i regeringens "1944 Defence White 
Paper". 

Under tioårsperioden från föregåen
de "Defence White Paper" (1987/88) 
fram till år 2000 beräknas försvarskostna
derna ha reducerats med c: a 40%. Alla 
delar av försvaret skall reduceras, militä
ra engagemang utomlands rationaliseras, 
beredskapen sänkas i vissa fall och bety
dande inskränkningar i eller senarelägg
ning av materielanskaffningen genom
förs. Detta har fått och får betydande 
konsekvenser för Canadas marina strids
krafter. 

Kanadensiska stridskrafter skall dock 
alltjämt spela en roll inom försvarsallian
sen med USA och inom FN och N a to. Ca
nada kommer dock enligt vitboken att 
verka för minskad byråkrati och bättre 
beslutsformer inom dessa internationella 
organisationer samt bättre planering och 
ledning av de stridskrafter som ställs till 
disposition av medlemsländerna. 

Canadas flotta kommer att organisera 
en operationsgrupp ("task force") i At
lanten och en i Stilla havet, för samövning 
och samverkan med US Navy. Opera
tionsgrupperna skall normalt bestå av en 
jagare, tre a fyra fregatter, en ubåt, ett Ull

derhållsfartyg och ev andra mindre fartyg 
ur "Maritime Forces Atlantic" med bas i 
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Halifax resp "Maritime Forces Pacific" 
med bas i Esquimalt (British Columbia). 

Till FN:s förfogande för multilaterala 
operationer skall inom tre månader föl
jande förband kunna avdelas: en marin 
operationsgrupp om fyra stridsfartyg Ua
gare, fregatter eller ubåtar) samt ett un
derhållsfartyg (med kapacitet att bl a för
se två jagare med förnödenheter under 
c:a 8 veckor). Därtill kommer en brigad
grupp (omfattande tre infanteribataljo
ner, ett artilleri- och ett pansarregemente 
mm) samt en division jaktflyg och en 
grupp taktiska transportflygplan. 

Denna maximala kraftinsats engage
rar en personalstyrka om c:a 10 000 man. 
Betydligt mindre resurser ställas till FN:s 
förfogande då det gäller en beredskaps
styrka för snabbare insatser (inom tre 
veckor) och för att förbereda ökade insat
ser. Här kan det bli fråga om ett örlogsfar
tyg i vardera Atlanten och Stilla havet 
samt armestridskrafter på bataljonsnivå 
jämte grupper av jakt- och transportflyg
plan (c:a 4000 man) . 

Då det gäller samverkan inom NATO 
-utöver mer omfattande åtaganden i det 
ömsesidiga försvaret av N A TO-länderna 
i krigstid- gäller att de armestridskrafter 
som tidigare varit avsedda för försvaret 
av Nordnorge istället kommer att ingå i 
NATO:s "Immediate Action Forces" i 
Mellaneuropa (förhandslagrad materiel 
återförs till Canada). Som hittills kommer 
Canada vidare att hålla ett örlogsfartyg i 
NATO:s "Standig Naval Forces Atlan
tic", vartill kommer att ett fartyg- period
vis- kommer att ingå i Nato:s medelhavs
flotta. 

Något mer omfattande nybyggnads
program för flottan förutses inte. Av in
tresse är att man synes ha bestämt sig för 
att behålla de (tre) befintliga ubåtarna i 
flottan och att anskaffa- företrädesvis ge-
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nom inköp i England - åtminstone fyra 
"begagnade" diesel-elektriskt drivna 
ubåtar (av Upholder-klass). Ett av moti
ven till att behålla- och öka- antalet ubå
tar i flottan sägs vara att "ubåtar kan ge
nomföra övervakningsuppdrag på och 
under vattenytan utanför Canadas kust
farvatten med relativt små besättningar, 
till en tredjedel av de operativa kostna
derna för en fregatt". 

Vidare avser man ersätta de nu till 
åren komna helikoptrarna typ Sea King. 
Under byggnad är också en klass om 12 
"Maritime Coast Defence V esse is" på c: a 
500 ton avsedda för minröjning, minlägg
ning och bevakningsuppgifter m m. Sam
manfattningsvis består Canadas örlogs
flotta (utöver skol- och trängfartyg m m) 
av följande fartyg. Tolv fregatter av Hali
fax-klass, färdigställda åren 1992-1996.9 

Sammanlagt åtta jagare; varav fyra av 
/roquois-klass. 10 Vidare kvarstår i flottan 
fyra jagare av äldre typ, två vardera av 
Annapolis- resp Restigouche-klass. 11 De 
tre befintliga ubåtarna är av (fd brittisk) 
Oberon-klass, sjösatta 1965-1968. Man 
har även beslutat behålla ett "sea lift sup
port ship" samt tre "operational support 
ships" om vardera c:a 22 000 ton, med ka
pacitet att förse tre jagare med allehanda 
förnödenheter till sjöss under tre måna
der. 
Bertil Åh/und 
Korresponderande ledamot 

THE U-BOA T HUNTERS 
Av Marc Milner 
Toronto, Canada 
1994 

Noter 
l En första bok, The North Atlantic Run, ut
kom 1985 och anmäldes i denna tidskrift nr 1/ 
1986 av ledamoten Bo Granat h. Den andra de-

len, ur vilken ovanstående omdöme är hämtat , 
The U-boat Hunters, utkom 1994. (University 
of Toronto Press, Toronto). 
2 I början av 1920-talet hade de första model
lerna av hydraakustiska lokaliseringsmedel -
och ekolod - blivit operativt användbara. I 
Royal Navy kallades systemet "asdic" i USA 
"sonar". 
3 De första korvetterna ingående i ett krispro
gram om ett 80-tal enheter sjösattes 1940, de 
övriga följde fram t.o.m. 1942. De flesta tillför
de RN, endast ett lO-tal av dessa kom att ingå i 
RCN. Ett andra korvettprogram, omfattande 
ett 50-tal korvetter sjösattes åren 1942-44. Av 
dessa kom ett 30-tal att tillhöra RCN. 
4 Oceangående ubåtar av typ VIIC var varg
fl ockarnas " arbetshästar". Bakslaget för den 
tyska ubåtskrigföringen har åtminstone delvis 
sammanhängt med att den brittiska underrät
telsetjänsten lyckats knäcka den tyska signal
koden samt de allierades överlägsna radiopej
lings- och radarsystem. Vid de allierades stora 
konferens i Casablanca i början av året gavs 
slaget om Atlanten högsta prioritet och vid en 
allierad konvojkonferens i Washington i mars, 
skapades förutsättningar för en effektivare 
operativ ledning av flotta och flyg i ubåtsjak
ten, insats av långdistansflyg (B-24 "Libera
tors") av jagare och eskorthangarfartyg i "hun
tinggroups" (som man i US Nav y började kalla 
"hunter-killer groups") o.s v. 
5 River-klassen var ursprungligen en förbätt
rad korvett. Förbättringarna var emellertid så 
framträdande att man beslöt att benämna far
tygstypen "fregatt", en typbeteckning som inte 
använts sedan segelfartygens dagar. (Milner 
sid 270). Fregatter byggdes i Canada även för 
de allierades räkning. Ett tiotal av dessa över
läts av Storbritannien till RCN. Vidare över
förde RN två fregatter av Loch-klass och två 
jagare till RCN, vilket möjliggjorde att man 
kunde organisera kanadensiska "hunter 
groups" (första gången i april 1943). 
6 Ubåtarna av typ XXI var strömlinjeformad, 
hade stor batterikapacitet och uthållighet i un
dervattensläge (t ex 90 minuter med drygt 18 
knop, 2-3 dygn med fem knops fart). Den hade 
dessutom luftmast (schnorkel) vilket bl a med
gav laddning av batterierna utan att ubåten be
hövde gå upp i övervattensläge Det krävdes 
blott tre timmars snorkling per dygn för. att hål
la batterierna fullt laddade. Den kunde dyka 
snabbare och djupare än tidigare ubåtstyper 

och var försedd med akustiska sensorer (passiv 
sonar) som gav data till ett 20-tal programmer
bara, delvis målsökande torpeder ("Zaunkö
nig", bland de allierade "Gnat"). En mindre 
ubåtstyp (XXIII) projekterades också för 
kustnära operationer. 
7 River-klassen hade bl a lO cm spaningsradar, 
HF/DF radiopejl och asdic av en förbättrad typ 
med bl a dataöverföring till vapensystemet 
hedgehog. Castle-klassen hade det effektivare 
antiubåtsvapnet squid, liksom tre nya fregatter 
av Loch-klass som tillförde RCN under 1944. 
8 Omdömet väckte missnöje i brittiska rege
ringskretsar när manuskriptet 1960 delgavs till 
ministrarna. Tyskland hade nyligen tillåtits 
återupprusta som medlem av NATO och högt 
uppsatta brittiska officerare ville försäkra sig 
om att inga tvivel skulle råda om det tyska ne
derlaget 1945. Roskills text ändrades så att "vi 
uppnådde inte en tillräckligt hög grad av herra
välde för att tvinga dem att dra sig tillbaka från 
våra kustfarvatten - på samma sätt som deras 
svåra förluster i maj 1943 tvinga dem att dra sig 
tillbaka från Atlanten". Fakta bakom Roskills 
preliminära slutsats var helt enkelt att den 25 
maj 1945 befann sig 25 tyska ubåtar antingen 
inom eller i förflyttning till/från brittiska kust
farvatten och att dessa ubåtar höll omkring 400 
jaktfartyg och 800 flygplan fullt sysselsatta. 
(Milner s 255). 
9 Fartygen är på c: a 5000 ton, bestyckade med 
torpeder, sjömålsrobotar, luftvärnsmissiler 
och -kanoner m m samt sofistikerad utrustning 
för eldledning, radar, sonar och elektronisk 
krigföring. (Fyra av dessa synes vara baserade 
i Esquimalt, övriga i Halifax). En helikopter 
kan medföras ombord. 
10 Jagarna som är på c:a 5000 ton har varit i 
tjänst sedan 1972/73. De var ursprungligen 
byggda för ubåtsjakt, men har senare byggts 
om till "command and control ships" med en 
betydande luftförsvarskapacitet. Två helikopt
rar kan medföras ombord. 
11 Ä ven dessa jagare, på vardera c:a 2900 ton, 
byggdes ursprungligen som ubåtsjaktfartyg 
(1964 resp 1959) och har därefter modernise
rats och försetts med modernt luftförsvar, tor
peder och/eller antiubåtsvapen. (Restigouche
jagarna har även sjömålsmissiler, typ Har
poon). Dessa fyra jagare kommer sannolikt att 
avföras från flottan under de närmaste 3 a 4 
åren. 
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Kungl Örlogsmannasällskapets tävlingsskrifter 

Kungl Örlogsmannasällskapet är en Kunglig akademi stiftad 1771. Sällskapets syfte är 
att följa och arbeta för utvecklingen av sjökrigsvetenskapen och sjöväsendet i allmän

het. 
I enlighet med detta syfte delar Sällskapet ut belöningar för tävlingsskrifter, artik

lar i Tidskrift i Sjöväsendet och förtjänta arbeten vid militärhögskolan. 
Tävlingsskrift får även avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen eller sjö

väsendet i allmänhet. Vägledande vid ämnesval kan då vara den indelning i veten
skapsgrenar och fack som gäller inom Sällskapet nämligen: 

l. strategi och stridskrafters användning. 
2. Personal, utbildning och organisation. 
3. Vapenteknik. 
4. Vapenbärares konstruktion. 
5. Humanteknik och underhållstjänst. 

Tävlingsskrifter för år 1996 skall senast den l september 1996 vara Sällskapet till
handa under adress: 

sekreteraren i Kungl Örlogsmannasällskapet 
Box 10186 
100 55 STOCKHOLM 

Tävlingsskriften bör åtföljas av ett förseglat kuvert som innehåller författarens 
namn och adress. 

Om tävlingsskrifter bedöms förtjänstfulla kan författaren tilldelas Sällskapets me
dalj eller hedersomnämnande samt penningbelöning. 

Kungl Örlogsmannasällskapet förbehåller sig rätt att i sin tidskrift, Tidskrift i Sjö
väsendet, publicera inlämnad- även inte belönad- tävlingsskrift. 

Fabian och Ewa Tamms stipendiefond inom Kungl Örlogsmannasällskapet 

Fonden har till ändamål att genom stipendier främja sjökrigsvetenskapligt arbete 
inom områdena sjötaktik - även innefattande utvecklingen av vapenbärare, vapen 
och hjälpmedel- navigation och sjöfart. 

Örlogsmannasällskapet beslutar varje år i oktober månad på förslag av sin styrelse 
om utdelning av stipendier för inlämnande och granskade arbeten. Stipendiet utdelas 

vid Sällskapets högtidsssammanträde. 
Den som önskar ifrågakomma för stipendium under år 1996 skall skicka in utred-

ning eller avhandling till 

Sekreteraren i Kungl Örlogsmannasällskapet 
Box 10186 
100 55 Stockholm 

senast den l september 1996. 

Arbete för vilket författaren tilldelats stipendium förbehåller Örlogsmannasäll
skapet sig rätten att publicera i sin tidskrift, Tidskrift i Sjöväsendet 
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Visste du att en av marin
industrins giganter har sin 
bas i Kristinehamn? 

Kamewa's verksamhet har expanderat till en global 
organisation, Kamewa Group, med ca 25 dotterbolag 
och en total omsättning på mer än 1,5 miljarder 
kronor. Kamewa Group kan idag erbjuda 
marknaden världens mest kompletta program 
av framdriftssystem och däcksmaskinerier. 

Kamewa 
PROPELLERs 

Kamewa 
WA.TER IETS 

Aquamaster 
AZIMUTH THRUSTERS 

Rauma 
WINCHES 

Kamewa 
SERVICE 

KAMEWAGroup 
EXCELLENCE IN PROPULSION 

KAMEWA AB Box 1010 681 29 Kristinehamn 
Tel 0550-84 000 Fax 0550-181 90 

W Part of the Propulsian Technology Division of Vickers PLC 
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Karlskrona has daily ferry traflic to Gdynia in Poland. 

Viir'liUS. 
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- Ra.1roads 
- 1'-.lssengcr ear 

ferries/ro·ro service 

- T•-aiofenies 
• Airports 

- • Prospeccive servicies 

Balcijsk is Karlskronas new twin town in the Baltic area and discussions have started about 
establishing a ferry Ii nk between the cities. 

The network of twintowns is strcngthening Karlskrona' s position as the meeting point in 
the Baltic area. 

Trans European Motorway (TEM) and Trans European Railway (TER) have the ferry link 
Karlskrona - Gdynia as the bridge between Scandinavian and Central - Eastern Europe. 

Port information, call: +46 455 83 130 
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