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Meddelande 
från 

Kungl. Örlogsmannasällskapet 

Nr 8/98 Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde måndagen 14 decem
ber 1998 i Karlskrona. 

(Utdrag ur protokoll) 

Sammanträdet avhölls i Sjöofficerssällskapets lokaler i närvaro av 49 ledamöter och 
inbjudna gäster. 

§ 3 Orienterade ordföranden att styrelsen beslutat att tillskriva de ledamöter, in
valda 1981 eller senare, som ej uppfyllt stadgarnas krav. Dessa uppmanas att 
åta sig vara föredragande för årsberättelse, med skrift aktivt deltaga i projektet 
"Försvaret inför 2l:a århundradet" eller överväga sin fortsatta verksamhet 
inom Kungl. Örlogsmannasällskapet 

§ 4 Avhöllledamoten Claes Lundin inträdesanförande under rubriken "Sjöopera
tiv nytta av samansatta helikopterförband". 

§ 5 Avhöll korresponderande ledamoten Hans-Christian Hagman inträdesanfö
rande inom rubriken "Säkerhetspolitiska förändringar- en riskfaktor". 

§ 6 Diskussion på temat "Sjö- och kustartilleriofficerens krav på Marinens orga
nisation" . 

Vid protokollet 
Herman Fältström 
sekreterare 
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Nr 1/99 Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Göteborg torsdagen 
28 januari 1999 
(Utdrag ur pro10koll) 
Sammanträdet avhölls i Sjöofficerssällskapets lokaler på Nya Varvet i närvaro av 51 
ledamöter och inbjudna gäster. 
§ 2 Anmäldes att sedan föregående sammanträde har ledamöterna Tor Ödman 

och Carl Lindmark avlidit. 
§ 3 Föredrogs och godkändes föregående protokoll. 
§ 4 Orienterade ordföranden om debattskriften "Sjöförsvaret i det nya Euro

pa". 
§ 5 Avhöll ordinarie ledamoten Hans Wieklander inträdesanförande under rubri

ken "Framtida ubåtar- nordiskt samarbete". 
§ 6 Avhöll korresponderande ledamoten Gunnar Dyhre inträdesanförande under 

rubriken "Göteborgs försvar- då och nu". 
§ 7 Avhöll korresponderande ledamoten Michael Zell inträdesanförande under 

rubriken "Ett nytt reservofficerskoncept". 

Vid protokollet 
Herman Fältström 
sekreterare 

Nr 2/99 Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Stockholm torsda
gen 25 februari 1999 

(Utdrag ur protokoll) 
Sammanträdet avhölls i Sjöofficerssällskapets lokaler i Stockholm i närvaro av 46 le
damöter. 
§ 3 Orienterade ordföranden om "Svenskt sjöförsvar i det nya Europa". 
§ 4 Valdes ledamoten Mats Lindemalm till föredragande vid sammanträdet i de

cember 1999 i vetenskapsgrenen II Personal , utbildning och organisation. 
§ 5 Valdes ledamoten Thomas Engevall till föredragande vid sammanträdet i janu

ari 2000 i vetenskapsgrenen III Vapenteknik - vapen och sensorer. 
§ 6 l enlighet med stadgarnas § 4 beslutades på styrelsens förslag att utesluta elva 

ledamöter. 
§ 8 Avhöll ledamoten Lars Gryzelius inträdesanförande under rubriken "Tankar 

kring COTS i ombordplacerade strids- och eldledningssystem". 
§ 9 Avhöll ledamoten Stellan Fagrell inträdesanförande under rubriken "Kustar

tilleriets framtid ". 
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§ 10 Avhöllledamoten Stefan Gustafsson inträdesanförande under rubriken "Ma
rina insatsstyrkor i ett strategiskt perspektiv". 

Vid protokollet 
Herman Fältström 
sekreterare 

Pumpar som l. 
• Självsugande ~~ 

centrifugalpumpar 
• Vertikala pumpar 
• Kugghjulspumpar 
• Kolvpumpar 
• Lobrotorpumpar 
• Tätningslösa pumpar 
• Excenterskruvpumpar 
• SAER centrifugalpumpar 
till marknadens bästa priser 

tn 
c 
cc 
(1) 
::s 

P.l. TEKNIK AB 
Box 73 • 446 22 ÄLV ÄNGEN 
Tel. 0303-480 30 • Fax. 0303-486 56 
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Korresponderande ledamoten 
PER-INGE LINDQVIST 

Fil. kand Per-Inge Lindqvist är chef för Marinmuseum i 
Karlskrona 

Hur att levandegöra en gammal marin miljö 
Inträdesanförande avhållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde 

i Stockholm 29 oktober 1998 

1670-talet präglades av krig och umbärande för det svenska folket_ Riket hade nått 
sin största omfattning och konung Carl XI hade för avsikt att skydda de gränser som 
nu rådde. Eftersom landet hade provinser både vid Östersjöns södra och östra 
strand, så var herraväldet i södra Östersjön av största vikt. Hotfrån öster hade ännu 
inte visat sig medan Danmark stod i ständig konflikt med Sverige. Den danska flot
tan kunde ganska ostört operera i Östersjön under vår och senhöst medan den svens
ka låg infrusen i Stockholm. Detta var oacceptabelt och flera ombaseringar skedde 
under 1670-talet, bl.a. till Kalmarsund.1679 gjorde Carl XI en rekognosceringstur i 
den blekingska skärgården och fann den lilla ön Wämö lämplig som flottans för
läggningsplats. (Bild nr l) Redan samma år fick kronofogden König order om att 
skaffa virke till hus för båtsmännen. Något år senare bestämdes dock att flottans för
läggning skulle vara på den betydligt större, angränsande ön Trossö. Under hela 
1680-talet diskuterades lämpligheten av denna basering medan man arbetadefebrilt 
med uppbyggnaden av en örlogsbas på plats. Redan 1679 stapelsattes det första far
tyget på Wämövarvet, 70-kanonersskeppet Bleking, som sjösattes 1682. 1688 tycks 
konungen slutligen ha bestämt sig för att Carlserona i fortsättningen skulle vara 
flottans huvudstation. 

Staden, fortifikationsanläggningarna och 
örlogsstationens utformning under bl. a. 
Erik Dahlbergs ledning tog fart och 
många av de miljöer, som vi idag kan nju
ta av, skapades i slutet av 1600-talet och 
början av 1700-talet. Som exempel kan 
nämnas Repslagarbanan , Amiralitets
kyrkan och inte minst Drottningskär, det 
vackraste exemplet på Dahlbergs vida 
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kända fortifikationskonst (Bild nr 2) 
Den 22 april 1752 signerade Konung 
Adolf Fredrik en skrivelse vari det stipu
lerades att en modellkammare skulle in
rättas vid amiralitetet i Karlskrona 
. . . "h varuti alla approberade Modeller så 
till skepp och Gallerer som flere rnachiner 
jämte därtill hörande ritningar noga kun
na förvaras .. . " Konungen säger också att 

Bild nr J. 

detta skall ske när så medlen tillåter. För 
att få förståelse för vikten av att upprätta 
en modellkammare är det nödvändigt att 
förklara något av den tidens förutsätt
ningar när det gäller konstruktioner av 
olika slag, pumpanläggningar, fartygs
byggen eller hus. 

Konstruktionsritningar var ett okänt 
begrepp, man byggde enligt s.k. bestick 
vilket i princip innebär att man enligt den 
erfarenhet man skaffat sig som lärling 
hade ett antal kända faktorer som man 
knöt samman i en ofta egenhändigt 
byggd modell. Denna kunde sedan änd
ras alltefter beställarens önskemål och 
när den småningom var godkänd bygg
des t.ex. fartyget efter denna modell. l 

andra fall gjorde man modeller bara för 
att visa utseendet t.ex. verktyg, vapen 
och galjonsbilder. Den tredje kategorin 
modeller är de s.k. pedagogiska model
lerna som användes i rent utbildningssyf
te och slutligen en fjärde kategori som 
var rena dekorationsmodeller. Det är 
självklart att när man hade ett sådant be
hov av modeller av allehanda slag måste 
man på något sätt bevara dem för ett 
framtida behov. Modellkammaren var på 
den tiden minst lika viktig som våra arkiv 
är idag, skillnaden är att nu är det ritning
ar, då var det modeller. 

Av den inventarieförteckning som 
skrevs 1761 framgår dock att inte endast 
modeller utan även brukade föremål och 

7 



Bild nr 2. 

trofeer ingick i samlingarna. Detta är en 
intressant uppgift eftersom man därmed 
förstår att man redan då även hade mu
seala aspekter på samlingarna, vilket 
också gör att vi med rätta kan räkna oss 
som ett av Sveriges äldsta museum. När 
Fredric Henric af Chapman tillträdde 
som varvsamiral 1781 revolutionerades 
all verksamhet och varken förr eller se
nare har så mycket uträttats på varvet 
under en begränsad tidsperiod. Bortsett 
ifrån att han byggde upp Gustav III:s 
flotta drev han ett mycket intensivt bygg
nadsprogram inom varvet. Sålunda upp
fördes under åren 1782-84 modellsalshu
set som sedan kom att inrymma ett 
mycket stort antal framförallt fartygsmo
deller. (Bild nr 3) 

Ett första tillskott fick modellsam
lingen när amiralen sålde sina egna mo-
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deller till staten som han under 1770-ta
let låtit göra av sina skärgårdsfartyg, ka
nonjollar, kanonbarkasser och andra far
tygstyper. Någon förteckning över dessa 
modeller finns inte, men att de represen
terade ett stort värde framgår av att pri
set på samlingen var 2000 riksdaler vilket 
skall sättas i relation till hans egen årslön 
som var cirka 600 riksdaler. Chapman sy
nes ha lagt synnerligen stor vikt vid mo
dellerna och hade sex modellbyggare på 
heltid som dokumenterade den pågåen
de upprustningen av såväl skärgårdsflot
tan som högsjöflottan. Amiral Carl Ters
meden säger i sina memoarer. .. "Sex 
hantverkare eller modelleurer användes 
dagligen härtill, var igenom intet var i Eu
ropa lärer finnes så försett med alla slags 
fartygsmodeller, brukade i Europa och 
Asien, som här i Carlskrona . .. " 1801 till-

Bild nr 3. 

fördes modellkammaren ytterligare mo
deller av allehanda slag genom inköp av 
skeppsbyggaresläkten Sheldons, genom 
ett sekel, hopbragta samlingar. Parallellt 
med denna modellkammare fanns även 
en motsvarighet för artilleriet och bägge 
dessa samlingar sammanfördes 1929 till 
det gamla Tyghuset, en av örlogsbasens 
äldsta byggnader. 

Att samlingarna var av mycket stort 
internationellt värde, framgår av att 
medan de ännu fanns samlade, under 
hela 1800-talet var de representerade, på 
bl.a. följande platser: Världsutställningen 
i Paris 1867, Internationella kongressen i 
Venedig 1881, Internationella utställ
ningen i Liverpool 1886, Världsutställ
ningen i Chicago 1893. Efter Oscar II:s 
död anordnades en marin utställning i 
Stockholrn 1907, där stora delar av sam-

lingama ställdes ut varefter de magasine
rades på skilda platser innan de ställdes 
ut i Sjöhistoriska Museets lokaler på 
Djurgården i Stockholm 1937. För att ge 
en lite extra dimension åt året 1907 kan 
man notera att Selma Lagerlöts bok Nils 
Holgerssons underbara resa utgavs sam
ma år och där följande kan läsas, när 
bronskarlen Rosenbom och Nils Hol
gersson träder in i den stora modellsal en: 
"Det fanns fartyg av många olika slag. 
Det fanns linjeskepp med sidorna späcka
de av kanoner med höga uppbyggnader i 
för och akter och masterna tyngda av ett 
virrvarr av segel och tåg. Det fanns små 
skärgårdsfartyg med roddarbänkar ut
med skeppssidorna det fanns odäckade 
kanonslupar och rikt förgyllda fregatter, 
som voro modeller till dem, som kungar
na hade begagnat vid sina resor. Äntligen 
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fanns där också de tunga breda pansar
fartygen med torn och kanoner på däcket, 
som äro i bruk nu för tiden, och smala 
blanka torpedbåtar, som liknade långa 
smärta fiskar". 

Det första gemensamma varvsmuseet 
skapades 1929 då artilleri- och modell
kammarföremål samlades i Tyghuset 
1945 uppordnades samlingarna ytterliga
re och en välbesökt utställning "Varvs
skepp och vapen" visades för allmänhe
ten. I början på 1950-talet gavs möjlighet 
att disponera södra delen av kasernen. 
Genom ett idogt arbete av varvsledning
en med direktör Johan Schreil i spetsen 
och med f.d . förvaltaren Yngve Johans
son som intendent öppnades Karlskrona 
Örlogsvarvs Museum med modellkam
maren 1955. Bruksföremål fanns alltså 
redan 1761 och har sedan dess tillförts 
museet kontinuerligt. Genom att museet 
varit så starkt och nära knutet till den 
marina verksamheten och icke minst de 
marina miljöerna har förutsättningarna 
hela tiden funnits för att återskapa den 
internationella attraktion som det en 
gång varit. Den byggnad som museet 
varit inrymt i fram till 1995 är den 
s.k. skeppsgossekasernen Anckarstierna 
byggd på 1870-talet och som fungerade 
som skolbyggnad för skeppsgossekåren 
fram till 1939 då institutionen lades ner. 
Byggnaden är uppförd som kasern och 
skolbyggnad och utomordentligt väl läm
pad för detta ändamål. Som museibygg
nad led den dock av stora brister. Därför 
påbörjades en ombyggnadsprojektering 
och staten avsatte 20 miljoner kronor för 
ändamålet. 

Karlskrona kommun, som under 
många år arbetat för att etablera sig som 
Östersjöns mötesplats, har också fram
synt nog insett värdet av bevarandet av 
den marina miljön i staden. När man 
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1989 övertog flottans proviantbod stum
holmen var det självklara kravet vid 
omvandlingen från militär verksamhet 
till civilt bruk att den marina miljön i så 
stor utsträckning som möjligt skulle be
varas. Man utlyste en arkitekttävling med 
sikte på att Stumholmen och Karlskrona 
1993 skulle kunna vara värd för Bomäs
san. l tävlingsdirektiven ingick också lo
kaliseringen av ett nytt Marinmuseum på 
ön. Tävlingen som avgjordes 1990 vanns 
av Hederus Malmströms Arkitekter och 
Landskapslaget med ett förslag där man 
placerade den nya byggnaden på en pir 
ut i vattnet intill det mäktiga Slup- och 
Barkasskjulet uppfört på 1780-talet. 
(Bild nr 4) 

Förslaget till ett nytt Marinmuseum 
som var baserat på museets eget behovs
underlag som myndigheten hade avgivit 
vann stort gehör både hos myndighet, 
museipersonal och allmänhet. En mycket 
preliminär beräkning antydde att kostna
den skulle ligga kring 100 miljoner kro
nor. Genom ett muntligt löfte av dåva
rande försvarsminister Roine Carlsson 
fick de redan avsatta 20 miljonerna an
vändas för ändamålet under förutsätt
ning att stora delar av kostnaderna kun
de finansieras med externa medel. Ge
nom myndighetschefens starka tro på 
projektet, den politiska enigheten och 
försvarsdepartementets positiva inställ
ning skapades en kraftig opinion för ett 
förverkligande av ett nytt Marinmuseum. 
De väl optimistiska planerna på ett fär
digställande 1995 visade sig vara helt 
orealistiska. Det var väl till och med så 
att många tvivlade på om det över huvud 
taget skulle förverkligas, men efter att 
Celsiuskoncernen med Karlskronavarvet 
donerat tio, Karlskrona kommun tio, 
Länsarbetsnämnden nio och Länsstyrel
sen fem miljoner kronor, så fanns en väl 

Bild nr 4. 

underbyggd ekonomisk kalkyl för reger
ingen att ta ställning till. Efter ett flertal 
riksdags- och regeringsbeslut så kom då 
äntligen det avgörande beslutet i maj 
1994. statens fastighetsverk som har till 
uppgift att långsiktigt vårda, bevara och 
utveckla fastigheter som hör till det na
tionella kulturarvet utsågs till byggherre 
och fastighetsförvaltare. Så togs det för
sta spadtaget i vattnet den 23 juni 1994 
och museet invigdes 28 juni 1997. 

Det nya museet 
Museet ligger centralt på Stumholmen 
intill en utvidgad hamnbassäng framför 
det unika Slup- och Barkasskjulet Det 
nya museet är byggt i två plan med en to
tal yta av ca 8000 m2• Dess marina karak
tär accentueras av dess placering på en 
pir ut i vattnet. Utställningsbyggnaden är 
putsad i en ljus varmgrå ton med ett en-

kelt stramt utseende som harmonierar 
med andra marina byggnader i Karlskro
na. Den interna verksamheten inryms i 
en anslutande sidobyggnad som i kon
trast till långskeppets enkelhet ges ett va
rierat utseende med tjärsvarta och falu
röda fasader som ansluter till den små
skaliga bebyggelsen på Laboratoriehol
men strax intill. Längs med utställ
ningsbyggnaden är museets större fartyg 
förtöjda och i den intilliggande hamnen 
ligger museets unika seglande "barkar" . 

Marinmuseum som bärare av 
Marinens traditioner 
Marinmuseum är med undantag från 
Kungl. Livrustkammaren och Kungl. 
Myntkabinettet Sveriges äldsta museum . 
Modellkammaren instiftades 1752 men 
det var först 1784 då Mönster- och Mo
dellkammarbyggnaden stod klar som 
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man kunde visa samlingarna för allmän
heten , låt vara i begränsad utsträckning. 
Detta var en följd av att samlingarna var 
belägna inom Örlogsvarvet vilket inne
bar att tillstånd erfordrades. Att detta var 
relativt enkelt att få framgår dock av alla 
de ögonvittnesskildringar från både ut
ländska och inhemska besökare som 
finns. 

Ett marinhistoriskt centrum 
för hand och tanke 
Som kanske framgår av ovanstående 
äger Marinmuseum en kulturskatt utö
ver det vanliga. Dessutom lever vi i sym
bios med den verklighet som vi är satta 
att skildra och har gjort så i princip från 
den dag då portarna slogs upp till Möns
ter- och Modellkammarbyggnaden d.v.s. 
1784. Men redan 1680 påbörjades arbetet 
med våra samlingar genom de olika de
partement som redan då arbetade med 
modeller som underlag. Det är viktigt att 
påpeka att största delen av våra samling
ar inte ursprungligen är avsedda som 
museiföremål utan antingen är förlagor 
till produktionen eller produkter använ
da i verksamheten. Genom stoltheten 
över sin verksamhet och sitt kulturarv 
har både flottan, kustartilleriet, marinen 
och varvet i alla dess skepnader genom 
åren lyckats bevara och vidmakthålla 
traditionen med att milstolpar, innova
tioner och färdiga produkter levererats 
till Marinmuseum. Vi kan därför påstå att 
insamlingen av föremål pågått kontinu
erligt från 1680 fram till idag 1998. Vilka 
kulturkonstellationer man inom kul
turpolitiken än skapar så kommer den 
mycket traditionsmedvetna Marinen och 
varvet fullfölja denna tradition nu för
hoppningsvis med än större glädje när 
nya Marinmuseum öppnat. l detta som 
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jag sagt ligger också det att vi lever med 
verksamheten i en allra högsta grad nu
tidsorienterad verksamhet. 

Att vi till yttermera visso är omgivna 
av ett marint kulturarv som den 3 decem
ber 1998 kom upp på UNESCO:s världs
arvslista gör att förutsättningar för att 
driva Marinmuseum på ett delvis nytt 
sätt är stora. Samlingarna har vi nu expo
nerat på ett tillta lande sätt och den 
traditionella delen av museiverksamhe
ten är delvis uppfylld med t. ex. barn- och 
skolverksamhet, föreläsningar och tillfäl
liga utställningar. Men allmänheten mås
te göras delaktiga. Portarna måste öpp
nas till detta kulturens vardagsrum och 
gemene man måste våga deltaga i de kul
turaktiviteter som tidigare bara var för
unnat en liten del av svenska folket. Den 
kultur vi lever i är skapad av alla men 
kanske förvaltad av få . Jag vill försöka 
belysa några områden inom vilka vi för
söker skapa aktiviteter, kunskap och inte 
minst stolthet över vår egen kunskap och 
vikten av att föra traditionen vidare, men 
också peka på områden och kategorier 
människor som tidigare varit utestängda 
från denna verksamhet. 

Slup- och Barkasskjulet 
Marinmuseum disponerar inte minst ge
nom Marinens välvilja en byggnad upp
förd på 1780-talet kallad Slup & Barkas
skjulet. Byggnaden om 60 x 60 m är upp
förd i fyra plan, varav de två understa 
alltid använts till slupar och barkasser, 
två typer av arbetsbåtar som använts i 
alla länder alltsedan deras flottor upp
stod. Sedan Marinmuseum annekterade 
byggnaden 1993 har här ett flertal akti
viteter uppstått som engagerar yrkes
män , allmänhet, skolungdom, studenter, 
företag och marina förband. En del av 

Bild nr 5. 

detta är Carlserona Båtescader och 
"barkarna". (Bild nr 5) Carlserona 
Båtescader - eller CBE som den också 
kallas- går tillbaka till åtminstone 1869, 
då dess uppgift också formulerades, 
nämligen att lära sjöofficerare att evo
luera och att lära allmogen gott sjöman
skap. Det båtmaterial som vi äger och 
som tidigare underhållits och drivits av 
Marinen består av åtta s.k. låringsbåtar 
och två avisobåtar. Dessa båtar kallas 
för "barkar" och den äldsta av dom är 
Falken, som byggdes 1830 och den yngs
ta Ejdern från 1882. Dessa båtar repre
senterar en sedan länge övergiven båt
typ, en ålderdomlig rigg och ett sjöman
skap som behövdes på de stora linje
skeppen. Genom att skapa fadderskap 
kring varje båt har ett intresse för dessa 
traditioner utbrett sig inte bara bland de 

marina förbanden utan också bland fö
retag, institutioner och privatpersoner. 

En annan viktig del är båtbyggeriet 
som idag har tre olika grenar dels en båt
byggarskola som drivs i samarbete med 
Littorina Folkhögskola dels kvällskurs
verksamhet och dels våra egna nybygg
nationer. Denna sistnämnda kategori 
innefattas för närvarande av tre projekt 
var och en i sig innefattande ett flertal 
segment av den svenska sjöfartshistorien 
och teknologien. 

Aluett eller rättare Kalmar I, ett far
tygsfynd utgrävt i Kalmar på 1930-talet 
och rekonstruerat med hjälp av de upp
mätningsritningar som gjordes under ut
grävningen. Fartygsrekonstruktionen har 
bl.a. genererat följande: Större förståelse 
för den nordiska skeppshyggartraditio
nen med speciell tonvikt på övergången 
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mellan ren skalbyggnadsteknik till ske
lettbyggnadsteknik. Ett trettiotal delta
gare har genom egen erfarenhet lärt sig 
principerna för de bägge teknikerna 
samtidigt som de fått en historisk bak
grund till fartygstypens utveckling. Ge
nom de långseglingar som genomförts i 
hela Östersjön under flera säsonger har 
en stor kunskap vuxit fram om hur man 
seglar ett fartyg av denna typ. Sjövärdig
het och den tidens navigationsteknik har 
också prövats och utvärderats. Flera 
hundra personer längs våra Östersjökus
ter har fått uppleva det tidiga medeltida 
seglationsarvet och genom dessa olika 
aktiviteter har förhoppningsvis intresset 
och stoltheten av vår tidigaste sjöfarts
historia ökat och initierat andra aktivi
teter på samma tema.Aluett seglar nu på 
somrarna med bl. a. ungdomar och han
dikappade i den blekingska skärgården 
med strandhugg på flera av Karlskronas 
fortifikationsanläggningar. (Bild nr 6) 

Det andra projektet på samma tema 
är ångslupen Aurora. Slupen byggdes av 
frivilliga på kvällar och helger och är en 
traditionell slup som byggdes i parti och 
minut under hela 1800-talet och långt in 
på 1900-talet. Slupen är ett s.k. komposit
bygge d.v.s. bordläggningen består av trä 
medan spanten är av järn. Bara metoden 
att från plattjärn göra ett spant med L
profil är en metod som krävde återupp
byggnad av en kunskap som inte för 
länge sedan var självklar. Slupångmaski
nen som driver Aurora användes långt in 
på 1940-talet, bl.a . kunskapen att elda 
upp pannan är återigen en kunskap som 
endast de gamla högbåtsmännen från 
den tiden med viss svårighet kan komma 
ihåg. Eftersom slupen byggdes till det ny
bildade Kustartilleriet 1902 skall hon gå 
på somrarna till olika KA-anläggningar, 
på den tidens premisser d.v.s. är vädret 
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tjänligt tar den visslande, men i övrigt 
tysta ångmaskinen Aurora med sina pas
sagerare till sin destination med en has
tighet av 3-4 knop. 

Det tredje och tvivelsutan det största 
projektet av våra nybyggnationer är post
jakten Hiorten en jakt byggd till Kungl. 
Poststyrelsen av skeppsbyggmästarna 
Frans Johan och Charles Sheldon i Karls
krona 1692. Jakten trafikerade sedan un
der tio års tid postleden mellan Ystad och 
Stralsund och utgör därmed också en 
symbol för de nygamla relationerna med 
Nordtyskland. Projektet är mångfacette
rat och innehåller allt ifrån politiska kon
sekvenser av Karl XI stormaktsvälde och 
den tidens handelsförbindelser med Eu
ropa till segelsömnad, repslagning, bild
huggeri, skeppssmide och skeppsbyggnad. 
Ett stort antal kurser hålls nu under farty
gets byggnadsperiod på Marinmuseum 
där alla har Hiorten som gemensam näm
nare. När Hiorten under sommaren 1999 
sätter segel för första gången kommer hon 
att till allmänheten, till företag, institu
tioner och Marinen kunna förmedla både 
känsla och kunskap om den tidens olika 
förutsättningar för sjöfart och örlog. 

Ett sista exempel värt att nämna i det
ta sammanhang är restaureringen av mo
tortorpedbåten T 38. Det gäller då inte 
att återskapa kunskap utan snarare att 
rädda kunskap på väg att försvinna. Med 
hjälp av Malmös Teknik- och Sjöfartsmu
seum, som tidigare vårdat båten och som 
välvilligt ställt båten till Marinmuseums 
förfogande samt med Chefens för mari
nen fulla stöd, har HMS T 38 återställts 
till ursprungligt skick. Vår förhoppning 
är att med hjälp av bl. a. dessa exempel 
kunna engagera människor både lokalt 
och nationellt i kunskapsuppbyggnaden 
av vår marina tradition . Vi på Marinmu
seum kan inte och ska inte göra detta en- Bild nr 6. 
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samma. Det är en from förhoppning att 
flera institutioner av Marinmuseums dig
nitet kunde få uppleva glädjen i att se så 
många tunga instanser arbeta för ett ge
mensamt mål som man gör i Blekinge 
och Karlskrona. Marinmuseum vill fun
gera som ett nav i levandegörandet av 
vårt marina kulturarv. Bakom oss står 
Marinen , Marinkommando Syd, Celsius 
Karlskronavarvet, Karlskrona kommun, 
Länsstyrelsen, Landstinget, Statens Fas
tighetsverk m.fl. som genom sina egna 
aktiviteter antingen självständigt eller i 
samverkan driver ambitionen vidare. 

Men vi får inte låta detta bli ett själv
ändamål. Det är väldigt lätt att se vår 
verksamhet som endast tärande, men att 
skapa förutsättningar för företagande på 
de olika anläggningarna som tidigare 

fyllt en för Sverige livsviktig funktion 
och som idag lätt bara känns som en be
lastning, gör att kulturarvet kan leva vi
dare på sina egna premisser men samti
digt bidraga till sysselsättning. Genom 
dessa samordnade aktiviteter blir Marin
museum en del i samhället med skola , 
arbetsmarknadsbefrämjande åtgärder, 
handikappverksamhet, utbildning på alla 
plan och fritidsverksamheter både för 
unga och äldre. Vi hjälper till att skapa en 
större förståelse för vår marina historia 
och bidrar till att göra dörrarna till vårt 
kulturella vardagsrum betydligt lättare 
att öppna för alla och envar. Att det är 
alla, som har verkat i Marinen och idag är 
verksamma där, som gjort och gör detta 
möjligt går ej att bortse ifrån. 

ERNST NYMANS HERREKIPERING 
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Ledamoten 
CLAES LUNDIN 

Kommendörkapten Claes Lundin är Högkvarterets repre
sentant i den samnordiska projektgruppen, som förbereder 
ev. gemensam nordisk upphandling av ny helikopter 

Sjöoperativ nytta av sammansatta helikopterförband 
Inträdesanförande avhållet vid Kungl. Orlogsmannasällskapets sammanträde 
Karlskrona måndagen 14 december 1998 

Helikopterförbanden genomgår för närvarande den största och mest genomgripande 
omorganisationen någonsin. Kanske är det också den mest omfattande och mest 
principiellaförändring som ett vapensystem någonsin genomgått i Försvarsmakten, 
åtminstone i modem tid. Omorganisationen omfattar endast fredsorganisationen 
och för närvarande finns det inga planer på att förändra krigsorganisationen. Freds
organisationens ledningsfunktioner behöver dock utvecklas ytterligare för att uppnå 
en förbättrad samordning mellan helikopterförbandens uppgifter och utnyttjande. 
Den förändrade fredsorganisationen och en delvis förändrad anskaffningsplan av 
helikoptrar bäddar för att även skapa sammansatta krigsförband. Det skulle kunna 
ge betydande fördelar i ett ~jöoperativt perspektiv. 

Helikopterorganisation i 
förändring 
De lokalt kopplade helikopterförbanden 
med sin försvarsgrensvisa uppdelning slås 
nu samman, oavsett tidigare försvars
grenstillhörighet Inom respektive militär
område kommer det att finnas, med ett 
undantag, endast ett helikopterförband, 
en s.k. helikopterbataljon. Helikopter
bataljonen kommer att innehålla samtliga 
helikopterresurser inom militärområdet, 
d.v.s. de tidigare benämnda helikopterdi
visionerna och flygräddningsgrupperna 
(FRÄD-grupp) samt armeflygbataljoner
na med sina fördelningshelikoptrar, trans-

porthelikoptrar och pansarvärnshelikopt
rar. Det innebär att följande helikopter
bataljoner kommer att bildas: 

• Norrlands helikopterbataljon som 
kommer att utgöras av före detta AF 
l i Boden samt FRÄD-grupperna i 
Luleå och Östersund. 

• Svea helikopterbataljon som kom
mer att utgöras av tidigare 11. heli
kopterdivisionen på Berga och 
FRÄD-gruppen i Uppsala. 

• Göta helikopterbataljon som kom
mer att utgöras av tidigare 12. heli
kopterdivisionen på Säve och 13.heli
kopterdivisionen i Ronneby samt 
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FRÄD-grupperna i Såtenäs, Ängel
holm och Ronneby. 
Dessutom bildas Östgöta helikopter

bataljon i Linköping som kommer att be
stå av tidigare AF 2 med vissa gemensam
ma skolor. Samtliga helikopterbataljoner 
kommer att vara underställda Helikopter
flottiljstaben på Malmen i Linköping. He
likopterflottiljstaben, som är underställd 
Högkvarteret, har till uppgift att samord
na all helikopterverksamhet oavsett tidi
gare försvarsgrenstillhörighet Det inne
bär samordning av förbandsproduktion , 
beredskap, underhåll och utbildning. 
Dessutom ska Helikopterflottiljstaben 
stödja operativa och taktiska chefer vid 
utnyttjande av helikopterförband. 

Denna ledningsstruktur kan förefall a 
logisk och rationell , när man syftar på 
förbandsproduktion och produktions
styrning. Den bör kunna ge möjligheter 
till ett effektivt utnyttjande av helikop
terresurserna eftersom helikopterflottilj
staben har kompetens och underlag för 
prioriteringar av produktionen samtidigt 
som lydnadsförhållandena medger om
disponeringar av resurserna för största 
möjliga effektivitet. I verkligheten har 
detta dock inte blivit lika lätt att utföra 
beroende på de regelverk som för närva
rande är utgivna, d .v.s. FörLed (Försvars
maktens Ledning) . Helikopterbataljone
rna är visserligen underställda Helikop
terflottiljstaben, men de är också under
ställda Högkvarteret. Bataljonernas pro
duktionsuppdrag läggs nämligen ut di
rekt från Högkvarteret. Det systemet gör 
att Helikopterflottiljstaben inte kan utö
va sin naturliga ledning över förbanden, 
utan tvingas vid behov av omfördelning
ar begära det hos Högkvarteret. 

Bilden blir ännu mer komplicerad när 
man dessutom lägger lydnadslinjer till 
andra viktiga kontaktytor, såsom marin-
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kommandochefer, flygkommandochefer, 
fördelningschefer, centrum och militärbe
fälhavare. Det här gör det svårt för batal
jonscheferna att tillgodose alla olika che
fer. Den ger inte heller möjligbeter till en 
rationellledning för Helikopterflottiljsta
ben, eftersom den få r ett begränsat man
dat. Därmed uppnår man inte de upp
ställda målen för helikopterorganisatio
nen och en annan lösning bör sökas. 

Dimensionerande verksamhet 
Avsikten med omorganisationen och 
sammanslagningen har ju varit att effek
tivare kunna utnyttja helikopterresurser
na. Det innebär givetvis inte enbart kost
nadsbesparingar, även om det är ett vik
tigt mål i sig, utan det ska också medföra 
förbättrad tillgänglighet och utvecklade 
förmågor. Den nya organisationen ska 
också medföra samordningsvinster i 
främst materielanskaffning, reservdels
försörjning, produktionsledning, utbild
ning, studier samt prov och försök . 

Många människor, inom alla försvars
grenar, har dock uttryckt en viss oro och 
skepsis över det som sker. Det är regio
nala och taktiska chefer som ser "sitt" 
förband försvinna utom räckhåll för ope
rativ eller taktisk ledning. Det finns fack
förespråkare som ser "sitt" vapensystem 
försvinna in i en svårtillgänglig lednings
struktur. Marina företrädare har t.ex . 
svårt att återfinna den sjöoperativa rol
len för helikopterorganisationen. sjö
operativa helikopterförband har under 
hela sin existens, över 40 år, haft ubåts
jakt som den viktigaste uppgiften. Efter 
hand har även ytmålsspaning tillkommit, 
i synnerhet sedan fartygen blev bestycka
de med långräckviddiga sjömålsrobotar 
och krav har ställts på extern målin
formation , när egna fartygsbaserade sen
sorer inte har räckt till. 

l Fljstab l 

!Takt. chef~ 
.............. 

HKV 

l MB l 

/ 
l Hkpba t l l Hkpbat l l Hkpbat l 

Befintlig organisation 

Ubåtsjakten fick ju som bekant ett 
enormt uppsving under 1980-talet och 
under 1990-talets början. Stora ekono
miska resurser satsades på att förbättra 
fl era olika befintliga system och oräkne
liga nya system anskaffades. Ä ven heli
koptrarna kom att omfattas av dessa 
prioriterade åtgärder och bl.a. genomför
des något som i det närmaste får betrak
tas som en livstidsförlängning av HKP 4. 
Nya motorer, nytt ledningssystem, ny ra
dar, ny sonar och nya vapen anskaffades 
och installerades. Nu på 90-talet är dess
utom ytterligare en ny sonar på väg att 
införas, sonar 214. satsningen var inte 
felaktig. Det har visat sig genom åren att 
helikoptern är en mycket viktig kompo
nent för en modern och effektiv ubåts
jakt. Med sitt autonoma uppträdande, 
snabbhet och rörlighet kompletterar 
helikoptern fartygen på ett sätt som ska
par en mycket effektiv helhet. 

Ubåtsjakten kvarstår givetvis även i 
dessa tider som den viktigaste uppgiften 
för de sjöoperativa helikoptrarna. Ingen
ting i den nya helikopterorganisationen 
ta lar emot detta eller försöker förändra 

detta faktum. Tvärtom, ett av syftena 
med den nya organisationen är att just 
skapa föruts ättningar för fortsatt utveck
ling av de taktiska och operativa funk
tionerna , d .v.s. markoperativ nytta och 
sjöoperativ nytta. Det gäller bara att ut
forma organisationen så att den på bästa 
möjliga sätt säkerställer detta. 

Utöver den markoperativa och sjö
operativa nyttan med helikopterresurser
na, så ska och kan även helikopterförban
den användas för räddningstjänst. Rädd
ningstjänst, såväl inom Försvarsmakten 
som för det civila samhället. Räddnings
beredskapen tar visserligen upp en stor 
del av resurserna, men den tillför också en 
hel del. Besättningarna tvingas, eller ges 
möjligheter, att upprätthålla en mycket 
hög status och kompetens för uppträdan
de under alla väderförhållanden. Det ger 
därmed en synergieffekter för andra upp
dragstyper som också kräver allväders
uppträdande, t.ex. ubåtsjakt. Det är också 
betydelsefullt att alla besättningar på 
tunga helikoptrar får gå i räddningsbered
skap och uppleva verkliga uppdrag under 
skiftande väderförhållanden. 
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Sjöräddningshelikoptrarnas basering och 
räckvidd enligt nu gällande avtal med 
Sjöfartsverket. 

Räddningsberedskapen ligger i dag 
som en slags bottenplatta för flera av 
helikopterförbanden. Enligt det avtal 
med Sjöfartsverket som Försvarsmakten 
har tecknat, så ska det finnas helikopter
resurser med startberedskap dygnet runt 
för sjöräddningsinsats på fem platser; 
Göteborg, Ronneby, Visby, Stockholm 
och Sundsvall. Beredskapen läggs in 
först , när årsplaneringen görs upp, däref
ter planeras övningar och övrig för
bandsproduktion in. Detta ska dock inte 
tolkas som tecken på att räddningsbered
skapen prioriteras före den militära tak
tiska och operativa nyttan. Men man ska 
inte hell er sticka under stol med att 

20 

räddningsberedskapen och den nuvaran
de organisationen medför operativa be
gränsningar vid nyttjandet av he
likopterresurserna, t.ex. vid övningar. 
Ä ven i detta fallet har vi således ett inci
tament för att se över helikopterorgani
sationens ledningsfunktioner. 

Fredsorganisationens 
utveckling 
Den fredsmässiga sammanslagningen av 
helikopterförbanden är ett faktum, men 
den har i nuvarande utformning inte helt 
lyckats tillgodose alla de krav som ställs 
på den. För att uppnå en bättre förmåga 
att effektivt leda helikopterförbanden 
finns det två alternativa vägar att gå. An
tingen kan man gå vidare och i alla avse
enden låta helikopterbataljonerna vara 
underställda Helikopterflottiljstaben el
ler också kan man låta underställa heli
kopterbataljonerna sin respektive regio
nala taktiska eller operativa chef. I det 
senare fallet blir Helikopterflottiljstaben 
närmast att betrakta som ett helikopter
centrum. Att underställa helikopterba
taljonerna en taktisk chef förefaller inte 
vara den mest optimala lösningen . Vilken 
chef ska man välja? Ska Göta helikopter
bataljon vara underställd CMKS, CMKV 
eller kanske C FKS? Förbanden är ju 
sammansatta i fredsorganisationen och 
det innebär att t.ex. Göta helikopterba
taljon har produktionsansvar för en ma
rin helikopterdivision och tre FRÄD
grupper. Norrlands helikopterbataljon 
har produktionsansvar för transportheli
kopterförband, fördelningshelikopter
förband och FRÄD-grupper. Alternati
vet till detta skulle vara att lägga 
helikopterbata ljonerna direkt under MB. 
Det är dock tveksamt om det är en bra 
lösning i fred. Milostaberna är inte di-

HKV 

Förslag till fredsorganisation 

mensionerade för fredsmässig hantering 
av förband med avseende på produk
tions- och personalledning. Den lösning
en kan däremot med fördel studeras vi
dare som krigsorganisation. 

Den enda kvarvarande rimliga lös
ningen skulle därmed bli att låta helikop
terbataljonerna vara underställda Heli
kopterflottiljstaben i alla avseenden, 
d.v.s. så som det i princip är tänkt, men 
som det alltså inte riktigt blivit. Den 
nackdel det för med sig är att regionala 
chefer, såsom militärbefälhavare och tak
tiska chefer, inte får direkt tillgång till 
"sina" helikopterförband. De måste i 
samband med övningar eller vid freds
mässiga insatser begära resurser från He
likopterflottiljstaben. Detta torde dock 
vara ett smärre problem. I stället borde 
även denna nivå av chefer inse förd elar i 
och med att man därmed har större möj
ligheter att bli tillgodosedd. Helikopter
flottiljstaben har ju då ett betydligt större 
mandat att göra avvägningar och kraft-

MB 

samla resurser när så behövs, t.ex. vid 
större övningar. 

För att organisationen ska upplevas 
effektiv och för att de taktiska cheferna 
ska få ut "sin" del av helikopterresurser
na, måste Helikopterflottiljstaben agera 
betydligt mer aktivt än hittills. Förutom 
de generella uppgifter Helikopterflottilj
staben har och som redovisats tidigare 
behöver även följande uppgifter utföras: 

• Planera övningar hos taktiska chefer 

• Fördela helikoptrar, besättningar och 
beredskap 

• Avdela underhållsresurser 

• Ingå i övningsledning hos operativa 
och taktiska chefer 
Alla operativa och taktiska uppgifter, 

likväl som räddningstj änsten, ska betrak
tas som alla helikopterförbands angelä
genhet. En övning i södra Östersjön är 
varken mer eller mindre viktig än en bri
gadövning i Norrland eller räddnings
tjänst på Västkusten. Men större övningar 
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behöver inte ligga i samma tidsperiod i 
olika geografiska områden. Genom ett 
aktivt deltagande i övningsplaneringen 
från Helikopterflottiljstaben, så kan våra 
gemensamma helikopterresurser utnytt
jas på effektivast möjliga sätt, vilket var 
själva meningen med omorganisationen. 
Helikopterflottiljstaben ska således för
dela helikoptrar för olika övningar och för 
förbandsproduktionen. Det innebär att 
man vid en marin övning i södra Öster
sjön kan dra ihop marina besättningar och 
helikoptrar från såväl Göta som Svea heli
kopterbataljon. Beredskapen på Berga 
och på Säve kan täckas upp av räddnings
helikoptrar från andra platser. Rädd
ningsberedskapen i södra Sverige kan 
upprätthållas av de helikoptrar och be
sättningar som ingår i övningen. Det med
för inga större olägenheter, utan säker
ställer bara mer kompetenta besättningar 
till den marina övningen. 

Man ska inte heller bortse från den 
sjöoperativa nyttan med tillgång på 
räddningshelikoptrar inom helikopter
bataljonerna. Det är idag en självklarhet 
att våra piloter i stridsflygplanen ska ha 
en effektiv räddningsfunktion när de går 
ut på ett uppdrag Det borde vara lika 
självklart att våra fartygsförband får till
gång till ett adekvat räddningssystem i 
samband med operativa eller internatio
nella insatser. Ett fartyg som går ut i ha
vet, t.ex. öster om Gotland, för en insats 
ska givetvis kunna påräkna en snabb och 
effektiv räddningsinsats om någonting 
skulle inträffa. Våra marina övningar 
borde därför i större omfattning innehål
la sådana här inslag så att vi bygger upp 
nödvändig kunskap. I marina in
ternationella övningar, vilka hittills i hu
vudsak endast har omfattat marina heli
koptrar och besättningar, borde det på 
motsvarande sätt vara en självklarhet 

22 

med deltagande med flera olika helikop
ter- och besättningstyper. Inom ramen 
för övningen kan mycket väl renodlade 
räddningshelikoptrar användas för rädd
ningsmomenten och transporthelikopt
rar för transportfunktioner. Det ger ett 
betydligt effektivare utnyttjande med 
rätt helikopter för rätt uppgift. Därmed 
friställer vi sjöoperativ helikopter till sjö
operativ nytta. 

Helikopterresurser och 
framtida anskaffning 
HKP 4, Boeing Vertol, är idag den enda 
helikopter i Försvarsmakten som kan 
klara den sjöoperativa rollen. Den börjar 
dock bli mycket gammal, trots efter hand 
genomförda moderniseringar. Som kon
struktion har den över 40 år på nacken 
och i Sverige har den funnits i ca 30 år. 
Helikoptern har givetvis en begränsad 
livslängd, även om ingen idag vet var den 
gränsen går, eftersom inga Vertoler ännu 
har avvecklats. Men det märks nu allt of
tare att HKP 4 närmar sig den tidpunkt, 
då den antingen måste tillåtas utgå eller 
då omfattande åtgärder måste vidtagas. 
Helikoptern, med sitt vapen- och led
ningssystem, har en nästan oacceptabelt 
låg tillgänglighet. Felutfallen på, framför 
allt , vapensystemen, kommer allt oftare. 
Service och tillsyner tar längre tid och 
det är ont om reservdelar och utbytesen
heter. Den tekniska personalen arbetar 
med stor skicklighet och med stort tå
lamod, men det är faktisk hög tid att göra 
något. 1994 genomfördes en livstidsför
längningsstudie av HKP 4 vid FMV och 
det konstaterades att en livstidsförläng
ning, där helikoptern skulle kunna vid
makthållas fram till2020, skulle vara helt 
möjlig. Kostnaderna för en sådan åtgärd 
blir självklart mycket höga, men fortfa
rande lägre än för motsvarande nyan-

skaffning. Ett livstidsförlängande åt
gärdspaket genomförs för närvarande i 
USA med motsvarande helikopter och 
därför är det rimligt att anta att denna 
typ av helikopter kommer att kunna få 
underhåll från ursprungstillverkaren un
der ytterligare lång tid framöver. 

Den medeltunga helikoptern HKP 3, 
transporthelikopter i Armen och rädd
ningshelikopter i Flygvapnet, håller nu 
på att avvecklas. Flygvapnet har redan 
fått en ersättare i och med anskaffningen 
av den tunga räddningshelikoptern, HKP 
10 Super Puma. Armen planerade en er
sättningsanskaffning och påbörjade i år 
upphandling av en ny medeltung heli
kopter. Denna upphandling stoppades 
dock av regeringen och i stället uppdrogs 
åt Försvarsmakten att tillsammans med 
de övriga nordiska länderna studera möj 
ligheterna till en anskaffning av en ge
mensam nordisk tung helikopter. De fyra 
nordiska länderna har i princip samma 
krav på en ny helikopter. Den ska ligga i 
den internationella storleksklassen 9-
14,5 ton (HKP 4 ligger på 10,5 ton) och 
den ska kunna utföra taktiska trupptrans
porter, räddningsuppdrag och ubåtsjakt. 
Regeringens uppdrag till Försvarsmak
ten kom således mycket lägligt då det 
sammanfaller i tid med en ersättning av 
HKP 4. Mot bakgrund av den ekonomis
ka utvecklingen och de svårigheter För
svarsmakten står inför finns det dock risk 
att anskaffningen kraftigt försenas. En 
sen anskaffning av ny tung helikopter, 
mellan 2005 och 2010, kan dock medföra 
en del fördelar. För närvarande saknas 
det på helikoptermarknaden riktigt bra 
helikoptrar som kan ersätta HKP 4 i den 
sjöoperativa rollen. Sådana helikoptrar 
är möjligen i produktion tidigast 2005. 
Dessutom medför en sen anskaffning att 
man ligger närmare en lämplig ersätt-

ningsanskaffning för HKP 10, som egent
ligen ska ersättas först efter 2010. Man 
skulle således i samma anskaffning kun
na ersätta både HKP 4 och HKP 10, re
sulterande i totalt lägre utbildnings- och 
underhållskostnader samt större flexibi
litet i taktiskt utnyttjande. Nackdelen 
med en sen anskaffning blir att det under 
oacceptabelt lång tid kommer att saknas 
en taktisk trupptransporthelikopter. Det 
medför i sin tur att idag utbildade be
sättningar riskerar att tappa sin kompe
tens, vilket blir dyrt att återuppbygga. 
Dessutom kan inte HKP 4 leva i ytterli
gare 10 år utan att åtgärder vidtages. 

Utöver ny tung helikopter finns det 
även ett stort behov av en ny lätt heli
kopter. Dagens lätta helikopter, HKP 6, 
har fungerat bra som skolhelikopter och 
för allmän flygträning. Den har dock ald
rig riktigt funnit sin funktion i den sjö
operativa rollen. Dessutom börjar den bli 
åldersstigen. En ny lätt helikopter, mo
dern och tvåmotorig, skulle fungera bra i 
såväl markoperativ som sjöoperativ roll. 
I sjöoperativ roll skulle helikoptern fun
gera utmärkt ihop med nya korvetten 
Visby och dessutom utgöra ett komple
ment till den tunga helikoptern, t.ex. för 
passiv spaning med sonarbojsystem, be
gränsad radarspaning, vapeninsats m.m. I 
markoperativ roll fungerar den som för
delningshelikopter, transporthelikopter 
samt för besättningsträning och skolning. 

Högkvarterets helikoptersektion har 
tidigare presenterat en omsättningsplan 
för helikoptersystemen. Denna tar också 
mycket riktigt fasta på att det behövs så
väl en lätt som en tung helikopter i För
svarsmakten. Den utredningen strävar 
dock mot anskaffning av tung helikopter 
före den lätta. Mot bakgrund av HKP 4 
dåliga tillgänglighet så förefall er det vare 
en lämplig åtgärd, men samtidigt kom-
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Förslag till omsättningsplan 

mer det att ta många år innan anskaff
ningen kan realiseras. Ekonomiska reali
teter, en utdragen gemensam nordisk 
upphandling, komplicerade system och 
avsaknad av riktigt bra helikoptertyper i 
produktion gör att man borde överväga 
en omprioritering. Projekteringen ska 
forsätta, men man borde parallellt orka 
med att påbörja anskaffning av lätta heli
koptrar. Dessa borde kunna levereras i 
stort sett samtidigt med att korvetten 
Visby blir klar. Lämpliga helikoptrar 
finns i produktion och anskaffningen blir 
varken särskilt svår eller kostnadskrä
vande. Kostnader kan tas från de tunga 
helikoptrarna eftersom man kan anskaf
fa något färre tunga helikoptrar, då de 
lätta i vissa avseenden kompletterar och 
ersätter de tunga. Totalt blir en sådan lös
ning billigare ur ett LCC-perspektiv, vil
ket påvisats i Systemplan A för marina 
helikoptrar. Med en omedelbar anskaff
ning av lätt helikopter vinner man också 
fördelen att man tidigt får en acceptabel 
ersättare för HKP 3. Besättningarna kan 
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vidmakthålla kompetensen i avvaktan på 
den nya tunga helikoptern. 

En förutsättning för en förändrad all
skaffningsplan är att åtgärder vidtas med 
HKP 4. Erfarenheter från USA och från 
FMV:s livstidsförlängningsstudie bör 
dock kunna resultera i ett begränsat åt
gärdspaket Ett begränsat åtgärdspaket 
kan troligen genomföras utan allt för stor 
negativ inverkan på tillgängligheten un
der tiden, men ändå medge ett säkert 
nyttjande av HKP 4 fram till ca 2010. 

I Försvarsmakten har vi under några år 
nu även studerat behoven av attackheli
kopter. Det har i huvudsak varit armen 
som drivit frågan och sett attackhelikop
tern som ett viktigt tillskott i markmålsbe
kämpning. Attackhelikopterns lämplighet 
för strid över havet och i skärgårdsmiljö 
har också studerats i begränsad omfatt
ning. Möjligheterna till uppträdande över 
havet har bedömts som orealistiska p.g.a. 
helikopterns utsatthet och sårbarhet vid 
avsaknad av skydd och skyl. I skärgårds
miljö är dock förutsättningarna för en at-

tackhelikopter betydligt gynnsammare och 
det är rimligt att anta att denna typ av 
stridsmiljö mycket väl går att utveckla trots 
att internationell kompetens i sådan miljö i 
stort sett saknas. Vid attackhelikopterför
söken som genomfördes med inlånade 
helikoptrar blev resultatet blandat vad gäl
ler strid i skärgård. Kunskapen om marin 
miljö och marina krav kan dock utvecklas 
avsevärt och just inom detta område kan 
man tydligt påvisa de stora fördelama med 
en sammansatt helikopterorganisation. Er
farenheter från pansarvärnshelikoptrarna, 
den marina helikopterkompetensen och 
internationellt erfarenhetsutbyte kanuner 
att kunna lyfta fram attackhelikopter som 
en mycket effektiv och viktig komponent i 
sjömålsbekämpning, t.ex. vid försvar av 
basområden och understöd till amfibieba
taljoner. Det är till och med tänkbart att 
just detta blir attackhelikopterns huvud
uppgift under vissa faser av olika konflikter. 

slutsatsen av det som konstaterats 
ovan blir att Försvarsmakten ska gå in i 
2000-talet med en ambition att omsätta 
samtliga dagens helikoptrar med tre ge
mensamma helikoptertyper. En lätt, två
motorig helikopter för sjöoperativa och 
markoperativa uppgifter bör anskaffas 
2001-2003. En tung helikopter för sjö
operativa uppgifter samt trupptranspor
ter och räddningstjänst kan anskaffas 
2005-2008. En attackhelikopter för såväl 
sjöoperativ som markoperativ verk
samhet kan anskaffas 2010-2013. 

Förändrad krigsorganisation 
Vi kan konstatera att det i den fredsmässi
ga verksamheten finns rationella grunder 
för att ha sammansatta förband och att 
samordna verksamheten med en Helikop
terflottiljstab. Det borde finnas motsvaran
de argument för att motivera sammansatta 
krigsförband och det borde därmed vara 

ett naturligt steg att nu även se över krigs
organisationen. Tidigare har de taktiska 
cheferna, såsom marinkommandochef, 
flygkommandochef och fördelningschef, 
haft tillgång till helikopterförband. Den 
kopplingen blir inte längre lika självklar. 
Visserligen ska delar av de olika krigsför
banden som produceras av helikopterba
taljonerna ingå inom de olika taktiska che
fernas ansvarsområden. Men samtidigt kan 
man inte bortse ifrån att helikopter
resurserna kommer att ha mycket varie
rande uppgifter i olika typer av konflikter 
och i olika skeden av konflikterna. Rädd
ningstjänst och olika typer av transporter 
kommer säkerligen att hela tiden vara av 
stor betydelse. Sjöoperativa insatser av 
skiftande omfattning och typ kommer att 
varvas med markoperativ verksamhet. Till
gången till helikoptrar kommer dock att 
vara begränsad inom ett operationsområ
de och en samordning av helikopterresur
serna måste därför bli den riktiga lösning
en. Den bästa samordningen brukar man 
av erfarenhet lösa genom befäl och således 
bör alla helikopterresurser inom ett opera
tionsområde stå under gemensamt befäl. 

Eftersom helikoptrarna bör betraktas 
som en operativ resurs med uppgifter 
inom alla försvarsgrenar så bör helikop
terbataljonen vara underställd en opera
tiv chef, d.v.s. militärbefälhavaren i områ
det. Militärbefälhavaren har rätt under
lag för avvägning av resursernas ut
nyttjande. Helikopterbataljonen kan så
ledes från militärbefälhavaren bli ålagd 
att avdela vissa delar av sitt förband till 
en viss taktisk chef och andra delar av 
förbandet till en annan taktisk chef. Där
med kommer helikopterbataljonen att 
lyda under olika taktiska chefer under 
viss tid och med viss resurs. Hela tiden 
hålls dock förbandet ihop inom heli
kopterbataljonen och helikopterbatal-
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Förslag till krigsorganisation 

jonschefen, med stor kunskap om sitt för
band, kan göra nödvändiga priorite
ringar för att på bästa sätt tillgodose de 
taktiska behoven. Helikopterflottilj
staben är tänkt att bilda en rörlig heli
kopterledningsresurs, RHL, för stöd till 
taktiska eller operativa chefer. Med flera 
mindre krigsförband spridda över hela 
Sverige blir den uppgiften dock mycket 
svår att utföra. Med den nu föreslagna 
samansatta krigsorganisationen blir dock 
RHL en mycket betydelsefull tillgång, 
som kan göra avsevärd nytta i t.ex. en mi
lostab. RHL kan också användas som en 
resurs för ledning av helikopterförband 
vid internationella insatser. 

Idag är det operativa och taktiska 
nyttjandet av helikoptrar initialt balanse
rat lite olika i olika delar av landet. I 
Norrland dominerar kraven på transpor
ter och markmålsstrid samt en mindre 
del räddningstjänst. I mellersta Sverige 
dominerar de sjöoperativa uppgifterna, 
men även räddningstjänst och markmåls
bekämpning är av stor omfattning. l söd
ra Sverige är både de sjöoperativa upp
gifterna och räddningsverksamheten 
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högt prioriterad, men det föreligger ock
så behov av transporter och markmåls
bekämpning. Den operativa balansen 
mellan olika områden kan kvarstå även 
om man skapar generella krigsförband. 
Förbanden behöver innehållsmässigt 
inte vara helt identiska, men självklart 
ska det finnas kompetens för alla före
kommande helikopter- och uppdragsty
per inom alla förbanden. Fördelen med 
detta blir än mer påtaglig då färre och 
mer gemensamma helikoptertyper an
skaffas. Flexibiliteten och förmågan att ta 
emot helikopterresurser ökar avsevärt. 

Avslutningsvis kan man konstatera 
att ett gemensamt synsätt på helikopter
förbandens uppgifter, en förbättrad led
ningsstruktur och en utveckling mot ge
mensamma helikoptertyper motiverar 
sammansatta helikopterförband i såväl 
fred som krig. Sammansatta helikopter
förband ökar den sjöoperativa nyttan av 
helikopterresurserna och kan dessutom 
ge möjlighet för tillkommande funktio
ner såsom förbättrad räddningstjänst 
även för fartygsförband och möjligheter 
till attackhelikopterstöd i skärgårdsstrid . 

Korresponderande ledamoten 
HANS-CHRISTIAN HAGMAN 

Fil. dr Hans-Christian Hagman är verksam som 
säkerhetspolitisk sakkunnig i Högkvarteret 

Sveriges bidrag till europeisk säkerhet 
Inträdesanförande avhållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde 
i Karlskrona måndagen 14 december 7998. 

Formellt är Sverige en aktiv part i europeisk säkerhet, i vatje fall med svenska ögon 
sett. Sverige satsar på kris hantering, deltar i fredsfrämjande insatser på Balkan och 
engagerar sig i Partnerskip for Peace (PJP) och Buro-At/antic Partnerskip Council 
(EAPC). Medlemskapet i EV är viktigt, och alla vet, att Sverige entusiastiskt stöder 
FN och pan-europeiska projekt. Hur kommer det sig då, att man kan ifrågasätta om 
Sverige idag inte snarare är en konsument än en producent av europeisk säkerhet? 
Jag vill påstå att Sverige är på god väg, men det är fortfarande långt kvar, innan 
Sverige lever upp till sin potential som nettobidragsgivare till europeisk säkerhet. 
Idag är Sverige inte med i de centrala säkerhetspolitiska institutionerna i Europa 
och deltar inte i det kanske viktigaste säkerhetsfrämjande projektet i Europa. Den 
aktuella svenska krishanteringsförmåga är liten i förhållande till retoriken, po
tentialen och försvarsbudgeten. Vi bör analysera den säkerhet vi åtnjuter, hur den 
skapas och av vem och hur Sverige i konkreta termer ytterligare kan bidra .till Euro
pas säkerhet och stabilitet. 

säkerhetspolitisk situation 
Den säkerhetspolitiska situationen be
skrivs väl i Försvarsberedningens säker
hetspolitiska delrapport från våren 1998 
(Os 1998:9) och kapitel tre i rapporten 
inför 1999 års kontrollstation (Ds 
1999:2). Dessa delar är utgångspunkt för 
nedanstående kommentarer. 

Sverige är sannolikt säkrare och trygg
are än det någonsin varit. Sverige åtnjuter 
en säkerhet som huvudsakligen skapats 

av andra aktörer. Östersjön är säkrare 
tack vare PfP, NATO-Rysslandsrelatio
nen, NATOs utvidgning och den ameri
kansk-baltiska chartan. Europa är högst 
föränderligt och i de flesta fall (med un
dantag för t.ex. Balkan krigen) har utveck
lingen varit positiv, ofta över förväntan. 

Mindre relevanta hot och 
reella hot 
Det är inte längre relevant att tala om 
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Berlinmurens raserande och Warszawa
paktskollapsen, då vinsterna från dessa 
händelser redan är intecknade. Den mili
tära hotbilden är mager. De hot som 
finns är sällan akuta eller kan de med 
lätthet hanteras av dagens försvarsstruk
tur. Uppmärksamheten på det ryska mili
tära hotet vidmakthålls liksom den poli
tiska respekten för Ryssland lever kvar. 
Ryssland är ett utvecklingsland med en 
lägre BNP än Sverige, enligt The Econo
mist. Ä ven från ett klassikt maktbalans
perspektiv, och beaktande möjligheten 
av ett eventuellt regimskifte i Moskva 
med åtföljande ökade hot om aggression, 
bör vi komma ihåg att Rysslands hela 
statsbudget är mindre än USAs för
svarsbudget Rysk ekonomisk och indu
striell potential är marginell i förhållande 
till vad NATO-länderna har och kan byg
ga upp. 

NATOs utvidgning innebär en för
ändring men knappast ett reellt hot för 
någon. Trots rysk retorik har relationer
na mellan NATO och Ryssland förbätt
rats, sedan Polen började gå mot NATO
medlemskap 1993. EUs utvidgning öster
ut stärker säkerheten för många men ho
tar ingen. Utvidgningarna har redan ska
pat ökad stabilitet i Öst- och Centraleu
ropa genom att gräns- och minoritetstvis
ter överbryggats och bilaterala förbindel
ser stabiliserats inför ansökan om med
lemskap. 

Miljökatastrofer och spridning av 
kärnvapen från t.ex. Ryssland är verkliga 
hot. Miljö- och informationkrigsfäring är 
också relevanta hot, men hanteras inte 
särskilt väl med konventionella militära 
medel. Misslyckade statsbildningar, sta
ters upplösning och interna dispyter kan 
skapa instabilitet, som direkt eller indi
rekt påverkar angränsande stater och re
gioner. Inbördeskrig i Europas omgiv-
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ning, med ursprung i ekonomiska och so
ciala missförhållanden , som accelereras 
av politiska, nationella , etniska eller reli
giösa motsättningar, är idag en angelä
genhet för de centrala nationella och 
mellan/överstatliga institutionella aktö
rerna.1 Här kan militära medel komplet
tera de diplomatiska och ekonomiska. 

Det allvarliga hotet mot europeisk sä
kerhet är eventuell avsaknad av den in
terna samhörigheten i Västeuropa och 
brister i upprätthållandet av strategiska 
relationer mellan de centrala aktörerna. 
Ett allvarligt hot mot europeisk säkerhet 
har visat sig komma från tvister beröran
de galna kor, bananer och Bosnienkriser. 
Institutioner samt bilaterala och multila
terala relationer tar årtionden att bygga 
upp, men kan, tyvärr, raseras på förvå
nansvärt kort tid. 

Vitala och kolliderande 
intressen 
Västländerna har generellt gemensam
ma intressen. Grunden är den höga lev
nadsstandard västländerna åtnjuter och 
skyddet av denna standard. Samtliga sta
ter eftersträvar fred och säkerhet, både 
regionalt och i de områden där de har in
tressen och allierade. Man vill ha pålitliga 
grannar; en buffert mot osäkerhet. Man 
vill ha fungerande fora för säkerhetspoli
tisk samordning och man vill bevara, och 
i de allra flesta fall utveckla, de centrala 
institutionerna EU och NATO. Samtliga 
stater önskar ekonomisk tillväxt och so
cial utveckling. Man värnar om stra
tegiska tillgångar (t.ex. olja) för att säkra 
denna utveckling. Demokratiska och 
marknadsekonomiska system fungerar 
och försvaras. 

Externa hot är hanterbara - om det 
finns en politisk vilja. Detta gäller sär-

skilt om det finns risk att någon av de 
ovanstående intressena hotas. Synen på 
hot är relativt samstämmig bland väst
länderna, något som bevisats i hantering
en av Irak , Libyen, Bosnien (sedan juli 
1994), Kosovo och Albanien. Västländer
nas externa engagemang är marginellt 
om det saknas politisk vilja eller om en 
reell hotperception ej upplevs av enskil
da stater. 

Problem uppstår när staters intressen 
varierar eller till och med kolliderar. Så 
var fallet i Bosnien (1994) när NATO var 
nära en kollaps, då BSE eller rabattfrå
gor lamslog EU eller då handelstvister 
riskerar att utvecklas till handelskrig 
med potentiella säkerhetspolitiska följ
der. Fransk-amerikanska och fransk-tys
ka relationer är viktiga men bräckliga. 
Fragmentering av existerande samar
betsstrukturer, främst NATO och EU, 
men även uppluckring av bilaterala och 
multilaterala samarbeten och relationer, 
är det stora hotet. Sannolikheten för 
dessa "interna Väst-hot" är mindre än 
traditionella externa hot, men följderna 
är så mycket farligare för Europa. Upp
rätthållandet av institutionell effektivitet 
och resurser att hantera interna kriser är 
således av högsta prioritet för europeisk 
säkerhet. 

Produktion av europeisk 
säkerhet 
Säkerhet är ingenting som bara finns, 
som luften vi andas. Säkerhet är inte bara 
frånvaron av hot. Säkerhet är någonting 
som skapas. Säkerhet kräver aktivt enga
gemang och deltagande. 

Grunden är den s.k. "stabi litetsspira
len": d.v.s. att ökad öppenhet mellan sta
ter, transparens, dialog och samarbete 
skapar förutsägbarhet, stabilitet och där-

med säkerhet. Med stabilitet och säker
het skapas grunden för andra priorite
ringar såsom ekonomisk och social ut
veckling och tillväxt. Man måste vara en 
aktiv deltagare för att vara en del av lös
ningen. 

Det är ett mål i sig att hålla igång dia
log och samarbetsstrukturer för att inte 
hamna i en negativ spiraleffekt NATO 
och EU (eller något framtida liknande 
eller bättre alternativ) måste hållas 
igång, inte endast mot extern konkurrens 
eller hot, utan för att hålla ihop Europa. 
Det ligger i Sveriges intresse att Europa 
fortsätter på den nuvarande banan av 
transparens, samarbete och säkerhet, ef
tersom Sverige och svenska intressen 
skulle hotas om utvecklingen skulle vän
da. Sverige borde ha ett egenintresse i att 
bidra till att det europeiska projektet 
håller så länge som möjligt. 

Ur detta perspektiv är det intressant 
att konstatera att en ny säkerhetspolitisk 
norm växer fram, med andra ord, en mall 
för hur säkerhet skall produceras i Euro
pa. För ett land som Sverige ligger utma
ningen i att våga analysera den europeis
ka normen och fråga oss själva hur 
Sverige aktivt kan bidra till "stabilitets
spiralen". 

Europas inriktning och 
säkerhetspolitiska norm 
På det institutionella planet dominerar 
EU och NATO. EU är ett fredsprojekt 
och det ursprungliga syftet gäller än: att 
främja den fransk-tyska axeln och omöj
liggöra framtida krig i Västeuropa ge
nom integration och beroendeförhållan
den. EU är ett exempel på "stabilitets
spiralen", där insyn, dialog, samarbete 
har skapat stabilitet, säkerhet och till
växt. Nästa viktiga steg är den europeis-
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ka monetära unionen (EMU). Ur ett sä
kerhetspolitiskt perspektiv är EMUs vik
tigaste valuta D-Marken. Därmed skapas 
ökad förutsägbarhet och stabilitet i den 
finansiella och ekonomiska sfären . EMU 
är ett naturligt steg i den europeiska in
tegrations- och fredsprocessen. Särskilt 
intressanta blir de säkerhetspolitiska 
kopplingarna. Man bör fråga, om inte 
EMU-länderna kommer att utgöra en 
kärna i Europa. Som Tony Blair har 
märkt, är det omöjligt för ett europeiskt 
land att spela en central roll i Europa 
utan att vara med i ett av Europas vikti
gaste säkerhetsfrämjande och omdanan
de projekt. De länder som är med, med 
Frankrike och Tyskland i spetsen, tillåter 
inga genvägar till inflytande. 

NATO är Europas främsta säkerhets
politiska forum . Av underordnad bety
delse, men inte oviktigt, är att NATO 
dessutom är en effektiv institution med 
god strategisk och operativ ledningsför
måga. Det är ingen hemlighet att NATO 
inte har några förband . En handfull 
AWACS, ett forskningsfartyg, en pipeli
ne, ett tjugotal staber och något tusental 
officerare och tjänstemän är inte så 
mycket att kasta in för att lösa en kon
flikt. Institutionen är inte mycket att 
skryta med om det inte vore för med
lemsländernas brigader, flygstridskrafter 
och fregatter. Vi bör inte överimponeras 
av Alliansen. Det kan även noteras att 
NATO har sina interna dispyter. Mycket 
inom NATO kan förbättras, något som 
dock kräver engagemang. Viktigast är att 
NATO är ett forum för dialog, konsulta
tion och strategisk beslutsfattning. Det är 
en institution som etablerar gemensam
ma normer för politiskt och operativt 
samarbete. 

NATO utvecklas i två riktningar vil
ket beskrivits i Internationella Studier 
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( 4/1993) och Krigsvetenskapsakade
miens tidskrift (1 /1994): NATOs horison
tella och vertikala expansion - två avgö
rande trender för europeisk säkerhet. Se
dan dess har dessa trender bekräftats, 
förstärkts och utvecklats. För NATO är 
förändringarna fundamentala . Den hori
sontella expansionen innehåller NATOs 
pan-europeiska element, d.v.s. NACC/ 
EAPC, PfP och NATO-Ryssland relatio
nen. Utvidgningen österut till Polen, 
Tjeckien och Ungern samt det faktum att 
nästan samtliga centraleuropeiska stater 
vill bli medlemmar, är ytterligare en di
mension av NATOs horisontella utveck
ling. Det pågår även en positiv utveckling 
av relationerna till andra institutioner, 
främst FN och WEU. Den vertikala ex
pansionen karakteriseras av nya uppgif
ter i ett vertikalt konfliktspektrum: från 
hög konfliktintensitet, med NATOs 
kärnvapendoktrin längst upp, till pre
ventiv diplomati längst ner i spektrum. 

Att NATO kunde användas för freds
bevarande insatser på uppdrag av FN 
manifesterades i NATOs strategiska 
koncept från november 1991. Redan 
sommaren 1992 påbörjade NATO plan
läggning för en större insats i Bosnien, en 
planläggning som intensifierades i och 
med att Vance-Owen Peace Plan 1993 
framlades och urdragningsalternativ pre
senterades under 1994 och 1995. Opera
tion Deliberate Force och Implementa
tion Force (IFOR) banade vägen för 
NATO som Europas enda fredsfram
tvingande institution. Vi bör dock inte 
glömma att denna utveckling höll på att 
knäcka Alliansen 1994, då det rådde en 
ödesdiger klyfta mellan USAs och de eu
ropeiska allierades syn på användandet 
av fredsframtvingande medel i en 
fredsbevarande insats. Vid NATO-topp
mötet i Washington i april 1999 får vi se 

hur Alliansen lyfter fram krishantering 
och partnersamarbete samt hur man stäl
ler sig till att hantera hot såsom terrorism 
och spridning av massförstörelsevapen. 

NATO är inne i en föränder lig fas med 
nya medlemmar, uppgifter och intresse
sfärer. Ä ven om Alliansen också fortsätt
ningsvis kommer att dominera europeisk 
säkerhetspolitik (detta ligger i samtliga 
medlemsländers intressen) är det ännu 
ovisst hur NATO kommer att se ut om 
fem eller tio år. Washington-mötet i april 
1999 kommer att ge en fingervisning. 

Ett viktigt element är relationerna 
mellan EU och NATO. Idag existerar 
ingen koppling dem emell an. l morgon, 
när WEU läggs ner till förmån för EU 
och NATO, kommer det att finnas en di
rekt länk mellan EU och NATO och en 
ytterligare dimension av den horisontella 
utvecklingen. Detta är en logisk och ra
tionell utveckling. Oavsett om EU får en 
fjärde pelare för att hantera Petersbergs
uppgifter (enligt Blairs förslag) eller om 
den andra pelaren förstärks, kommer EU 
att få en tydligare säkerhetspolitisk rolL 
Med all sannolikhet kommer NATO en
samt att svara för Europas kollektiva sä
kerhet och vara engagerad i samtliga mi
litära insatser av högre intensitet än tra
ditionellt fredsbevarande. Med andra 
ord, kraven på kongruens mellan EU och 
NATO kommer att öka. Sannolikt måste 
en stat vara medlem i båda institutioner
na för att kunna delta i de politiska be
sluten inom ramen för EU och NATO. 
Militära insatser värda namnet kommer 
att skötas av NATO eller av EU med 
hjälp av USAs och NATOs resurser. 

Dynamik bland nationella 
aktörer 
Det vore dock fel att ge skenet av att in
stitutionerna är viktigare än de centrala 

nationella aktörerna. USA dominerar 
NATO och USAs ambitioner och infly
tande i Europa kanaliseras via Alliansen. 
Storbritannien spelar andrafiol i NATO, 
men ur ett Europaperspektiv är den 
fransk-tyska axeln viktigast. Inom 
NATO och EU har vi också interna spän
ningar t.ex. mellan t.ex. Grekland och 
Turkiet, mellan Frankrike och USA. De 
flesta stater vill balansera Tyskland. Till 
syvende och sist är det nationella egenin
tressen som håller medlemsländerna en
gagerade inom ramen för en allians eller 
union. Om det ligger i medlemsländernas 
intresse, och om de är flexibla och inställ
da på en lösning, är både EU och NATO 
effektiva organisationer. De politiska 
strukturerna är dock av naturen bräckli
ga och kan relativt lätt paralyseras om en 
central medlem så önskar. 

De centrala nationella och institutio
nella aktörerna förblir desamma, trots 
den europeiska dynamiken. Vad som är 
intressant, utöver det att de centrala in
stitutionerna utvecklas i nya riktningar, 
är att relationerna mellan de centrala na
tionella aktörerna inom Europa och de 
centrala nationella aktörernas syn på in
stitutionerna, håller på att ändras. Viktiga 
och nya förändringar är: Blairs närmande 
till Europa och ESDI (den europeiska 
säkerhets- och försvarsidentiteten). 
Schröderregeringens ifrågasättande av 
vissa grundvalar inom NATO. Fransmän
nens oro över schröders mindre tydliga 
historiska skuldkänslor, kopplingen till 
Storbritannien och flytten till Berlin. 
Konsolidering av nationella försvarsin
dustrier (t ex BAe-Marconi) samt ett 
sannolikt utökat europeiskt alternativt 
transatlantiskt försvarsindustriellt sam
arbete. Samt handelstvister mellan USA 
och EU. Vi får se hur Paris och Berlins 
relationer med Moskva utvecklas. Sär-
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skilt viktigt för centraleuropeisk och bal
tisk stabilitet blir hur den polsk-ryska re
lationen utvecklas. För övrigt är det osä
kert hur Ryssland kommer att utformas 
och styras, om det ens kommer att finnas 
kvar i nuvarande skepnad. Europa kom
mer att befinna sig i ett dynamiskt och 
torrnativt skede även under de närmaste 
åren. 

Europas riktning och norm ur 
operativ synvinkel 
En gemensam norm håller på att utveck
las i Västeuropa. Denna har fem aspek
ter. 

l . Demobilisering. Under 1990-talet 
har nästan samtliga västeuropeiska för
svarsmakter minskat med 40-50% . En 
jämförelse med 1990 års siffror talar sitt 
tydliga språk. Tag Nederländerna som 
exempel. 1990 hade Holland 255.000 sol
dater, idag har de 125.000 inklusive reser
ver och antalet skall minska med ytterli
gare 20% under de närmaste åren. Anta
let divisioner har gått ner från fyra till en. 

2. Fokusering på krishantering. Nor
men är att västeuropeiska försvar de fac
to har internationell krishantering som 
primär uppgift, en uppgift som skett på 
bekostnad av det territoriella försvaret. 
staternas krishanteringsresurser är gene
rellt välutbildade, motiverade, välutrus
tade och tillgängliga. Storbritannien, 
Frankrike och Tyskland skapar krishan
teringsförband på uppemot 50.000 man . 
De flesta små och medelstora västeuro
peiska stater såsom Nederländerna , Po
len, Tjeckien, Ungern , Finland och Dan
mark bar eller båller på att bygga upp 
internationella brigader för krisbante
ring. Norge bar sin Telemarksbataljon 
och Sverige har tre kompanier i form av 
SWERAP. 

strategisk rörlighet är en generell 
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flaskhals, till viss del gäller detta också 
för underhåll. Normen idag är att samtli
ga nationella krishanteringsförband står 
för sitt eget underhåll. I morgon kommer 
mer samordning att ske via NATO. Till
gänglighet gäller således inte bara stri
dande förband utan även underhåll och 
hela den logistiska kedjan. strategisk un
derrättelseinhämtning inför och under 
en insats är också gränssättande och be
roendet härvidlag av USA är stort. 

För kanonbåtsdiplomati ligger nor
men på fregatt. I vissa fall räcker det med 
ett symboliskt deltagande (t.ex. danska 
fregatten Ni els Ju el under G ulfkriget) 
för att visa solidaritet och engagemang. 
Avseende flygstridskrafter har insatser 
över Irak, Bosnien och Kosovo och t.ex. 
vid naturkatastrofer krävt en stor bredd 
av flygplan och beväpning. 

Ä ven om Europas krishanteringsför
band främst skall kunna användas subre
gionalt, är de främst dimensionerade för 
insatser bortom horisonten. Den tyska 
flottans omstrukturering är intressant att 
följa . Trenden går mot större ubåtar och 
fregatter med tydlig fokus på "blue-wa
ter" insatser. En lämplig målbild är de 
marina insatserna i Adriatiska Havet, 
bl.a. "Sbarp Guard" , där fartyg patrulle
rade i operationsområdet ett par måna
der i sträck. Amfibiska förband har en 
viktig roll att spela, och den brittisk-ne
derländska amfibiska brigaden anges 
ofta som normgivande. Återigen krävs 
strategisk rörlighet och fullständigt un
derhåll , understöd (flyg och helikopter) 
och interoperabilitet. 

3. Professionalisering. För handlings
frihet vid krishantering krävs kontrakt
skrivning och frivillighet. Krishantering 
kräver ofta mer och bredare utbildning 
av officerare och värnpliktiga. God fram
förhållning, planering och förutseende 

blir nyckelord. Normen är en professio
nalisering av samtliga krishanteringsför
band och de flesta försvar skrotar de fac
to värnplikten eller utnyttjar den selek
tivt. Storbritannien, Frankrike, Nederlän
derna, Belgien, Kanada och USA har 
professionella försvar. Spanien, Portugal 
och Italien är på väg mot professionalise
ring. Tyska krishanteringsförbanden 
(KRK), danska internationella brigaden 
(DIB) och de centraleuropeiska krishan
teringsförbanden är kontraktskrivna. 
Professionalisering är ett mindre pro
blem i marina sammanhang, men även 
ombord på fartyg krävs oftast en formell 
frivillighet bland värnpliktiga. För flyg
stridskrafter utomlands måste man ta 
hänsyn till värnpliktig personal i t.ex. un
derhållsfunktioner. 

4. Multinationalisering Idag saknar 
de flesta västeuropeiska stater den ope
rativa förmågan - och än mindre den po
litiska viljan - att agera unilateralt i inter
nationella insatser. Genom multi 
nationalitet sprider man de politiska och 
finansiella kostnaderna för en insats. 
Multinationella insatser får också ökad 
internationelllegitimitet Multinationali
tet tjänar främst politiska mål. Det är en 
politisk markering att två eller flera sta
ter litar på varandra och vill och kan 
samarbeta. Det är ett viktigt steg i derra
tionaliseringen av nationella förband. 
Utmärkta exempel är de tysk-nederländ
ska/franska/amerikanska armekårerna, 
den dansk-tysk-polska kåren i Stettin, de 
sammanslagna nederländsk-belgiska 
operativa funktionerna för deras flottor 
eller BeNeLux ländernas flygsamarbete. 

Multinationalitet tvingar fram en viss 
nivå av operativ och taktisk inter
operabilitet och doktrinär kongruens. 
Genom samverkan och samövning i fred 
är förbanden mer effektiva när de måste 

samarbeta i kris och krig, därigenom 
blottas nationella svagheter och styrkor
ett värdefullt element om man vågar 
jämföra sig och lära av andra, helst före 
en insats. 

Som ledamoten Lars Wedin konstate
rar, bör man dock differentiera mellan 
multinationella förband och multinatio
nella förbandsregister. Förband finns 
idag och av bokstavsfloran kan nämnas 
t.ex. Allied Mobile Forces Land och Air 
(AMF L/A) , Allied Command Europe 
Rapid Reaction Corps (ARRC), Multi
national Division Center (MND C) , Eu
rocorps, Amerikansk-tyska kårstaberna, 
Nederländsk-tyska kårstaben, NATOs 
tre Standing Naval Forces, EUROFOR 
och EUROMARFOR. Under utveckling 
finns de tre Combined Joint Task Forces 
(CJTF)-staberna och den trilaterala ar
mekåren i Stettin . 

Ä ven om tillgängligheten varierar och 
bindningen ibland är lös (t.ex. Euro-för
banden och armekårerna), är en del av 
dessa förband imponerande. AMF L be
står av nationella bataljoner, utgångsgrup
perade i hemlandet, med totalt omkring 
10-15.000 man. Vissa delar skall kunna 
lämna hemlandet inom 72 timmar, och 
hela förbandet skall kunna röra på sig 
inom en vecka. ARRC, där man skräddar
syr en insats av upp till armekårs styrka, 
skall kunna lämna hamn inom 15 dagar 
från det politiska beslutet. Hotas vitala in
tressen inom Alliansen kan man sätta in 
ansenliga resurser, i akuta fall kan det 
dessutom gå mycket snabbt. 

Förbandsregister är en mycket diffu
sare företeelse. Sverige har t.ex. utlovat 
till förbandsregistren "Forces Answer
able to the WEU" (FAWEU och NATOs 
Partnership Goals (med koppling till 
NATOs Planning and Review Process)": 
bl.a. två mekaniserade bataljoner, fyra 
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Tp84 Herkules, HMS Carlskrona, två 
kust korvetter, ett antal minjaktfartyg och 
nästan en amfibiebataljon. Frågan är hur 
god korrelation det är mellan det som ett 
land anmäler (och får politiska pluspo
äng för) och vad som egentligen kan pre
steras. 

5. Double-hatting Länders operativa 
förband är mindre, och de förband man 
har används på stor bredd. Normen är att 
ti llgängliga förband är "double-" eller 
"multipl e-hatted" . T. ex. fartyg kan samti
digt fullfölja nationella försvarsuppgifter 
och vara öronmärkta för multinationella 
förband såsom Standing Naval Forces el
ler multilaterala konstruktioner. DIB 
skall t.ex. kunna försvara Danmark, den 
är öronmärkt för NATOs ARRC för §5-
uppgifter, och den har sedan 1994 haft 
uppgifter under FN- och NATO-flagg i 
Bosnien. DIB skall även kunna användas 
för OSSE-insatser. 

Ä ven om moraliska aspekter spelar 
en rollliksom att det finns en genuin vilja 
att fok usera på krishantering, bör man 
notera att förändrade hotbilder, ökade 
krav på soldater i internationell tjänst, 
ifrågasatt militärt existensberättigande, 
ekonomiska begränsningar, denationali
sering och europeisk integration i övrigt 
är kanske rimliga förklaringar av den 
ovanstående företeelsen. 

Vi behöver inte tycka om den europe
iska normen eller dess fem element och 
vi skall inte blint och okritiskt svepas 
med av denna våg. Men vi måste accepte
ra att normen är verklig och vi måste för
stå varför den skapats. Om Sverige vill 
vara med och spela en ökad roll i eu
ropeisk säkerhet, måste vi ta hänsyn till 
den kontinentala utvecklingen . Och vill 
vi inte bli akterseglade i Europa är det 
hög tid att ta den europeiska normen på 
allvar. 
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Svenska utmaningar 
Det finns en risk att Sverige väljer att 
inte ta till sig den europeiska normen och 
att landet marginaliseras politiskt, eko
nomiskt och operativt. Det finns också 
en risk att Sverige inte tar sitt fulla an
svar för att bidra till Europas säkerhet- i 
varje fall inte i förhå ll ande till landets 
förmåga. Detta vore inte bara en förlust 
för Sverige utan även för Europa. 

Sverige befinner sig i ett dilemma. 
Idag saknar Sverige en långsiktig, speci
fik utrikespolitisk och säkerhetspolitisk 
vision. För många internationella betrak
tare går Sverige i en riktning men håller 
kvar i en retorik, som är kopplad till en 
annan riktning. Detta är också ett pro
blem inom Sverige. Avsaknaden av en 
tydlig och konsekvent utrikespolitisk och 
säkerhetspolitisk vision får konsekven
ser inte bara för landets status och roll i 
Europa utan för Sveriges förmåga att 
skapa säkerhet och bidra till stabilitet i 
Europa. Utan en tydlig inriktning och 
målbild kommer Försvarsmakten, från 
ledning ner tilllokala förband , inte att på 
ett optimalt sätt tjäna som instrument för 
att främja Sveriges säkerhet och intres
sen. Med general Owe Wiktorins ord be
hövs en långsiktig och stabil inriktning av 
försvaret mot framtiden. 

Tyvärr släpar Sverige efter även på 
det operativa planet. Visserligen har 
Sverige haft 80.000 soldater, huvudsakli
gen för fredsbevarande, ute i internatio
nell tjänst. Denna erfarenhet är värdefull 
och den har uppskattats internationellt. 
Frågan är hur dessa erfarenheter påver
kat vår utbildning och våra förbands ut
rustning och vad vi gör idag och vad vi 
planerar att kunna göra i morgon. 

Vi bör notera att ett flertalländer har 
haft fler officerare och soldater i "aktiv" 
internationell tjänst än Sverige och län-

der som t.ex. Kanada har varit med om 
fler FN-insatser än vi. Våren 1994 hade 
Sverige samtidigt 2200 man i internatio
nell tjänst, ett stort engagemang. Åren 
före och efter var Sveriges bidrag mellan 
1000-1500 man. Under de senaste två 
åren har siffran varit omkring 800 man 
samtidigt i internationell tjänst inklusive 
civi lpoliser och observatörer - trots att 
Sverige suttit med i FNs Säkerhetsråd. 
Idag går endast l ,5 % av försvarsutgifter
na till internationell a insatser, trots att 
det är en av fyra huvuduppgifter. I flera 
år har Danmark, Finland och Norge haft 
fler soldater i internationell tjänst än vad 
Sverige har haft. Härtill kommer Sveri
ges uppskattade minröjningsinsatser i 
Baltikum och de civila hjälpinsatserna. 
Dessa former av insatser är något som 
flera försvar ägnar sig åt som en form av 
övning och bilateralt stöd. 

I NATO förekommer diskussioner, 
lanserade av USA, om att upprätta mul
tinationella PfP-förband. Tanken är att 
dessa skall ha hög tillgänglighet och kun
na sättas in under NATO-flagg. I gengäld 
skulle de länder, som öronmärker för
band till en sådan multinationell PfP-en
het, få ökad insyn i NATO och delaktig
het i planeringsarbetet inför en insats, 
som t.ex. i Kosovo eller Extraction Force 
i Makedonien. Intressant är att referens
ramen är AMF-L och ARR C. Man talar 
således om hög tillgänglighet och 
NATO-interoperabilitet. Det rör sig om 
en insatsförmåga på fredsframtvingande 
nivå. Det handlar med andra ord om en 
helt annan nivå av taktisk samövning än 
den vi erfarit i NORDPOLBRIG I nor
disk kontext finns också diskussioner om 
en nordisk brigad. 

Kraven ökar på Sverige. Regeringen 
är mån om att få vara med i Europa. Vi 
anmäler förband till internationella för-

bandsregister och i gengäld får vi ökad 
insyn och politiska pluspoäng. På det 
praktiska planet är det emellertid otill
fredsställande att iaktta den bristande 
korrelationen mellan vår vilja till enga
gemang och de resurser, som de facto 
kan sättas in, när det väl gäller. Tydlig 
strategisk riktning för Sverige och för 
Försvarsmakten efterlyses. Utan en lång
siktig inriktning, med tydliga politiska, 
funktionella och geografiska priorite
ringar och finansiella lösningar är det 
svårt för t.ex. Försvarsmakten att tjäna 
landets utrikespolitiska mål i önskad ut
sträckning. 

De napoleanska försvarens tid är för
bi. Det territoriella försvaret har haft sin 
era. Europas bipolaritet är över och ho
ten och utmaningarna är annorlunda . 
Frågan är inte vilka europeiska stater 
som har relationer till NATO och EU, ty 
det har nu alla, utan hur utvecklade dessa 
relationerna är. För samtliga europeiska 
stater är frågan inte om man skall enga
gera sig i krishantering, utan snarare hur 
mycket och för vilket syfte. I ett dyna
miskt Europa, vad kan Sverige göra för 
att spela en säkerhetspolitisk roll och bi
dra till Europas säkerhet? Vad måste 
Sverige göra fö r att i varje fallspela sam
ma roll som Holland, Danmark eller Fin
land? 

Sverige som en del av den 
europeiska lösningen 
För det första , och med det säkerhetspo
litiska argumentet, vore det logiskt och 
rationellt med svenskt medlemskap i 
NATO och EMU. Detta borde vara gan
ska okontroversiellt. Enligt utrikesminis
ter Anna Lindh är Sverige redan med i 
alliansen EU. Både NATO och EMU 
finns och fungerar och Sverige påverkas 
av dem. Vi har länge visat intresse för 
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dem, men inte vågat ta steget att bli full
värdig medlem. Båda projekten är låg
budget. I de flesta fall krävs relativt mar
ginella förändringar och ompriorite
ringar. Det största hindret torde ligga på 
det psykologiska planet, i vår föränd
ringsobenägenhet 

NATO är först och främst ett politiskt 
forum. Medlemskap skulle ge Sverige en 
strategisk inriktning och bidra till en 
långsiktig utrikes- och säkerhetspolitik 
vis-a-vis t.ex. Östersjöregionen, Västeu
ropa och den euro-atlantiska sfären. 
Svenskt deltagande skulle stärka den 
europeiska pelaren inom NATO och eu
ropeisk krishanteringssamordning. Vi 
skulle få testa våra ideer på förband, hög
kvarter, departement och ambassader 
och konfronteras med andra allierade 
och få oss tillgodo deras synsätt. Man kan 
kalla det för säkerhetspolitisk realism -
att förstå de centrala relationerna och ar
beta tillsammans mot gemensamma mål. 
Det handlar om att bidra med det 
Sverige är bra på samtidigt som vi får 
hjälp att bli bättre och mer produktiva på 
andra områden. 

Förstärkning av insatsförband 
För det andra, av mer operativ och struk
turell karaktär, bör Sverige satsa mer på 
krishantering. Sverige bör ansluta sig till 
den europeiska normen. En inriktning på 
krishantering, d.v.s. att uppgiften interna
tionella insatser de facto blir dimensio
nerande för Försvarsmakten, kräver fo
kusering på ett antal operativa element. 
Det finns mycket kunskap och råd att få 
avseende förbättring av ett lands kris
hanteringsförmåga. Även om nedanstå
ende punkter tas upp med tanke på 
Sverige, är de mer eller mindre giltiga för 
samtliga stater, som vill effektivisera sin 
krishanteringsförmåga. Listan har sitt ur-
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sprung i Storbritanniens Strategic Defen
ce Review samt råd som formulerats mot 
Sverige av välsinnade vid NATOs Inter
national Staff och nationella delegatio
ner, Pentagorr och Ministry of Defence. I 
någon form kommer dessa punkter att 
belysas i NATOs nya strategiska koncept 
som väntas lanseras vid Washington-mö
tet i april1999. 

l. Rörlighet. Det tjänar ej sitt syfte att 
ha krishanteringsförband, om dessa inte 
kan förflyttas. Enskilda stater behöver 
viss strategisk rörlighet (tillgång till Ro/ 
Ro, LPH/D, LSD, flygtransportkapacitet) 
för att kunna tala om reell tillgänglighet. 
Det krävs även en viss taktisk rörlighet 
(transporthelikopter och understödsheli
kopter). 

2. Tillgänglighet. Insatsförband måste 
ha hög beredskap för att skapa politisk 
handlingsfrihet. Detta kräver oftast kon
traktskrivning. Alla element måste ha 
samma tillgänglighet från stridande för
band till transport och underhåll. 

3. Effektivitet i genomförande. För
band måste vara effektiva i strid. De 
måste vara väl utbildade, skyddade och 
flexibelt utrustade för att kunna anpassas 
till varierande väder- och geografiska 
förhållanden samt konfliktnivåer. För
band måste kunna växla mellan fredsbe
varande och fredsframtvingande uppgif
ter. Ett markstridsförband måste kunna 
allt från att leverera mat när vägarna är 
bortsköljda, borra vattenbrunnar, sköta 
sjukvården för en by, skydda sig mot ter
rorattacker och föra blodig strid - kanske 
samtidigt. Detta kräver mycket av både 
officerare och soldater. Ett fartygsför
band måste kunna bidra i ett brett spek
trum av situationer. Återigen är "Sharp 
Guard" och multinationella minröjnings
insatser bra exempel. 

Det vore inte fel om Sverige återin-

förde underofficerskåren med syfte att 
öka och stimulera specialistkompetenser 
och för att få bättre kontinuitet på för
banden. Man kan ifrågasätta om det inte 
är för mycket att begära av en officer att 
han/hon samtidigt skall vara både specia
list, ledare, taktiker och administratör. 
Samtliga NATO-länder har kommit fram 
till att det är bättre för både personal och 
förbandens effektivitet med två officers
kategorier. 

Effektivitet kräver också samarbete 
och intim samverkan mellan militära och 
civila insatser. Det krävs inte bara kun
skap om hur man går tillväga, utan också 
praktiska samarbetsarrangemang i förtid 
och framför allt viljan till prestigelöst 
samarbete mot ett gemensamt mål. 

4. Uthållighet. Personellt och materi
ellt. Det måste finnas förband och mate
riel att rotera och ersätta de resurser som 
används i en krishanteringsinsats. Med 
erfarenhet från Danmark kan man ifrå
gasätta om det räcker med en brigad på 
tre bataljoner för att hålla en bataljon i 
internationell tjänst. Hur många fregat
ter eller amfibiebataljoner behövs för att 
hålla ett förband utanför/i Estland eller 
Albanien under en längre period? 

5. Jointness. Enheter från olika för
svarsgrenar måste kunna samverka. Vi 
talar inte bara om att få t.ex. !K-tjänsten i 
fredsövningar att fungera. Vi talar om in
tim samordning och ömsesidigt stöd/un
derstöd av t.ex. flyg och sjöstridskrafter 
eller flyg och markstridskrafter. T.ex. ta
lar vi om att enskilda stridsflygplan skall 
kunna kommunicera med enskilda grup
per och fordon på marken för att kunna 
ge Close Air Support. För Sveriges del 
skulle vi kunna börja med att anskaffa at
tackbestyckning till JAS, relevant taktisk 
sambandsutrustning och sända eldledare 
(FAC) på utbildning. Riktigt svårt kan 

det bli t.ex. när en svensk jägarsoldat i 
fjärran land skall ropa in understöd av ett 
franskt eller italienskt attackplan. Det 
gäller att kryptot fungerar och att det 
finns ömsesidig tillit , expertis och profes
sionalism när människors liv, kanske 
svenska liv, står på spel. 

6. lnteroperabilitet. Som det tidigare 
exemplet visade måste förband som in
går i internationella insatser kunna kom
municera och samverka med varandra. 
Interoperabilitet krävs på olika nivåer, 
från doktriner och reglementen till tek
niska detaljer. För partnerländer är idag 
kunskaper i det engelska språket en tyd
lig brist. Kravet är att kunna skriva och 
analysera operativa order på engelska, 
särskilt i en pressad situation . Den talade 
engelskan måste vara flytande. Samver
kan mellan NATO-länder är fortfarande 
efter årtionden en stor utmaning. 

Ett av de största problemen framöver 
inom Alliansen är hur USAs högteknolo
giska förband (som genomgått "the re
volution in military affairs") skall kunna 
samverka med relativt lågteknologiska 
europeiska förband. 

7. NATO-standard. Både hemma och 
utomlands, på samtliga nivåer: i staben, i 
bedömande- och orderarbetet och i sam
bandscentralen.2 Det räcker inte att alla 
deltagande enheter håller hög standard, 
de måste också hålla samma struktur och 
arbeta på ett kompatibelt sätt. 

8. Samövning och dialog. Multinatio
nella förband kan bidra till ökad oreda 
och ineffktivitet om de inte är samövade 
före en insats. stabsofficerare måste kän
na varandra och alla måste kunna spel
reglerna. Förståelse för olikheter, med 
ursprung i kulturella, lingvistiska och 
strukturella skillnader, och överenskom
melser om hur dessa skall hanteras, är 
viktigt för effektiviteten. Fredstida sam-
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ordning, kanske till och med samövning, 
mellan nationella militära insatsförband 
och NGO och t.ex. räddningstjänst torde 
öka förmågan till samordning i en 
krishanteringsinsats. 

9. Kvanlilet. Inträdesbiljetten för att 
få vara med är nästan alltid mer än ett 
par kompanier, något som är särskilt tyd
ligt vid internationella stabsövningar. 
Flera NATO-länder anser att en "sustain
able brigade" är ett lämpligt bidrag till 
europeisk krishantering för en medelstor 
stat med en försvarsbudget av Sveriges 
storlek. 

10. Defence Diplomacy. Detta är en 
brittisk benämning som är väl värd att 
studera. Defence Diplomacy (DD) är 
förvisso inget nytt, men det är ett sam
lingsbegrepp för olika former av in
ternationellt engagemang som ej är di
rekta militära insatser. Så t.ex. anses 
Baltstöd, PfP, bilateral rådgivning, för
bandsutbyte, vänförbandsamarbete, sä
kerhetsfrämjande åtgärder, rustnings
kontroll och försvarsattacheverksamhet 
delar av Defence Diplomacy. DD är se
dan juli 1998 en av det brittiska försva
rets åtta huvuduppgifter. Genom att upp
höja denna verksamhet ges den högre 
status och får större genomslagskraft. 
Målet för DD är också att öka korre
lationen mellan utrikespolitiska mål. I 
Sveriges fall, hur karakteriserar vi PiP
övningar, Baltstöd eller rustningskon
troll? Med hänvisning till Försvarsmakt
ens fyra uppgifter är dessa aktiviteter 
knappast kopplade till väpnat angrepp 
(VA), inte heller är de internationella in
satser (II) typ SFOR, territoriell integri
tet (TI) eller stöd till samhället (SS). DD 
vore en relevant uppgift och ett välkom
met samlingsbegrepp även i vårt land. 
DD är således en värdefull brygga mel
lan utrikespolitisk inriktning och interna-
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tionellt, praktiskt, engagemang. Det är 
ett viktigt komplement till krishantering 
och II. 

Tio punkter i sammanfattning 
Man kan sammanfatta de ovanstående 
tio punkterna med att man skall vara på 
rätt plats, i rätt tid, med rätt utrustning 
och med rätt förståelse av sin uppgift. 
Man är på plats för att man är en del i en 
större strategi. Vilka förband och priori
teringar som krävs är en känslig fråga. 
Ett förslag är att Sverige borde fokusera 
på ett antal rörliga brigadstaber och en 
pool av bataljoner, en handfull fregatter 
och minjaktförband, med strategisk rör
lighet samt ett flygvapen som även kan 
verka internationellt och bl. a. understöd
ja sjö- och markstridskrafter. 

Det är inte frågan om traditionella 
svenska brigadstaber, även om de tillhör 
de mest avancerade i form av rörliga 
kustartilleribrigadledningar. Det rör sig 
om brigadstaber som är helt NATO-in
teroperabla, och som kan ta emot andra 
nationella bataljoner. Brigader och 
bataljoner måste kunna ingå i multina
tionella enheter i både normalläge och 
vid en internationell insats. Sverige bör 
också kunna stå för ett antal stabsmodu
ler, med målet att kunna koppla in dessa i 
en CJTF-stab (samband, logistisk sam
ordning, underhåll, m.m. för en arme
kårsstab ). Vi talar om stabsstrukturer 
som inte bara skall kunna leda strid i 
Sverige utan även leda fredsfrämjande 
operationer inom ramen för en NATO
eller nordisk insats. Det vore önskvärt att 
en sådan bataljonspool innehöll flera oli
ka typer av förband, ifrån lätta jägar- och 
infanteribataljoner, mekaniserade ba
taljoner och Norrlands-/ Alp bataljoner 
till t.ex. amfibiebataljoner, logistikbatal
joner, telekrigsbataljoner och under-

stödsförband. Betydande delar bör ha en 
beredskap på veckor, inte månader. För
handselement bör kunna sändas ut redan 
med ett par dagars varsel. 

Dessa skissade mål är vare sig orealis
tiska eller omöjliga. På det politiska pla
net har Sverige närmat sig NATO i god 
takt. Sverige gick entusiastiskt med i PfP 
1994, och Sverige har deltagit i dussintal 
övningar och varit värd för en handfull 
dito. Sverige har idag en utvecklad bila
teral kontakt med NATO och vi deltar i 
NATOs Planning and Review Process 
(PARP), det senare med tydliga operati
va konsekvenser. Sverige syns och hörs i 
EAPC. Vidare har vi en NATO-delega
tion ett hundra meter från NATOs HQ i 
Bryssel och kontakterna är goda och 
nära. Sverige har flera internationella of
ficerare som tar sina order från NATO, 
inte från Stockholm. I Bosnien samarbe
tar Sverige med två NATO-länder i en 
underrättelsefunktion (NIC) som är fullt 
integrerad med NATOs. Vårt mångfacet
terade engagemang under NATO-flagg 
på Balkan är uppskattat samtidigt som 
PfP bidrar med internationella erfaren
heter. Observatörsskapet i WEU och tör
svarsindustriella samarbetet WEAG har 
givit insyn i en del av samarbetet i Brys
sel. Svenskt-finskt och nordiskt militärt 
samarbete ökar. På flera punkter ligger 
Sverige före många NATO-kandidater 
avseende interoperabilitet. Potentialen 
hos svenska officerare och värnpliktiga 
är god. Det finns få utman ingar som inte 
kan lösas med utbildning och ompriorite
ringar, särskilt som Sverige har en icke 
oansenlig försvarsbudget Dessa upp
muntrande vitsord är inte författarens, 
utan kommer från säkerhetspolitiska ex
perter på kontinenten. 

Det blir då i Sverige som i de flesta 
västeuropeiska stater. De tillgångar som 

är benämnda snabbinsatsförband är till
gängliga och i stort sett stående förband, 
eller har i varje fall hög beredskap. Dessa 
tjänar bredare utrikespolitiska mål, sam
tidigt som de utgör en övad kärna för ter
ritoriellt försvar. Flyg-, amfibie- och sjö
stridskrafter är små men de är moderna 
och genuint professionella och flexibla. 
Resten blir territoriellt- e ller kustbundet 
försvar, dvs mobiliserings- och anpass
ningsförband. 

Varför bör Sverige gå mot den 
europeiska normen? 
Visst kan man fråga sig om det är klokt 
att Sverige går med i NATO när vi klarat 
oss så bra utanför i så många år. UrNA
TOs perspektiv är man förhållandevis 
likgiltig till ett svenskt medlemskap. Just 
nu är NATO upptaget med nya medlem
mar och man har fullt upp med nya stra
tegier, Balkaninsatser, NATO-Ryss
landsrelationer, interna omstrukture
ringar, m.m. Sverige och Finland har givit 
välkommen substans till EAPC och PfP. 
Framöver torde svenskt och finskt med
lemskap i NATO vara välkommet. Euro
peiska samarbetet hade varit smidigare 
om Sverige varit med i NATO och EMU. 

Men visst klarar sig Europa utan 
Sverige. Ofta hörs i andra västländer "det 
är upp till Sverige att välja i vilken ut
sträckning landet skall marginaliseras i 
Europa." Om man värnar om Sveriges 
intressen och om vår värdegemenskap 
med övriga i Väst, ekonomisk stabilitet, 
Skandinaviens försvar och samverkans
möjligheter i krishantering, ter sig med
lemskap som ett logiskt steg. Om man är 
mån om svenskt inflytande i de centrala 
processerna på kontinenten, för att inte 
tala om svensk delaktighet i "stabilitets
spiralen" , ligger det i Sveriges intresse att 
söka medlemskap i NATO och EMU. Vi 
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vet att NATO och Europa är inne i en 
dynamisk och torrnativ fas. Det torde lig
ga i Sveriges intresse att vara med och 
påverka denna dynamik i en för oss posi
tiv riktning. A t t markera utanförskap tor
de vara ett mindre effektivt sätt att få 
inflytande i Europa. Harmoniska relatio
ner inom Europa kräver ett visst mått av 
solidaritet och delat ansvar för den ge
mensamma säkerheten. 

Det finns dock en risk att svenskt 
NATO-medlemskap skulle försvaga alli
ansen. Det är sant att det är svårare att 
samordna policyfrågor ju fler medlem
mar som skall engageras och vara med 
och tycka. Den stora frågan för Allian
sens deltagare är om en ny medlem är 
beredd att spela efter de etablerade spel
reglerna. Polen, Tjeckien och Ungern ac
cepterar USAs dominans, de centrala ak
törernas roller och i stort dagens priori
teringar för Alliansen. Även om det lig
ger i Sveriges intresse att inte försvaga 
NATO, skulle Sverige kunna undvika att 
fullt ut acceptera de etablerade spelreg
lerna? 

Varför satsa på krishantering och De
fence Diplomacy? För det första behövs 
krishantering i Europa så länge männi
skor dör och lider på grund av staters 
oförmåga att värna om sina innevånare. 
Det är omoraliskt att inte rädda liv om 
man har eller kan skaffa sig förmågan att 
göra en insats. Genom krishantering 
ökar sannolikheten att de negativa kon
sekvenserna kan kontrolleras eller däm
pas, vilket i sin tur ökar en subregional 
stabilitet. En effektiv krishanteringsför
måga är naturligtvis inte bara en tillgång 
för Europa och NATO. FN, OSSE, EU, 
nordiskt samarbete och "coalitions of the 
willing" gynnas över lag. 

För det andra ger ett säkerhetspoli
tiskt engagemang ett land politiska plus-
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poäng och inflytande och gynnar ett 
lands anseende utåt. Deltagande i kris
hantering är en inträdesbiljett till centra
la säkerhetspolitiska fora . 

För det tredje, från ett taktiskt per
spektiv är det värdefullt för en nations 
förband att övas och konfronteras med 
en verklighet. Internationell tjänst är för 
officerare och soldater som en lång krigs
förbandsövning, men man lär sig mer och 
man kan till och med få uppleva att man 
gör nytta. 

Om det nu satsas så mycket på kris
hantering i Europa, kan man fråga sig 
hur det kommer sig, att etnisk rensning 
tillåts och Europa passivt iakttar när Ko
sova brinner eller den albanska staten 
kollapsar? När väl ett politiskt beslut fat
tats, tar det lång tid innan förband sätts 
in. Kritik är befogad. Svaret består av två 
delar. För det första saknas den politiska 
viljan att agera. Till varje pris försöker 
man undvika att sända dyr och sårbar 
trupp in i en diffus situation. Sam
ordningen kan också ta tid då ingen vill 
gå in först. För det andra är krishante
ringsförband en brist även på kontinen
ten. På papperet ser det bra ut, men idag 
är betydande resurser redan engagerade 
i Bosnien, över Irak och södra Balkan el
ler i Makedonien (Extraction Force) . 
Andra krishanteringsförband har just 
kommit hem från Balkan och vissa är un
der utbildning. Därutöver är en del på 
NATO-övningar eller engagerade i bila
teralt samarbete. I vissa fall saknar kris
hanteringsförbanden transport eller un
derhåll. Vissa håller inte måttet avseende 
interoperabilitet. Storbritannien och 
USA är särskilt engagerade i att föra de 
västeuropeiska försvaren i riktning mot 
krishantering. 

Vissa svenska röster hävdar att värn
plikten spelar en viktig roll i det svenska 

samhället, då den gör pojkar till män, den 
folkliga förankringen, m.m. Men det vore 
förhastat att sätta likhetstecken mellan 
en satsning på krishantering och avskaf
fande av värnplikten. I Danmark t.ex. är 
värnplikten kvar men de förband man 
vill ha handlingsfrihet med är naturligtvis 
kontraktskrivna. Värnpliktiga i interna
tionell tjänst, om de får adekvat utbild
ning, har en del fördelar framför yrkes
soldater, särskilt i de lägre konfliktnivå
erna. Med andra ord, värnplikten i en an
passad form kan fortsätta att spela en 
roll. 

satsning på krishantering kostar 
pengar. Detta problem är särskilt intrikat 
eftersom det åtminstone officiellt saknas 
en fast, långsiktig budget för Försvars
makten. Det finns inga andra alternativ 
än att göra omprioriteringar- i vissa fall 
dramatiska. Ä ven med en minskad för
svarsbudget (Danmark har ungefär halva 
Sveriges budget) går det att ha en mo
dern och adekvat försvarsmakt - om det 
finns tydliga och realistiska priori
teringar. Övergångsperioden från det 
gamla till det nya kan dock bli både svår 
och lång. 

Men om Ryssen trots allt kommer 
igen, vad har vi då att försvara oss med? 
För det första skulle Ryssland då gå emot 
en allians bestående av ett tjugotal med
lemmar. NATO har goda möjligheter att 
eskalera. För det andra, har Sverige en 
buffert i form av Finland, Estland, Lett
land och Litauen (som också närmar sig 
NATO). Sverige kommer inte att stå en
samt. Som Sverker Åström understryker 
i sin utredning om EU (SOU 1997:143), 
är det helt otänkbart att en politisk och 
ekonomisk allierad kommer att utlämnas 
och offras om denne blir anfallen. Ett 
NATO-medlemskap torde ytterligare 
stärka vår egen försvarsförmåga och öka 

sannolikheten för militärt stöd från allie
rade. Skulle vi stå ensamma, öga mot öga 
mot Ryssen (en befängd tanke i sig), kan 
man fråga sig om det inte är bättre att 
möta honom med spjutspetsteknologi 
och förband som har hög tillgänglighet, 
rörlighet och effektivitet. Har vi tid att 
mobilisera och iståndsätta ett napole
anskt massförsvar, skulle vi i varje fall ha 
ett starkt fundament att bygga på. 
Sverige torde dessutom ha bättre förut
sättningar att ta emot extern militär hjälp 
om det redan finns en struktur och ett 
tänkande samt officerare och soldater 
som är in teroperabla med våra bundsför
vanters bistånd. 

Sintord 
Löser vi således alla problem om vi bara 
går med i NATO och EMU, skapar ett in
satsförsvar, kontraktskriver soldater och 
bygger upp ett par internationella briga
der, anskaffar en handfull fregatter och 
lite strategisk rörlighet, samtidigt som vi 
ökar vår interoperabilitet? Fullt så en
kelt är det inte. Vi kan ha spektakulära 
tillgångar och vara med överallt men 
ändå inte tillmätas den betydelse vi öns
kar. Den största utmaningen är den men
tala omställningen. Det måstefinnas en i 
hela landet genomsyrande vilja att aktivt 
verka för samarbete, stabilitet och säker
het. 

Säkerhet måste utövas. Precis som i 
ett äktenskap krävs engagemang och 
ständig utövning. Det krävs ett aktivt 
handlande för att hålla igång glöden. Det 
krävs en politisk vilja, en politisk inrikt
ning och tillgångar för både krishante
ring och Defence Diplomacy. Om man 
inte är med, eller har resurser, hjälper 
inte den politiska viljan. Om vi i Sverige 
har den politiska viljan , men inte är med i 
de centrala forumen och saknar tillgångar-
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na, kan vi inte på ett tillfredsställande 
sätt bidra vare sig till vår egen eller till 
Europas säkerhet. Europas beredvillig
het att göra uppoffringar för Sverige tor
de komma att stå i proportion till Sveri
ges engagemang i Europa. Vad är Sverige 
berett att offra för europeisk säkerhet? 

Lloyd George sade i september 1914, 
"By the test of our faith the highest stan
dard of civilization is the readiness to 
sacrifice for others." 

Noter 
l Med de centrala nationella aktörerna me

nas staterna USA, Storbritannien , Frank
rike och Tyskland. I vissa fall kan Ryss
land, Italien och Polen räknas som centra
la aktörer i Europa. De centrala institutio
nella aktörerna är NATO och EU. Under
ordnade institutioner vis-a-vis europeisk 
säkerhet är t. ex. FN, OSSE och WE U. 

2 Med hänvisning till ledamoten Gunnar 
Wieslanders inträdesanförande i novem
ber 1998. 

Vi är 
specialister på 

fordonsskeppningar 

WALLENIUS INES 
stockhol m 
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Korresponderande ledamoten 
GUNNAR DYHRE 

Kammarrättslagman Gunnar Dyhre tjänstgör i kammar
rätten i Göteborg och är dessutom auditör vid Västkustens 
marinkommando 

Göteborgs försvar- då och nu 
Inträdesanförande avhållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde 
i Göteborg torsdagen 28 januari 1999 

Den som läser rubriken och tror att jag skall ge en expos e över Göteborgs försvar 
från tiden för bosättningen i Lödöse eller i vart fall Karl IX: s Göteborg till millen
niumskiftet blir besviken. Rubriken syftar i stället på den anrika Föreningen för 
Göteborgs Försvar som idag är landets största lokala försvarsförening. När fören
ingen bildades 1912 -för 87 år sedan - betydde det inte att en ny ide tog gestalt. Re
dan 1890 hade Allmänna Försvarsföreningen sett dagens ljus i Stockholm och 1892 
hade Föreningen för främjande av Norrlands fasta försvar konstituerats med syfte 
att stödja planerna på en fästning i norr. År 1902 stiftades Föreningen för Stock
holms fasta försvar. 

Det fanns i Göteborg ett allmänt miss
nöje med statens sätt att sörja för Göte
borgs försvar - ett missnöje som gjort sig 
gällande många gånger under den tid för
eningen verkat. Det som utlöste bildan
det av föreningen var emellertid syften, 
vilka kom att avvika väsentligt från före
bildernas. Adjektivet "fasta" togs inte 
med i Göteborgsföreningens namn. Den 
inriktade sig i förstone främst på att stöd
ja den del av det levande försvaret som 
hette landstormen. Landstormen var för
visso också i behov av all hjälp den kun
de få. Genom 1885 års bestämmelser 
hade den visserligen fått något av kontur, 
men både statsmakternas och de ledande 

militärernas intresse för denna del av för
svarstillgångarna föreföll skäligen svalt. 
Först 1901 års försvarsordning antydde 
en ändring i inställningen, men det dröj
de ända till1904 års slut innan en förord
ning utfärdades, som drog upp klarare 
linjer för landstormens utbildning. Dessa 
vittnade om blygsamhet - utbildningen 
skulle ske på frivillighetens väg - och 
man tänkte sig i första hand skjutövning
ar, där staten skulle bestå ammunition till 
viss mängd. Vidare skulle man ha land
stormskurser och andra frivilliga övning
ar, som Kungl. Maj:t "i mån av tillgång" 
tänkte sig att anslå medel till . Så mycket 
att hålla fast i var det just inte. Det kostar 
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pengar, pengar och åter pengar att föra 
krig och detsamma gäller för övningar i 
vapnens bruk även om de har en blygsam 
form. Intresset i Göteborg behövde där
för ekonomiskt stöd. Kaptenen vid Göta 
artilleriregemente greve Carl Gustaf Ha
milton hade kommit i kontakt med per
soner som ägnade sig åt frivillig utbild
ning och han hade sett en del av dem i 
verksamhet ute på fälttjänstövningar, där 
de fått tillfälle att deltaga. Hos honom 
växte tanken fram att åstadkomma en 
förening, som kunde ge stöd åt det visade 
enskilda intresset för vårt försvar. 

Befälsutbildning var också av beho
vet starkt påkallad. Landstormområdes
befälhavaren i Göteborg hade i sina pap
per 23 kompanier. Men skulle denna 
styrka kallas in, fanns erforderligt befäl 
inte att tillgå. Förhållandena kunde bli 
ytterst prekära. En stödförening var i hög 
grad motiverad. Av en del papper att 
döma hade planerna i mitten av 1911 av
ancerat så långt att koncept till ett upp
rop låg färdigt. Men där hade tankarna 
inte helt frigjort sig från omsorgen om 
det fasta försvaret. Kapten Hami lton 
vände sig emellertid till sin regements
chef, överste Axel Bergenzaun, med sina 
planer. Översten, som tidigare varit chef 
för positionsartilleriet i Stockholm, hade 
innan han flyttade till Göteborg av för
delningschefen , general H. Gadd, ålagts 
att se till att en förening stiftades för 
Göteborgs fasta försvar. Men Bergen
zaun tyckte sig inte här finna de rätta för
utsättningarna för en sådan förening. När 
Hamilton presenterade sitt förslag sade 
den temperamentsfulle översten därför 
tvärt nej. Kaptenen invände att här inte 
var fråga om det fasta försvaret utan om 
den del av det rörliga försvaret som hette 
landstormen. Ett sådant förslag godtogs 
av Bergenzaun. 
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Bergenzaun och Hamilton uppvakta
de därefter landshövdingen Gustaf La
gerbring. Denne gillade tanken och var 
villig att ställa sig i spetsen som ordföran
de. Men först skulle ett upprop utfärdas, 
vilket skulle vara undertecknat av en rad 
inflytelserika personer. Hamilton fick in
alles 81 namnteckningar. Där fanns för
utom länets hövding, stadsfullmäktiges 
presidium, biskopen, borgmästaren, mili
tära chefer, riksdagsmän och professorer 
samt framstående företrädare för sta
dens näringsliv. Dan Broström och Geor
ge Dickson var några kända namn från 
sjöfarts- och bankvärlden. Pressen re
presenterades bl.a. av den entusiastiske 
landstormsmannen Hjalmar Lönnroth. I 
uppropet betonades att Göteborgs för
svar var en hela rikets angelägenhet. 
Men för stadens egna innevånare gällde 
det försvaret av existensen, värnet av 
hem och härd. Genom att skaffa medel 
till ammunition och övningar för Göte
borgs landstorm skulle de boende i 
Göteborg på ett effektivt sätt kunna bi
dra till stärkarrdet av hemortens försvar. 
Man inbjöd därför till bildandet av en 
förening för att väcka och samla allt det 
försvarsintresse och all den försvarskraft 
inom Göteborg, som icke kunde tillfullo 
utnyttjas av riksförsvaret 

Ett konstituerande sammanträde 
hölls 2 december 1912 och ett hundratal 
personer infann sig, vilka valde en styrel
se på 17 personer. Årsavgiften för 1913 
fastställdes till 3 kronor. Vid mötet talade 
bland andra kommendanten på Älvs
borgs fästning. Han framhöll att vid 
krigstillfälle hade hembygden i första 
hand att lita till landstormen. Beträf
fande ungdomar, som inte nått värn
pliktsåldern, borde de enligt kommen
danten utbilda sig till skickliga skyttar 
och de ännu yngre hade scoutrörelsen att 

ty sig till för att skaffa sig färdigheter, 
som kunde bli till nytta i farotid. I Göte
borg fanns många motorbåtar - om de 
kunde ställas till förfogande vid ofred 
skulle det i hög grad öka försvarets möj
ligheter. Försök, som gjorts i samband 
med övningar på fästningen, hade givit 
goda resultat. Föreningen kunde således 
söka samla även motorbåtsmännen till 
en försvarsinsats. För att ge landstormen 
tillfälle till effektiva övningar behövdes 
gevär, kulsprutor, ammunition, telefon
ledningar, strålkastare och mycket annat. 
skytterörelsen krävde också stöd och ett 
handtag åt scouterna rekommenderades. 
Kommendanten betonade att man ville 
stödja det rörliga försvaret. Men befästa 
punkter i stadens närhet kunde vara bra 
att ha, antyddes det. 

Kvinnornas insats förbigicks inte hel
ler. Vad vore naturligare, än att de kvinn
liga anförvanterna till dem, som skulle 
försvara Göteborg, bildade en frivillig 
sjukvårdsförening, som vid behov kunde 
erbjuda sina tjänster? En sådan organisa
tion borde, om kriget kom, stå fullt rus
tad och kunna omedelbart inrangeras i 
den fasta krigsorganisationen. Och en 
sammanslutning av denna art borde för
eningen vara beredd att stödja. Man kun
de tycka att allt detta var det allmännas 
sak. Men kommunallagarna hindrade an
slag till sådana ändamål från stadens 
sida. Det var frivilligheten man hade att 
lita till och ambitionen var att vinna an
slutning från så många håll som möjligt. 
Eftersom föreningen ingenting hade att 
skaffa med politik borde enighet kunna 
nås. För alla de ändamål som berördes 
vid sammanträdet behövdes emellertid 
pengar och föreningens syfte blev såle
des att skaffa fram erforderliga medel. 

En annan talare framhöll landstorm
ens betydelse. Den hade i begynnelseske-

det av ett krig att ta emot de första stötar
na för att ge linjetrupperna tid att göra 
sig helt beredda. I Göteborg fanns 5 000 
landstormsmän. De som skulle föra det 
närmaste befälet borde ha minst åtta da
gars utbildning om året och med männen 
i ledet borde hållas övningar och mönst
ringar. Min morfar var landstormsman 
vid denna tid och jag har sett ett kort på 
honom i vapenrock med armbindel och 
den kända trekantiga hatten på huvudet. 
Han ser stolt ut och i handen håller han 
ett mausergevär. Enligt vad som berät
tats mig tog han spårvagnen från Linne
platsen till Heden vid Södra Vägen för en 
övning. Övningen lär dock inte ha varat 
längre än att han kom hem till middagen! 

Ambitionerna inom föreningen var 
stora men styrelsen bestämde dock att 
totalt inte mer fick disponeras än som in
flöt i vanliga medlemsavgifter tillsam
mans med en del av de ständiga medlem
marnas avgifter. Pengarna skulle använ
das till att anordna föredrag i foster
ländsk anda, till frivi lliga mobiliserings
övningar för mindre landstormsav
delningar samt övningar i fälttjänst. Vi
dare skulle man anskaffa kulsprutor. Ge
nom föreningen borde därjämte mark 
köpas in för att ge möjlighet till befäst
ningsanläggningar, där landstormen kun
de ha övningar och som också kunde bli 
av värde i händelse av krig. Trots de be
gränsade resurserna hade föreningen re
dan före 1913 års utgång ställt 3 200 kro
nor till förfogande för köp av två kul
sprutegevär - miMadsen - av danskt fa
brikat. Genom tillgång till sådana lätt
skötta och användbara vapen gavs enligt 
protokollsanteckning möjlighet att göra 
landstormens övningar mer omväxlande. 
Pengar för att effektivt stödja skyttet an
såg man sig inte ha ännu men så mycket 
kunde göras att man bekostade 50 fria 
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skott till varje landstormsman, som un
der året anslöt sig till någon av stadens 
skytteföreningar och det kan redan här 
nämnas att skytterörelsen alltsedan dess 
legat föreningen mycket varmt om hjär
tat. 

Föreningen hade sålunda visat all den 
generositet som dess tillgångar gjorde 
möjlig. Det gällde nu att skaffa mer peng
ar för att fortsätta vad som börjat så bra . 
Redan under våren 1913 hade man be
slutat att slå ett stort propagandaslag för 
att få nya medlemmar. En försvarsfest 
skulle anordnas och den hölls planenligt i 
oktober. De ledande väntade sig mycket 
av den och förväntningarna sveks inte. 
Konserthuset var fyllt till sista plats. Vil
helm Stenhammar dirigerade symfonior
kestern och som talare hade man major 
O. Nygren och skeppsredare Dan Bro
ström. Innan mötet i övlig ordning avslu
tades med nationalsången och leven för 
fosterlandet sjöng en kör på 250 folksko
lebarn några sånger. I årsberättelsen för 
1913 kunde styrelsen konstatera att man 
detta första arbetsår fått 850 medlemmar 
- 160 var ständiga, vilka betalade 50 kro
nor ett för allt. Trots utbetalningar på 
5 555 kronor gick man in i året 1914 med 
en behållning på 9 622 kronor - däri inte 
inräknat den donation på 10 000 kronor, 
som en anonym givare utlovat. 

Några dagar efter trettondedagen 
1914 anordnades i KFUM:s hörsal "Fö
redrag med skioptikon och biograf om 
frivilliga sjukvårdskolonner" och behåll
ningen av biljetterna - a 50 och 25 öre -
skulle tillfalla "Göteborgs frivilliga sjuk
vårdskolonn, som kommer att bildas vid 
detta tillfälle". Den stora lokalen blev 
fullsatt och Handelstidningen, som hade 
en spaltlång redogörelse för mötet, inled
de med erkännandet att Föreningen för 
Göteborgs Försvar med ungdom lig dåd-
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kraft gripit in och "redan hunnit uträtta 
åtskilligt väckande och understödjande 
med de medel den av fosterlandsäls
kande medborgare fått sig anförtrodda". 

I augusti 1914 sattes emellertid land
stormen på sitt dittills svåraste prov där 
det inte längre var fråga om frivillighet -
mobilisering i samband med krigsutbrot
tet. Vapen fanns men värre var det med 
utrustningen i övrigt. Redan 5 augusti 
samlades styrelsen och anslog omedel
bart 2 000 kronor till utrustningshjälp. På 
andra håll var man också i livlig verksam
het. Syföreningen för Göteborgs land
storm gjorde liksom Föreningen av 
fosterlandsälskande kvinnor i Göteborg 
beaktansvärda insatser. Ytterligare do
nationer från enskilda på upp till 10 000 
kronor - i den tidens penningvärde 
mycket stora belopp - öppnade möjlighe
ter att ganska rundhänt tillgodose de an
gelägna behov, som yppade sig. När det 
senare under hösten blev aktuellt med 
bidrag tilllandstormens vinterutrustning 
kunde dock denna utgift undvikas efter
som landstormen skickades hem under 
oktober. Älvsborgs fästning, som vid 
denna tid ännu var centralpunkten i 
försvaret av Göteborg, saknade en kul
spruta och i december 1914 ställer fören
ingen 5 000 kronor till förfogande för in
köp av en sådan m/Schwarzlose. 

Föreningen bedrev omfattande akti
viteter under första världskriget och re
dan 1915 väcktes tanken att föreningen 
skulle ge ut en tidskrift för de samman
slutningar i Göteborg, som hade försva
ret som gemensamt intresse. 1917 förelåg 
första årgången av skriften Göteborgs 
Försvar där det lämnades en omfattade 
redogörelse för föreningens verksamhet 
under de första fem åren. Skriften kom 
därefter ut årligen under 50 år. I den för
sta årsskriften finns en mycket intressant 

och tankeväckande artikel av löjtnanten 
Netzler med titeln "Ett luftförsvar för 
Göteborg". Göteborg behöver ett luft
försvar, hävdar Netzler, och han tänker 
sig att det skulle kunna bestå av ett antal 
små jaktplan, vilka snabbt kunde ta sig 
upp på höjd för att möta fienden. Flygbå
tar kunde i detta fall kanske vara lämpli
ga. Intimt samarbete med flottans fartyg 
skulle också etableras. Luftförsvars
frågan behandlades därefter under en 
följd av år mycket ingående i årsskriften . 

Föreningens ordförande under åren 
1918-1935, landshövdingen Oscar von 
Sydow, var varmt intresserad av luftför
svaret men positiva åtgärder var inte lät
ta att genomföra. Fredsoptimismen eller 
likgiltighet för försvarsfrågan minskade 
intresset för föreningens verksamhet och 
medlemsantalet sjönk påtagligt. Flera 
andra försvarsföreningar upphörde med 
sin verksamhet. Sålunda upphörde t.ex. 
Syföreningen för Göteborgs Landstorm 
1924 och överlämnade sina tillgångar till 
Föreningen för Göteborgs Försvar. Det
ta är i och för sig inte något särskilt att 
notera men överlämnandehandlingen 
innehåller några villkor som kan vara 
värda att uppmärksamma. Det anges att 
de överlämnade medlen får användas 
"först när Sverige kommit i krig, anting
en inbördes sådant eller med främmande 
makt". Vidare föreskrivs "Intill dess så
dant krig inträffat, skola medlen innestå i 
bank, som styrelsen bestämmer, samt 
räntan för varje år läggas till kapitalet. 
Skulle genom någon teknisk uppfinning 
krig för all framtid bliva omöjliggjort, må 
medlen användas för något annat för 
Göteborgs stad gagneligt ändamål, som 
Magistraten eller den myndighet, som då 
är att anse som stadens styrelse, äger att 
bestämma". 

1925 kom försvarsbeslutet som inne-

bar en väsentlig reduktion av Sveriges 
försvar och Älvsborgs fästning avveckla
des. Luftförsvarsfrågan kom att domine
ra föreningens verksamhet under mel
lankrigsåren. Man bildade kommitteer 
och ordnade med luftförsvarsdagar. Allt 
syftade till att ge allmänheten upplysning 
om vad ett flyganfall kunde innebära och 
därmed få fram frivilliga bidrag till att 
stärka stadens luftförsvar. Man kan inte 
påstå att verksamheten var särskilt fram
gångsrik, men 1938 inträdde en omsväng
ning. Detta år startade man genom sam
arbete med dåvarande Morgontidningen 
en insamling. Målet var satt till1,2 miljo
ner kronor och för detta skulle man få ett 
antal luftvärnskanoner. Tanken var att 
staten skulle svara för en yttre ring av 
tyngre luftvärnsartilleri medan staden 
själv skulle ställa upp med de lättare pjä
ser som behövdes på särskilt viktiga 
punkter. Världsläget förändrades och 
därmed ökade offervilligheten. 1939 
hade man fått in 900 000 kronor men det 
fattades trots det ett ganska stort belopp 
för att målet skulle nås. D å gick man ut 
till stadens fastighetsägare och gav dem 
en möjlighet att om de lämnade ett bi
drag av viss storlek få ett luftskyddsmär
ke i gjutjärn att sätta upp på fastigheten. 
Märkena tillverkades av Götaverken och 
tillhandahölls föreningen utan kostnad . 
Sådana märken kan man alltjämt se på 
vissa ställen i framför allt äldre stadsde
lar i Göteborg. På detta sätt och genom 
olika aktiviteter lyckades man slutligen 
att få in erforderliga medel och nå målet. 
Detta var nog den största insats fö
reningen någonsin gjort och den ställde 
mycket stora krav på föreningens organi
sation och särskilt dess ledning el ler 
verkställande utskott som styrelsens ar
betsutskott benämndes fram till denna 
tid. 
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När hemvärnet upprättades 1940 till
kom ett nytt objekt för föreningens under
stödsverksamhet och hemvärnet fick un
der andra världskriget betydande belopp. 
Försvarsintresset var naturligen mycket 
stort under krigsåren och föreningens 
medlemsantal ökade. När kriget var slut 
minskade intresset och medlemsantalet 
sjönk. Föreningen hade under krigsåren 
använt huvuddelen av sina tillgångar till 
frivillig befälsutbildning, skytterörelsen 
och inte minst skolungdomens skjutöv
ningar. Man diskuterade inom styrelsen 
verksamhetens omfattning och inriktning 
när något inträffade som helt kom att för
ändra föreningens verksamhet. 

Caroline Kennedy, som vid en ålder 
av 91 år avled 1946, hade insatt förening
en som universalarvinge. Hon var änka 
efter varvsdisponenten G D Kennedy, 
som varit delägare i och chef för Gamla 
Varvet. Varvet hade 1902 sålts till Bro
ströms och det blev senare känt som Gö
taverken. Caroline Kennedy efterlämna
de en betydande förmögenhet och fören
ingen tillfördes genom testamentsförord
nandet cirka 900 000 kronor. Åren fram 
till det att föreningen erhöll donationen 
från Kennedy kan betecknas som en 
ständig kamp att skaffa medel för att 
praktiskt kunna stödja de önskemål som 
ansågs berättigade. Under åren därefter 
har föreningen haft den betydligt lättare 
uppgiften att ur avkastningen lämna sub
stantiella bidrag till framför allt olika fri
villigorganisationer. 

Vad gäller förvaltningen skedde un
der 1960-talet successivt en omdaning av 
styrelsens arbetsutskott och utskottet har 
därefter alltid haft ledamöter med sär
skild insikt och kunskap i medelsplace
ring och fondförvaltning. Riktpunkten 
har varit god avkastning och långsiktig 
tillväxt där skyddet mot inflationen prio-
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riterats. Föreningens förmögenhet upp
gick vid utgången av 1998 till cirka 56 
miljoner kronor. Under år 1998 bevilja
des bidrag med cirka 1.4 miljoner kronor. 
Bidragen innebar bl.a. att skytterörelsen 
fick drygt 440 000 kronor eller i det när
maste 30% av utdelade medel. Detta be
ror på att föreningen under senare år på 
olika sätt främjat moderniseringen och 
utbyggnaden av flera skjutbanor i Göte
borg. Hemvärnet erhöll drygt 300 000 
kronor till olika aktiviteter samt till vissa 
materialanskaffningar. Sedan det blev en 
kommunal angelägenhet att svara för 
hemvärnets lokaler lämnar föreningen 
däremot endast undantagsvis bidrag till 
lokalunderhålL MKV/KA 4:s ungdoms
verksamhet har alltid legat föreningen 
varmt om hjärtat och föreningen var en 
av de största bidragsgivarna till Sjövärns
föreningens anläggningar på Krokhol
men vid Hättan innanför Marstrand. Se
dan ungdomsverksamheten flyttats till 
Känsö i Göteborgs södra skärgård har 
föreni ngen på olika sätt stött verksamhe
ten bl.a. genom att bekosta renovering av 
motorbåtar som används i utbildningen. 
Till denna verksamhet inklusive viss vin
terutbildning anslogs 150 000 kronor un
der 1998. Lottorna erhöll under samma 
år drygt 180 000 kronor och de kvinnliga 
bilkåristerna 90 000 kronor. Bland övriga 
bidrag kan nämnas att föreningen gav ett 
kraftigt ekonomiskt stöd till ett nordiskt 
reservofficersmöte som hölls i Göteborg 
i oktober 1998. 

Under åren 1991-1998 anslog fören
ingen sammanlagt cirka 11.5 miljoner 
kronor till försvarsupplysning och olika 
försvarsändamåL Föreningens bidrag har 
på olika sätt möjliggjort genomförandet 
av många aktiviteter eller bidragit till att 
göra frivilligorganisationernas övningar 
mer innehållsrika och realistiska. För-

svarsmaktens närvaro i Göteborg och 
Västsverige har fortlöpande minskats. 
Göta Artilleriregemente (A 2) lades ned 
1962 och flygflottiljen på Säve (F 9) 1969. 
Därefter har örlogsbasen vid Nya Varvet 
lagts ned samt Marinens verksamhet 
koncentrerats till Käringberget och det 
område, som tidigare ensamt disponera
des av Älvsborgs kustartilleriregemente 
(KA 4). Marinens verksamhet och perso
nal i Göteborg har därefter minskats i 
flera omgångar. Göta Luftvärnsrege
mente (L v 6) , som övertog A 2:s område 
när det förbandet lades ned, har flyttats 
till Halmstad. Första flygeskaderns stab 
(E l) , som var förlagd till Göteborg, har 
lagts ned. Ä ven Västsverige i övrigt har 
drabbats av förbandsnedläggningar. Bo
husläns regemente (I 17) i Uddevalla och 
Älvsborgs regemente (I 15) i Borås har 
sålunda lagts ned . 

Ä ven om det i princip inte för försva
ret av Göteborg är av särskild betydelse 
att utbildningsförband är förlagda till 
staden har detta stor betydelse från flera 
andra synpunkter. Beträffande Flottan 
och Kustartilleriet hävdar vi sålunda 
inom föreningen att god lokalkännedom 
är av största vikt. Medborgarna känner 
dessutom erfarenhetsmässigt rent all
mänt större förtroende för försvarsmak
ten om den militära närvaron är mer på
taglig. De militära förbanden har vidare 
mycket stor betydelse för frivilligorga
nisationernas verksamhet. Dessa är för 
sina övningar beroende av bl.a. tillgång 
till fordon och material, som militära för
band kan ställa till förfogande. Därtill 
kommer att det för rekryteringen av of
ficerare och annan kvalificerad personal 
är av betydelse att det finns möjligheter 
till tjänstgöring på en större ort där den 
andre maken har bättre förutsättningar 
att få anställning. Inom Göteborgsområ-

det finns därutöver flera företag inom 
försvarsindustrin. För dessa - t.ex. Erics
son Microwave Systems AB - är det av 
värde att på nära håll ha tillgång till för
band och skolor där produkterna kan 
testas samt i förekommande fall de
monstreras för köpare utanför Försvars
makten . 

Förbandsnedläggningarna och reduk
tionen av den militära personalen i Göte
borg har i högsta grad engagerat fören
ingen under de senaste decennierna. När 
KA 4:s existens var hotad gav föreningen 
1995 och 1996 ut två skrifter "Göteborg 
förtjänar ett försvar värt namnet" och 
"Värnet av västkusten kan bibehållas 
utan att riksdagens sparram spricker". 
Skrifterna innehåller ett antal skäl att bi
behålla KA 4 i Göteborg. Det bör fram
hållas att föreningen hela tiden i debat
ten har hållit fast vid principen att inte 
rikta sig mot något annat förband eller 
mot någon annan ort utan endast fram
hållit- t.ex. i det fall som senast var aktu
ellt - varför KA 4 skall vara kvar. Denna 
princip har uppmärksammats och upp
skattats i försvarsledningen och departe
mentet. KA 4 finns kvar - ännu. Om det 
beror på föreningens insatser är osäkert 
men vi anser inom föreningen att vi bi
dragit till det för Göteborgs försvar posi
tiva beslut som sedermera togs i riksda
gen. Föreningen har under senare tid 
även engagerat sig i helikopterfrågan och 
genom uppvaktningar m.m. kämpat för 
att 12. helikopterdivisionen på Säve skul
le bli kvar som självständig division med 
egen ledning. 

Under de senaste dagarna (slutet av 
januari 1999) har det i massmedia fram
kommit att det finns tankar på att kon
centrera all utbildning inom Kustartille
riet till Norrtälje, vilket skulle innebära 
att KA 4 skulle komma att läggas ned. 
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Vidare har enligt samma källa uppgivits 
att Flottans verksamhet skulle koncen
treras till en ort i Sverige, där valet skulle 
stå mellan Berga och Karlskrona. Om 
dessa uppgifter skulle visa sig vara rikti
ga och statsmakterna beslutar i enlighet 
därmed, skulle det innebära att Sveriges i 
befolkningshänseende näst största stad 
skulle sakna all form av militär utbild
ningsverksamhet. Detta kommer före
ningen inte stillatigande att acceptera. 

Vid sidan av medelsförvaltning och bi
dragsbeviljande har föreningen under de 
senaste 10-15 åren satsat på kvalificerad 
försvarsupplysning. Denna del av fören 
ingens verksamhet har rönt stor uppskatt
ning. Föreningen har haft många intres
santa föredragshållare. Såsom exempel 
kan nämnas flera försvarsministrar, över
befälhavare, försvarsgrenschefer och mili
tärbefälhavare samt företrädare för utri
kesförvaltningen såsom t.ex. korrespon
derande ledamoten i KÖMS, kabinettsse
kreteraren Jan Eliasson. Bland inter
nationella föredragshållare kan nämnas 
Supreme Commander i Falklandskriget, 
Admiral of the Fleet Sir Henry Leach, 
den brittiske överbefälhavaren samt Na
tobefälhavaren i Norra Europa. Samman
komster av detta slag har förekommit i 
genomsnitt fyra gånger per år och vid var
je tillfälle lockat mellan 150 och 225 delta
gare. 

satsningen på försvarsupplysning har 
medfört att föreningens medlemsantal 
ökat från 220 under 1980 till drygt 650 
vid 1998 års utgång. Föreningen är där
med Sveriges utan jämförelse största lo
kala försvarsförening. Föreningen anser 
att säkerhetspolitiken alltför lite diskute
rats utifrån västsvenskt perspektiv och 
beslöt därför i början av 1998 att utlysa 
en uppsatstävling över ämnet Väst
sverige i ett säkerhetspolitiskt perspektiv. 
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För att intressera kvalificerade författare 
bestämdes priserna i tävlingen till 75 000, 
50 000 och 25 000 kr för första, andra res
pektive tredje pris. Vid tävlingstidens ut
gång hade det kommit in ett antal upp
satser. En jury bestående av ledamöter
na av KÖMS professorn Bo Huldt vid 
Försvarshögskolan och amiralen Bengt 
Rasin samt professorn vid statsve
tenskapliga institutionen vid Göteborgs 
Universitet Rutger Lindahl och jag själv 
kommer att bedöma uppsatserna. Priser
na kommer att utdelas vid föreningens 
årsmöte i mars 1999. 

Föreningens ändamål har alltsedan 
bildandet - med någon språklig justering 
- varit att "under samverkan med militär 
eller annan myndighet stärka rikets för
svar inom Göteborg och dess omnejd" 
och föreningens ordförande har alltid va
rit landshövdingen i Göteborgs och Bo
hus län. l januari 1998 bildades Västra 
Götalands län och det försvarsområde 
där Göteborg ingår utökades samtidigt 
till att bl.a. omfatta hela det nya länet. På 
den nye landshövdingens förslag kom
mer årsmötet 1999 att få ta ställning till 
ett förslag att föreningens verksamhets
område skall omfatta Göteborg och 
Västsverige. Föreningen har en stor sty
relse men dess angelägenheter handhas i 
första hand av styrelsens arbetsutskott, 
som består av sex ledamöter och två 
suppleanter. Jag har varit ledamot i ar
betsutskottet under 20 år eller sedan 
1979 och ordförande i utskottet sedan 
1980. Under denna tid har mycket hänt i 
föreningen och jag har kunnat glädjas åt 
bl.a. en stor ökning av antalet medlem
mar samt välbesökta försvarsaftnar och 
en mycket positiv utveckling av förening
ens ekonomi. Föreningen kommer i 
framtiden att ställas inför nya utmaning
ar men det är då med glädje man kan 

konstatera att föreningen står stark såväl 
vad gäller medlemsantal som ekonomi. 

Föreningen började sin verksamhet 
med att köpa in en kulspruta tilllandstor
men och fortsatte under andra världskri
get att anskaffa medel till luftvärnskano
ner. Jag vet inte om det i framtiden kom
mer att bli föreningens uppgift att an
skaffa någon luftvärnsrobot Bamse - om 
det nu blir någon sådan! 

Källor: 
Föreningens för Göteborgs Försvar årsskrif
ter 1917-1967 

Föreningens jubileumsskrifter 1942, 1962 och 
1987 

Hilding Bennegård Göteborgs Luftförsvar, 
Lindgren & Söner 1982 

Föreningens årsberättelser 1988-1997 

Föreningens arbetsutskotts protokoll 1998 

ABB Fläkt Marine 
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Korresponderande ledamoten 
MICHAEL ZELL 

Direktör Michael Zell är verkställande direktör i stadshy
potek AB och ordförande i Sveriges Reservofficersförbund 

Ett nytt reservofficerskoncept 
Inträdesanförande avhållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde 
i Göteborg 28 januari 1999 

Att jag väljer att tala om reservofficersfrågor är inte onaturligt. Ett inträdesanfö
rande ska i första hand vara en introduktion av den nyinvalde för ledamöterna. 
Ämnet bör spegla den kapacitet i vilken man blivit föremål för Sällskapets välvilja. 
Jag har visserligen varit en duglig signalofficer på Sjöormen-ubåt, men sannolikt 
har mina insatser i manöverrum, i radiohytten och på bryggan i Sällskapets bedöm
ning vägt relativt lätt mot min nuvarande roll som ordförande för Sveriges reservof
ficerare. Det skulle i sig räcka som argument för mitt ämnesval. Men det finns star
kare skäl ändå. Försvarsmaktens alla komponenter är under omprövning. Reservof
ficerare har tidigare varit och av det vi sett och hört hittills kommer också att vara 
en betydande del av Försvarsmaktens befälsstruktur. I det underlag ÖB presenterade 
12 oktober förra året anges numerären till ca 11.000, vilket bara är obetydligt mind
re än antalet yrkesofficerare. Att denna stora del av Försvarsmakten blir föremålför 
prövning och överväganden är av intresse för många. 

Reservofficerare omges ofta med gräns
lös välvilja från företrädare för de högre 
sfärerna i såväl den militära som politis
ka försvarsledningen. Det är en grupp 
som man gärna smeker medhårs i offent
liga sammanhang. Den har en air av folk
försvar, frivillighet, kostnadseffektivitet 
och den typ av fördragsamhet att den lå
ter sig vanskötas i praktiken så länge den 
då och då får en välvillig nick av höga be
fattningshavare. Jag tror också många le
ver i tron att så länge vi får ut mässdräk
ten till bröllopet till svärmors förtjusning 
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och mindre lyckligt lottade bröders av
und, så är ett huvudmål för reservoffice
ren redan uppnått. Vad därefter, la delu
ge! Samtidigt har jag i sen tid mött ett 
genuint nyfiket och positivt intresse för 
denna kategori försvarsanställda . I detta 
anar jag en insikt att det kanske ligger 
något i allt vackert som sägs om reservof
ficerare, men att man från ledande håll 
har för låg kunskap om vad reservoffice
ren står för. Vad driver en reservofficer 
och hur kan man använda honom? Det 
ligger också möjligen en väl ljus för-

hoppning om reservofficeren som en 
quick fix för många av Försvarsmaktens 
problem, inte minst de ekonomiska. 

Som alla system och företeelser som 
är på nedgång, finns det under lång tid en 
levande kraft som gör att det håller. Trots 
att företrädare för detsamma larmar, så 
fungerar det ändå hyggligt. Men någon
stans går det för långt. Och då är vägen 
tillbaka väldigt lång. Vi ser det nu i form 
av många svenska storföretags utflytt
ning. Det har talats om denna brain dra in 
länge, men det har inte tagit sig sådana 
uttryck att det tagits på allvar. Nu händer 
det. Reservofficerssystemet är lite i sam
ma sits. Mångårig inställelse av övningar 
och tjänstgöring har lagt ribban så lågt 
att limbodansen är över. Systemet ligger 
platt på rygg. Vi måste därför föra en dis
kussion om vi fortsättningsvis ska ha re
servofficerare och i så fall varför. Vi be
höver mer än något annat en trovärdig
het kring systemet. 

Det gör att ämnet är väl valt. Min am
bition är att föra ett resonemang som ut
löper i en modell för ett nytt reservoffi
cerskoncept Kan vi leva upp till det, tror 
jag att vi fortsättningsvis kan ha stor nyt
ta av reservofficerare, till fromma för 
Sveriges försvar, honom själv och kolle
gorna bland yrkesbefälet Jag ska för ord
ningens skull nämna att detta är i första 
hand mina personliga tankar. Därmed 
inte sagt att de är vare sig särskilt unika 
eller kontroversiella. Eftersom jag redan 
sagt att mitt ordförandeskap haft en av
görande betydelse för att jag står här, är 
det på sin plats att klargöra att detta inte, 
i alla fall inte ännu, är uppfattningar eller 
positioner som i sin helhet Sveriges Re
servofficersförbund (SROF) står för. De
lar av det, inte minst vår plats i an
passningstanken, är dock en direkt pro
dukt av förra årets projektarbete inom 

SROF, "Reservofficeren i framtiden". 
Det ska också sägas att även om jag gi
vetvis är präglad av min utbildning och 
tjänstgöring i Flottan, som i en del vä
sentliga avseenden skiljer sig från övriga 
försvarsgrenar, så är modellen generell 
för hela Försvarsmakten. 

Reservofficersinstitutionen 
Jag väljer här att använda uttrycket re
servofficerskoncept. Det skulle också 
kunna vara reservofficerssystem. Jag gör 
det för att markera att det är en helhet. 
Ett koncept eller system måste hänga 
ihop, inom sig och gentemot övriga del
system. Jag vänder mig starkt mot det 
samlingsbegrepp som hittills använts, re
servofficersinstitutionen. Ordet institu
tion leder till något lätt unket, något som 
överlevt just för att det är en institution 
som står över eller vid sidan av den dis
kussion och de krav som ställs på övrig 
verksamhet. Som gjort för något som 
dammas av för ett middagstal under kris
tallkronorna men inte mer. Utrymmet 
medger inte någon längre tillbakablick 
på det som hittills varit reservofficersin
stitutionen. Med så mycket egenupplev
da erfarenheter bland Sällskapets leda
möter kan jag i dessa hänseenden heller 
inte göra anspråk på att ha så mycket 
nytt att komma med. Tillåt mig ändå en 
mycket kort tillbakablick. 

Reservofficeren tillkom i slutet av 
1800-talet i samband med att indelnings
verket ersattes av en värnpliktsarme. Det 
behövdes vissa former av reservbefäl re
dan tidigare, men den fredsepok som 
rådde under det sena 1800-talet gjorde 
att detta behov aldrig institutionalisera
des. Värnpliktsarmen gjorde emellertid 
behovet påtagligt. Tidigt kom man att 
inse att systemet behövde stå på frivillig
hetens grund. Åtagandet i hela sin vidd, 

53 



inte bara den längre grundutbildningen 
och tjänstgöringen utan även förmågan 
och viljan till att upprätthålla sin kompe
tens och användbarhet, förutsatte moti
verad, och därmed frivillig, personal. Re
dan från start riktades också urvalet in på 
den akademiskt strävande ungdomen. 
Utbildningen och tjänsten var så krä
vande att god skolunderbyggnad var en 
förutsättning. 

"För att bereda Flottan erforderligt 
reservbefäl för krigstillfällen och större 
rustningar..." kom det att heta i Kungl. 
Maj :ts nådiga kungörelse den 13 juli 1887 
" ... antages för varje år tio reservofficers
aspiranter för att bibringas sådan militä
risk utbildning, som för deras använd
ning i Flottans tjänst prövas nödig." Den 
grundläggande militära utbildningen, 
som förbehölls sjökaptener på det vi idag 
kallar linje A, utgjordes av en ettårig kurs 
vid någon av Flottans stationer. På denna 
följde så småningom två repetitionskur
ser samt avsked och rätt till pension. 

Försvarsviljan växte sig starkare un
der 1800-talets sista decennium, inte 
minst i akademiskt sinnade kretsar. 1890 
bildades sålunda Allmänna försvarsför
eningen, som kom att bli en pådrivare 
även i reservofficersfrågan. Tanken på en 
lösning för Armen påminnande om den i 
Flottan tedde sig allt naturligare. Den 4 
december 1891 fastställdes den möjlighe
ten. Första kullen 1892 bestod av fem 
man, att jämföra med i samma års här
ordnings fastställda årsbehov av 56. Apti
ten växte dock . I härordningen 1901 hade 
årsbehovet satts till150. Under de 18 må
nader man tjänstgjorde som aspirant er
höll man sammantaget 32.500 kronor + 
fritt vivre. Under tjänstgöring utgick 100 
kronor/dag. Därtill kom en livränta på 
12.500 kronor/år fr o m 56 års ålder, allt i 
dagens penningvärde. Dessa villkor sam-
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mantaget med den långa fredens tidsan
da, gjorde yrket svårrekryterat Redan 
1898 beslöts därför bl a att dagpenningen 
höjdes till att motsvara stamofficeren. En 
ordning som nu efter ca 100 år återställts 
till stora delar. 

1902 öppnades utbildningen för and
ra än studenter, främst avgångna från 
högre lantbruks- och tekniska skolor lik
som handelsinstitut. En viktig förändring 
var att repetitionsövningarnas längd 
minskade från tre till en månad vart tred
je år, inte olikt vad som gällt fram till 
våra dagar. Tjänstgöringsskyldigheten i 
fred ökade samtidigt från 32 till40 år, dvs. 
upp till 60-årsåldern. 1912 infördes en 
mer flexibel tjänstgöring i det att tjänsten 
kunde fullgöras på annan tid än re
petitionsövningar för att möta reservoffi
cerens civila åtaganden. Mer än något 
annat hade det utrikespolitiska läget be
tydelse för rekryteringen. Under 1900-ta
lets första decennium rekryterade armen 
mellan 100 och 200 reservofficerare per 
år. 1915-18 steg det till 300 för att sjunka 
till under 50 1921. I 1925 års härordning 
fastställdes det årliga behovet till130. 

Första världskriget kom också att 
medföra en annan avgörande förändring. 
Fram till dess hade reservofficerare utbil
dats för och tjänstgjort vid depåer och 
landstormsförband. År 1914 befanns det 
nödvändigt att i högre grad ta dem i an
språk för linjeförbanden. Härigenom 
växte reservofficersinstitutionen i bety
delse och vann ökat anseende inte bara i 
de egna leden utan även bland stambefä
let I Flottan växte detta sedermera 
(1942) fram som en egen utbildning, linje 
B. I den nya reservofficersförordningen 
1927 lades fast förutom en befälsövning 
på 10 dagar vart tredje år, även en sär
skild kaptenskurs på 90 dagar. Detta vi
sade sig senare vara en olycklig ordning 

eftersom den svårligen lät sig förenas 
med den civila verksamheten. Många såg 
sig därför tvungna att begära förtida av
gång. För att motverka detta höjdes liv
räntan, eller pensionen, från 7.500 till 
27.000 kronor/år (i dagens penningvär
de) . 

Inför andra världskriget hade 1925 
års försvarsordning fått ett katastrofalt 
genomslag bland yrkesbefälet Officerar
nas numerär hade nedgått med 35%, un
derofficerarna med nära 50. För reserv
officerarna hade dock antalet hållits rela
tivt intakt. Armen utbildade ca 150 per 
år. Utmaningen vid krigsutbrottet var 
monumental. 1936 års försvarsordning 
präglades visserligen av klarsyn, därtill 
tvingad av det snabbt hårdnande utrikes
politiska klimatet. Utmaningen i "återta
get" bestod i att göra en mobiliserad 
arme av 180.000 man som underutbildats 
till en ersättningsreserv. Den mobilise
ring som skedde hade inte varit möjlig 
utan den relativt goda rekryteringen till 
reservofficersyrket under de magra åren. 
Under beredskapens första år uppgick 
dessas andel i fältförbanden till60-75%. I 
snitt kom en reservofficer under kriget 
att tjänstgöra nära två år. 

Beredskapsåren kom också att peka 
på en lätt bortglömd självklarhet i ett re
servofficerssystem. Prestationsförmågan 
avgörs inte Dag l, det är förutsättningen 
för förmågan att växa med uppgiften 
som avgör systemets styrka. Det är fres
tande att avsluta denna tillbakablick med 
att citera armechefen Douglas ord 1945: 
"Under de gångna krisåren har vår re
servofficerskår nått ett maximum av dug
lighet, som i stor utsträckning ställt den i 
samma nivå som statofficeren". 

Omvärldsförändringar 
Lika lite som något annat lever reservof-

ticerssystemet utan påverkan från yttre 
faktorer. Låt mig nämna några som jag 
tror behöver hållas i minne för den fort
satta analysen. Den mest påtagliga för
ändringen är givetvis repetitionsövning
arnas sammanbrott. Därmed försvann 
hela plattformen för reservofficerens till
varo efter grundutbildningen. Att upp
rätthålla sin kompetens och över huvud 
taget kontakt med Försvarsmakten har 
härigenom avsevärt försvårats. Denna 
uppenbara och omedelbara effekt för 
systemet har också lett till vidare och 
kanske allvarligare konsekvenser. Det 
gäller det civila samhällets förståelse för 
reservofficerens frånvaro. På den tid då 
nära nog var man var borta på repövning 
någon gång då och då, var det inte märk
ligt att en reservofficer var borta lite of
tare och lite längre. Men att från en 
normalförväntan att ingen behöver göra 
någonting är givetvis hans frånvaro nu 
mer avvikande och besvärande. 

Problemet har dessutom fördjupats 
genom Försvarsmaktens sätt att hantera 
frågan . Med en knapp ekonomi måste 
prioriteringar göras. Inför dessa väljer 
Försvarsmakten att avstå från övnings
verksamheten. I detta handlande talar 
man om att den inte är viktig, i alla fall 
inte så viktig som t ex materielanskaff
ning. När ÖB själv gör denna markering 
är det givetvis inte lätt för en enskild re
servofficer att inför sin familj och civila 
arbetsgivare dra en lans för det nöd
vändiga i ett par veckors frånvaro. The 
proof of the pudding is in the eating, som 
engelsmännen säger. 

Utöver Försvarsmaktens insatser på 
området har andra omvärldsfaktorer 
gjort frånvaro svårare. Arbetsplatserna 
präglas idag av Jean production, just-in
time-leveranser, ökad närvaro bl a som 
en följd av lägre sjukfrånvaro och deltid, 
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avsevärt mindre slack, mycket övertid, 
mindre grupper med fokus på varje indi
vids betydelse för och bidrag till resulta
tet. I denna mindre och mer fokuserade 
grupp är reservofficeren ofta i ledande 
position. Det har inte heller underlättat 
hans frånvaro. En stor händelse ägde 
rum i all tysthet för några år sedan. 
Svenska Arbetsgivareföreningen drog 
konsekvenserna av Försvarsmaktens 
egen devalvering av övningsverksamhe
tens betydelse och avskaffade sin tidiga
re rekommendation om löneutfyllnad 
upp till civillön för inkallade reservoffi
cerare. 

Några omvärldsförändringar är också 
till systemets fördel. Livscykeln är idag 
mindre rigid. Där det tidigare handlade 
om snabb examen och sedan kvickt ut i 
näringslivet för en livslång karriär i högt 
tempo, finns idag en annan attityd. 
Många ungdomar påbörjar sina studier 
efter flera års verksamhet av annan och 
bredare karaktär. Det kan vara resor, det 
kan vara studier eller tillfälliga jobb som 
berikar med intryck och erfarenheter. 
Det kan definitivt vara en mångårig 
utbildning och tjänstgöring som reservof
ficer. Risken för eller möjligheten till på
tvingad eller självvald karriärväxling se
nare i livet är större. Det ger skäl att vår
da sin alternativkompetens, t ex som re
servofficer. 

Kompetensinnehållet i stora och väx
ande delar av den civila och militära 
verksamheten växer ihop. IT spelar en 
avgörande roll här, liksom försörjning 
och handel, krishantering, kommuni
kation, mediahantering, personalledning 
och motivation, m m. Jag vänder mig 
starkt mot den snäva syn som hävdar att 
den tekniska utvecklingen enbart tillåter 
heltidsanställda specialister. Då har man 
inte förstått en konflikts komplexa struk-

56 

tur. Hotbilden ger allt mindre skäl för 
strikt militära lösningar på mellan- och 
inomstatliga konflikter. Det handlar mer 
om problemlösning och förhandlingar 
baserad på kulturell förståelse och bred 
civil och militär kompetens. Inte minst i 
dessa avseenden har den svenska reserv
officeren kraftfullt bidragit till omvittnat 
framgångsrika internationella insatser. 
De stora förtidsavgångarna av yrkesoffi
cerare med åtföljande konvertering till 
reservofficerare bidrar rimligen till den 
senare gruppens genomsnittliga kompe
tens, erfarenheter och färdigheter. Det 
ökar det samlade humankapitalet i re
servofficerskåren och tror jag också be
tyder en hel del för yrkesofficerarnas at
tityder. "Behandla Dina reservofficerare 
väl, i morgon kan Du vara en av dem". 

En strävan efter ökad möjlighet till 
karriärväxling för framtida yrkesoffice
rare "civiliserar" och "akademiserar" ut
bildningen för dessa. En reservofficer är 
ju också yrkesofficerens tänkbara biljett 
ut i det civila yrkeslivet, som chef, för
medlare, referens eller föredöme i största 
allmänhet. Även härigenom ges de två 
officerskategorierna ytterligare gemen
samma intressen. Av dessa exempel 
framgår att jag tillmäter yrkesofficerens 
förhållande till reservofficeren stor be
tydelse. En positiv sådan är en helt avgö
rande förutsättning för ett starkt reserv
officerskoncept 

Försvarsmaktens skäl att 
anställa reservofficerare 
Vad är det då som gör reservofficeren till 
ett attraktivt alternativ ur Försvarsmakt
ens synvinkel? Låt mig sammanfatta det, 
som jag ser det, i följande fyra punkter: 

- I kraft av och givetvis beroende på sin 
bakgrund, utbildning, motivation, 

tjänstgöring och civila färdigheter är 
reservofficeren i många fall helt klart 
bäste man för jobbet. I sådana situa
tioner är reservofficeren en förstärk
ning och inte bara ett tillräckligt bra 
alternativ till något ännu bättre. 

- Ett alternativ till en yrkesofficer an
tingen för att sådan av det ena eller an
dra skälet saknas till befattningen eller 
för att fylla ut i en tillväxtsituation, dvs. 
den klassiska reservofficersrollen. För 
att kunna föra ett meningsfullt resone
mang här krävs till att börja med att 
metoden för att anpassa Försvars
maktens organisation läggs fast och 
görs trovärdig. Att som hittills använ
da mantrat "anpassning" utan att peka 
på hur och när är helt enkelt inte god
tagbart. Vare sig bland dem som ska 
utföra det, dem som ska känna sig 
trygga av det eller dem som ska skräm
mas av det. Jag återkommer senare till 
hur det praktiskt kan gå till med ett 
stort inslag av reservofficerare. Oav
sett vilken modell man väljer är re
servofficeren en förutsättning för För
svarsmaktens expansion, lika aktuell 
idag som 1891, 1914 och 1939. 

- Reservofficeren sitter på ett civilt nät
verk. Som alla nätverk kan det använ
das åt bägge håll. Det kan vara en väg 
ut i den civila tillvaron med budskap 
och behov. Det kan vara en väg in i 
Försvarsmakten för intryck och av
stämning. Som alla nätverk är det inte 
bättre än sitt underhåll. Det måste 
hållas levande och upplevas som vär
defullt för nätverkets deltagare. 

Jag tycker nätverk är en bättre be
skrivning av denna företeelse än den 
gängse termen reservofficer som ambas
sadör. Dels är den senare beskrivningen 
en smula nedsättande för reservoffice-

rarna. Som vore vi okritiska marionetter 
som Försvarsmakten kan kalla på vid be
hov. Vidare är det att underskatta kraften 
och möjligheten i detta fönster mot den 
civila delen av samhället och inte minst 
gäller detta i den omvända kommunika
tionen avseende reservofficerarnas möj
ligheter att tillföra Försvarsmakten nå
got. Vi talar här om en mycket sluten or
ganisation, mer så än det faktiskt finns 
skäl att förvänta sig och acceptera med 
tanke på vår folkförsvarside . Tendenser 
till bunkermentalitet och Not Invented 
Here är inte alltid frånvarande. Det finns 
givetvis också många civila organisatio
ner och företag som uppvisar samma be
teenden, men det ska inte hindra oss att 
göra det bästa av det vi nu diskuterar. 

Men det främsta grundskottet i am
bassadörsrollen ligger som vanligt i verk
ligheten, hur puddingen äts. Det är bara 
att se sig om idag. Har Försvarsmakten 
någonsin , 1925 oräknat, behövt ett star
kare stöd från sina reservofficerare? Vad 
gör man för att få det? Inte ens ÖB:s 
brev till "35.000 försvarsanställda", bland 
vilka reservofficerarna tveklöst hör hem
ma, gick ut till denna hälft av det angivna 
antalet. Försvarsmakten har genom bris
tande tjänstgöring och kontaktyta inte 
lyckats hålla reservofficerarna motivera
de. Av samma skäl har reservofficeren 
heller ingen identitet och profil i sin 
egenskap av reservofficer på sina arbets
platser. Slutligen har Försvarsmakten ge
nom olika försvarsaktörers, sig själv in
kluderad, agerande tappat generell 
trovärdighet i det civila samhället. Det är 
därmed inte särskilt givet för en reserv
officer att agera ambassadör för För
svarsmakten. Att jag uppehåller mig vid 
detta är inte bara för att framföra välför
tjänt kritik i sig. Ett reservofficerskon
cept förutsätter en försvarsmakt som har 
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förtroende och respekt i det civila sam
hället. Därför är denna fråga av betydel
se i sammanhanget. 

- Den civila kompetens som reservoffi
ceren arbetar upp genom sin postmili
tära utbildning och yrkesverksamhet. 
Den är svår att fånga, värdera och le
verera till Försvarsmakten. Många, 
inte minst reservofficerarna själva, ta
lar lätt svepande om den som alla 
problems lösning men det är inte lätt. 
Den ställer framför allt krav på För
svarsmakten att vara mer öppen för 
alternativa arbetsformer och detta i 
sammanhang som kan uppfattas som 
hotande för yrkesbefälets egen kom
petens och/eller befattningar. Det kan 
också bli en konflikt med den civile 
arbetsgivaren , eller det egna intresset, 
att till en billig peng ställa surt förvär
vad och högt värderad förmåga till 
Försvarsmaktens förfogande bara för 
nöjet att få tjänstgöra. 

Med civil kompetens måste också för
stås andra färdigheter än sådana som 
omedelbart kan omsättas i traditionella 
krigs- eller fredsbefattningar. Jag skulle 
gärna se att t ex vissa administrativa 
funktioner, precis som nu prövas på 
många civila arbetsplatser, sköttes som 
distansarbete på deltid från reservoffi
cerens bostad eller civila arbetsplats. Till 
vissa chefsposter inom ekonomi- och 
personalområdet vore det inte bara fullt 
tänkbart utan snarare en direkt förstärk
ning att ha en biträdande chef i form av 
en inom samma område civilt kompetent 
reservofficer i en roll som bollplank, kon
sult, avlösning, bakjour och mentor. Som 
ofta när man närmar sig svåra områden 
är det en god regel att börja smått. Vi be
höver inte hitta lösningar för alla tänkba
ra situationer från början. Det är vackert 
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nog att hitta några bra exempel på an
vändbar och praktisk civil kompetens 
och utifrån dessa utveckla instrumentet. 

Varför bli reservofficer? 
Efter att ha inventerat några skäl för För
svarsmakten att hålla sig med reservoffi
cerare, dvs definiera efterfrågan, måste 
ekvationen för att gå ihop redovisa några 
skäl för unga kvinnor och män att vilja 
bli reservofficerare, dvs säkra ett utbud. 
Jag ser fem huvudsakliga sådana. 

Innan jag kommer in på dem måste 
något mycket fundamentalt slås fast och 
som jag tror många inom den aktiva För
svarsmakten förbiser. Att bli reservofficer 
är ett yrkesval. Även om det är individens 
blivande andra yrke, så är det när valet 
sker det första och enda yrket. Det sker 
dessutom i en mycket formativ period av 
den unge mannens eller kvinnans liv och 
får därmed stor betydelse för individens 
identitet och självuppfattning. Försvars
makten och dess yrkesbefäl tror jag inte 
riktigt vill se det på det sättet utan betrak
tar nog gärna reservofficeren som en civi
list i förmildrande omständigheter, en 
kvalificerad värnpliktig, låt vara synnerli
gen kvalificerad, men ändå inte en i yrket. 
Denna diskrepans i identitetsuppfattning
en leder till helt onödiga förluster av delar 
av det som uppnåtts i utbildningen som 
jag strax ska återkomma till. 

Låt mig återgå till skälen att bli re
servofficer: 

- Det är en synnerligen genomtänkt 
och väl utförd kvalificerad teoretisk 
och praktisk utbildning i framför allt 
ledarskap. Landets i särklass bästa 
och möjligen också den enda. Den 
har ett mycket gott renomme. Dess 
uppskattning i sammanhanget ligger 
dock inte i dess egenvärde, utan i det 

civila meritvärdet Det är viktigt att 
hålla detta i minnet. 

- Utbildningen ger ett ekonomiskt ut
byte och en trygghet som är särskilt 
värdefullt i detta tidiga skede i livet. 
De framförliggande högskolestudier
nas knappa tillvaro kan ges en liten 
guldkant med denna start. Sommar
uppehåll och andra, kanske ofrivilli
ga, studieavbrott kan fyllas med me
ningsfull och lönsam tjänstgöring. 

- I kraft av sin kompetens som reserv
officer kan, beroende på omständig
heter i övrigt, det finnas en trygghet 
att se en möjlig återgång för längre el
ler kortare tid i händelse av avbrott 
eller andra osäkerhetsmoment i den 
civila karriären. 

- Det ligger ett tydligt moment av öns
kan om personlig utveckling och vin 
nande av erfarenhet hos varje blivan
de reservofficer. Detta sker ofta un
der starkt intryck av äldre kamraters 
vittnesmål. Till dessa samlingsbe
grepp kan föras danandet av den egna 
personligheten, mognad, kamratska
pet, status och mycket mer av det som 
gör reservofficer till ett mycket att
raktivt varumärke. 

- Försvarsintresse och viljan att göra en 
insats för landets oberoende. Omfatt
ningen av detta varierar i hög grad 
men finns i någon mening hos alla re
servofficerare, vilket inte ska ses som 
ett utslag av idealitet eller kall. 

Reservofficeren i 
frivilligförsvaret 
För att etablera ett nytt och värdeska
pande reservofficerskoncept krävs att en 
gammal felsyn åtgärdas. Det gäller kopp
lingen till frivilligförsvaret Detta förhål
lande är mycket olyckligt genom att det 

får till följd en avprofessionalisering av 
reservofficeren. Från att ha rekryterats 
för, utbildats till , krigsplacerats och 
tjänstgjort som en yrkesman i varje tum 
påbörjas dagen efter utryckningen en 
"scoutifiering" av detta mästerverk. 

Vi åtskiljs från förbanden, får lämna 
in tjänstekort och uppträder i militära 
sammanhang i civila kläder (om vi inte är 
inkallade). Vi som arbetar med reservof
ficersfrågor gör det på ideell basis och ut
vecklar själva underlag och tekniker för 
att bedriva utbildning mm, som 
definitionsmässigt inte kan beskrivas 
som annat än oprofessionell. Därmed 
inte sagt att det inte sker mycket väl ge
nomförda och direkt imponerande insat
ser. Men poängen är att vi är yrkesmän. 
All vår tjänstgöring, vidareutbildning 
och kontaktverksamhet ska ske inom ra
men för den aktiva Försvarsmaktens var
dag, mitt i verkligheten. Varje tillfälle till 
kontakter och avstämning ska tas. Arbe
te i och för reservofficerssammanhang är 
yrkesutövning på deltid och ingenting 
annat. I förlängningen av detta synsätt 
ligger en avveckling av reservofficersrö
relsen som ideell företeelse. Fackliga frå
gor bör övertas av Officersförbundet 
(OF) och övrig föreningsverksamhet ge
mensamt med yrkesofficerskollegorna i 
lokala officerssällskap, förbandsnära 
klubbar och föreningar o dyl. All reserv
officersverksamhet sker som tjänst, på 
förbandet eller Högkvarteret centralt, i 
förekommande fall i uniform. 

Konceptet 
Det nya reservofficerskonceptet bygger 
på fyra hörnstenar, där var och en utgör 
en förutsättning. Tillsammans en odelbar 
enhet: 
- En till de höga kraven avpassad rekry

tering med ett attraktivt paket av eko-
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nomiska förmåner och välmotiverade 
högskolepoäng som viktiga inslag. 

- En mycket högt stående och civilt 
meriterande utbildning under till
räckligt lång tid för att säkra reservof
ficeren som yrkesofficerens jämlike 
och utgöra en trovärdig och stabil 
grund för fortsatt kvalificerad tjänst
göring. Jag kan tänka mig 3-4 år som 
norm med ett ömsesidigt överens
kommet ytterligare år. 

- En befattning i ett förband , eller an
nan typ av enhet, för varje anställd 
reservofficer. Att ha en fysisk och or
ganisatorisk hemvist och därmed en 
chef som tar ansvar för reserv
officerens yrkesutveckling är en helt 
avgörande komponent i konceptet. 
Att tappa eller släppa befattningen 
utan att gå in i en ny är att avgå som 
reservofficer. Personalreserv eller att 
i klump vara anställd vid t ex ett ma
rin kommando ska inte förekomma. 

- En frekvent och regelbunden tjänst
göring som ges inre och yttre trovär
dighet. Rullande fyraårskontrakt med 
ömsesidig exit efter varje period. Ett 
förmånspaket som både stimulerar 
till fortsatt tjänst och utgör kompen
sation vid dess upphörande. 
Konceptets krav på dessa fyra pelare 

kan tyckas vara att slå in öppna dörrar 
men så är tyvärr inte fallet. Alla reservof
ficerare är förvisso väl rekryterade och 
utbildade men alltför många saknar be
fattning och tjänstgöring. Jag vill än en 
gång understryka kravet på kvalitet i 
konceptets alla delar. Syftet är i hög grad 
att vinna det civila samhällets förståelse 
och respekt. Man ska inte behöva förkla 
ra och ursäkta sina insatser som reservof
ficer. De ska vara självklara. Vikten av 
relationen till den civila vardagen kan 
inte underskattas. Det räcker således inte 
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bara med att motivera reservofficeren. 
Även hans omgivning. En ide skulle kun
na vara lägre arbetsgivaravgift för re
servofficerens civila arbetsgivare som ut
tryck för samhällets uppskattning. 

Jag har ovan vid något tillfälle använt 
uttrycket varumärke som ett samlande 
begrepp för vad vissa av reservofficerens 
kvaliteter står för. Varumärken ska han
teras med stor varsamhet. De kan tunnas 
ut och därmed tappa sitt värde. Jag anar i 
försvarsledningens nyväckta intresse för 
reservofficerarna en betydligt bredare 
definition och användning av denna ka
tegori, där det kan tänkas vara så att var
je officer som inte anställs för en livslång 
karriär benämns reservofficer. En bak
väg in i flera befälskategorier som med
ger korttidsanställda officerare med be
gränsad utbildning och d:o uppgifter. Det 
är inte min sak att förvägra ÖB m fl den 
personal de anser sig behöva. Däremot 
vill jag peka på det nuvarande varumär
kets betydelse för den kvalificerade re
krytering och prestationsförmåga vi hit
tills sett systemet visa prov på. Tricket är 
inte att kalla det "reservofficer", det är 
innehållet i produkten som räknas. 

Det nya reservofficers
konceptets konsekvenser 
Vilka förändringar leder det nya koncep
tet till? Kravet på en avsevärt mer pro
fessionaliserad reservofficer med för
bandstillhörighet (e dyl.) och befattning 
både förutsätter och innebär en ökad 
kontaktyta med och närvaro på förban
det. Förbandschefer i krigs- och grund
organisationen måste se sina reservoffi
cerare som del av sin enhet om än inte 
alltid tjänstgörande. Information om ny 
materiel, nya arbetsformer och taktik, or
ganisation m m måste delges reservoffi
cerarna i lämpliga former. Det kan givet-

vis tyckas otympligt ur ett status quo-per
spektiv, men ambitionen här är att åstad
komma en förbättring, där reservoffi
cerarna ska vara lika välbekanta och vär
derade kollegor vid förbandet som yr
kesofficerarna. 

Tjänstgöringsformerna måste ut
vecklas. Förutom dagens begränsade 
men dock övningsverksamhet, måste re
servofficeren ges möjlighet till kompe
tensutveckling i förbandets och/eller 
egen regi. Tätare kontakt med förban
det gör det också lättare att kliva in i 
rollen. Vi måste på den civila sidan åter
upprätta respekten för och självklarhe
ten i att en reservofficer med viss fre
kvens har ett annat jobb, sitt militära 
uppdrag, att sköta. Någonstans kan gi
vetvis reservofficeren eller förbands
chefen, liksom givetvis den civila chefen, 
tvingas att göra ett val mellan re
servofficersskapets krav och möjlighe
terna att leva upp till dem. Lika lite här 
som i tillvaron i övrigt finns givna livs
långa karriärer. Begreppet förtidsav
gången reservofficer kommer säkert att 
bli frekvent använt och inget ont i det. 

Jag talar inte om mycket långa och 
frekventa tjänstgöringar. Låt säga att ett 
minimum ändå är två a tre dagar i måna
den varav någon är lördag eller söndag. 
Reservofficerare i vakt- eller jourtjänst 
under vissa helger kan vara en lämplig, 
och av yrkeskollegorna säkert uppskat
tad form. Tjänstgöring behöver givetvis 
inte ske varje månad, även om jag skulle 
se det som en stor fördel. Det står här gi
vetvis chef och reservofficer helt fritt att 
hitta formerna som passar varje situa
tion. 

Reservofficerare och 
anpassningstanken 
Vid dagens numerär av reservofficerare 

och med reservofficerskonceptets krav 
på att var och en har en befattning vid ett 
förband och tillhörande tjänstgöring, 
räcker inte befattningarna till. På sikt 
kan vi inte ha mer reservofficerare än vi 
behöver, precis som fallet är på alla an
dra arbetsplatser. Men med en mer pro
fessionell och aktiv reservofficerskår 
finns en lösning som samtidigt ger återta
get ett innehåll. Det är att kaderorganise
ra den vid var tid gällande fullt mobilise
rade Försvarsmakten. 

Om således vi tänker oss att försvaret 
av t ex Göteborg med omnejd efter ge
nomfört återtag under 5-10 år omfattar 
en viss optimal förbandsstruktur varav vi 
inledningsvis disponerar hälften, etable
ras den resterande halvan som kaderor
ganiserade komplement med stort inslag 
av reservofficerare. Halva förbandet 
finns således i sin helhet med manskap 
och materiel, den andra halvan bara i 
form av chefer och befäl, företrädesvis 
reservofficerare. Dessas tjänstgöring blir 
att planera och förbereda återtaget enligt 
de förutsättningar som råder vid var tid. 
Såsom läget nu är med begränsad verk
samhet enligt ovan, dvs. ett par dagar i 
månaden främst för att upprätthålla egen 
kompetens och kontakt med förbandet. I 
takt med ökande hot kan det bli veckor, 
månader med gradvis allt skarpare mobi
liseringsverksamhet i form av beställ
ningar och utbildning av personal. Utö
ver värdet av att ge återtaget ett ansikte, 
tvingas vi också i god tid tänka igenom 
vad ett återtag de facto kräver. Idag är 
hela denna del av vår doktrin en kejsare 
utan kläder. 

Man kan också tänka sig förband av 
andra typer än de traditionella. Det kan 
handla om "Kompani Kaliningrad", 
"Kolahalvön" eller "Baltikum" för att 
studera utvecklingen i respektive områ-
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de och med anledning därav förbereda 
möjliga insatser. Eller kanske "Kompani 
IT-skydd", "Internet", "Biologiskt an
fall mot Stockholm" eller vad som i öv
rigt från tid till annan bedöms vara möj
liga hot eller risker och där vi behöver 
vara förberedda. Syftet är inte att häri
genom sätta eljest sysslolösa reservoffi
cerare i terapi. Syftet är att ha framsynta 
och kostnadseffektiva svar på rimligt 
tänkbara hot. Finns inga sådana på ra
darskärmen, behöver vi givetvis vare sig 
förband eller reservofficerare att möta 
dem med . 

Kontinuerlig utveckling i 
yrket 
En yrkesutveckling kräver tre kompo
nenter: en chef, ett regelbundet utveck
lingssamtal och en övergripande chef/ 
personalfunktion som dels kan se behov 
och möjligheter för den anställde utanför 
den nuvarande enheten och dels kan 
verkställa och samordna återkoppling till 
systemets övriga komponenter, t ex re
krytering och utbildning. De två första 
kan etableras med dagens resurser men 
vi har först i sen tid fått något som liknar 
en övergripande ansvarig för re
servofficerssystemet. Vi har efterlyst en 
sådan funktion under arbetsnamnet 
Chief Operating Officer, COO. 

Triangeln reservofficeren-hans chef
COO runt ett årligt utvecklingssamtal är 
en grundbult i konceptet. Här klargörs 
reservofficerens militära och civila ut
veckling och vilka krav den fort
sättningsvis ställer på parterna samt i vad 
mån den bättre kan tillgodogöras För
svarsmakten på annan plats i organisa
tionen. På så sätt kan också former för 
tillvaratagande av civil kompetens ut
vecklas. Min övertygelse är att en ökad 
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kollegial närvaro av reservofficerare på 
förbanden också tillför en öppnare och 
mer modern attityd i Försvarsmakten. 
Om den militära ledarskapsutbildningen 
är överlägsen allt annat på grundläggan
de nivå, tror jag det civila samhället så 
småningom kommer ikapp och förbi när 
det gäller kvalificerad ledning. Inte minst 
i förhållningssättet till personal och frå
gor kring resursstyrning och manage
ment tror jag att den civilt förädlade re
servofficeren kan återbetala sin skuld i 
ledarskap från den första tiden. För att 
utmana konvenansen och kittla tanken 
skulle jag gärna se att varje yrkesofficer 
vid sin kommendörs/översteutnämning, 
för sin egen utvecklings skull, som rådgi
vare och mentor utsåg en lämplig reserv
officer som med kk/övlt grad gavs en be
fattning som biträde. 

Sammanfattning 
Låt mig runda av med att sammanfatta 
det nya reservofficerskonceptet 

- Omvärldsutvecklingen talar till stora 
delar för ett ökat inslag av reservoffi
cerare. Relationen till den civila var
dagen måste dock uppmärksammas 
och ges en hållbar utformning. Nyck
eln härtillligger i samhällets uppfatt
ning om Försvarsmakten i vid bemär
kelse. 

- Skälen att anställa reservofficerare 
och att vilja bli en sådan är oförändrat 
mycket starka . 

- En för uppgiften väl avpassad Rekry
tering- U t bild ni ng-Befattning-Tjänst
göring som en odelbar enhet. 

- Reservofficeren har en helt avgöran
de roll och plats i ett anpassningsför
svar av svensk typ. 

- Reservofficeren måste ges förutsätt-

ningar för en hög grad av professiona
lism och frivilligmomentet upphöra. 
Inte minst till yrkesofficerens egen 
fromma är reservofficeren i kraft av 
sin samlade militära och civila kom
petens en stor tillgång och, utifrån 
hans individuella förutsättningar, en 
jämlike och kollega. 

Källor: 
Lennart Levin m fl: "Reservofficersinstitutio
nen i Sverige" ingående i "Reservofficerare i 
Norden" 1985 

Krigsarkivarie Erik Norberg: "Reservoffice
ren i historiskt perspektiv" ingående i "Re
servofficeren 100 år" 1987 

Sveriges Reservofficersförbund: "Reservoffi
ceren i framtiden " 1998 

Tackför 
att vi lever! 

Hjälp fler! 
Giro 900 800- 4 Röda korset 
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Ledamoten 
STELLAN FAGRELL 

Överste l.gr Stellan Fagre/l är stf chefför Marincentrum 

Kustartilleriets framtid 
Inträdesanförande avhållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde 
i Stockholm 25 februari 1999 

l den rådande politiska och ekonomiska turbulensen rörande Försvarsmakten måste 
alla utsagor om framtiden tillskrivas en hög grad av osäkerhet. Alldeles oaktat osä
kerheterna finns det för mig, som en av de ledande företrädarna för Kustartilleriet 
anledning att tydligt markera min ställning i - för Kustartilleriet och Marinen ~ 
viktiga frågor. Den pågående ominriktningsprocessen, som den nu bedrivs i Hög
kvarteret, antyder en långtgående förbandsslak t, inte minst riktad mot Marinen och i 
s~~n~~het mot Kustartilleriet. Den slutliga omfattningen av reduktionen klarläggs 
val forst efter det planerade försvarsbeslutet år 2001. Det torde dock vara helt klart 
att den kvarstående förbandsmassan i Kustartilleriet(KA) är så förändrad, struktu
rellt och antalsmässigt, att ett kvarhållande av begreppet Kustartilleri inte längre är 
motiverat. Jag återkommer längre fram till namn- och identitets/rågan. Sverige som 
kustnation och som aktiv bidragare med förband till det internationella säkerhets
systemet har ansvar för att militära uppgifter i kustområden kan lösas. För mig som 
kustartillerist är det naturligt att Sverige alltfort skall utrusta, organisera och ut
bilda förband för just utnyttjande i kustområden och då främst skärgårds terräng. l 
d~t ~e/t nya säkerhetspolitiska läge, där Sverige befinner sig, medför emellertid att 
datidens bevekelsegrunder för formandet av stridskrafterna i grunden måste omprö
vas. Omprövning pågår och jag kommer därför att inledningsvis beröra den nya 
kustart!.lleri~oktrinen. Inom den troliga framtida förbandsstrukturen kommer jag 
att bero ra fragan om den tunga elden i de framtida kustartilleristridskrafterna. 

Doktrinen - den idemässiga 
bakgrunden 
Ett förbandssystem, ett vapenslag, byggs 
självklart med stöd av en genomtänkt ide 
som omsätts till en doktrin. En doktrin är 
en norm som styr praktiskt handlande. 
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Doktrinen ger således riktlinjerna för 
hur de nuvarande och framtida förban
den skall organiseras, utrustas och utbil
das. Den under det kalla kriget förhärs
kande invasionsförsvarsdoktrinen för 
Försvarsmakten omsattes inom KA till 

en egen vapenslagsdoktrin. Denna före
skrev något förenklat sålunda; organise
ra, utrusta och utbilda kustartilleriför
banden så att de kan avvärja framträng
ande av en kustinvasions tätförband . Ur 
denna doktrin utvecklades KA:s speciel
la kompetens; förmågan att föra en ut
hållig avvärjningsstrid inom skärgårds
områden. På den öppna kusten svarade 
kustartilleribataljonerna och de frilig
gande spärrbataljonerna för fördelning
arnas sjömålsbekämpningsförmåga inom 
ramen för deras avvärjningsstrid. 

Invasionsförsvarsdoktrinen är up
penbarligen nu föråldrad . Alla torde 
vara överens härom. Vad då i stället? 
Sveriges säkerhetspolitiska strategiska 
doktrin är under omprövning. De poli
tiska partierna har ingen gemensam syn . 
Försvarsmakten har i väntan på politisk 
inriktning inte formulerat en tydlig för
svarsmaktsdoktrin, men föreslår en in
riktning för det framtida försvaret som 
bygger på insatsstyrkebegreppet. "Våra 
nationella intressen och vår territoriella 
integritet hävdas bäst av att vi tidigt kan 
vara på plats för att förebygga, och vid 
behov, dämpa konflikter där dessa upp
står. Sådana insatser genomföres i sam
verkan med andra nationer eller parter. 
Detta ställer krav på insatsstyrkor som 
kan hantera olika typer av situationer. 
Försvarsmakten tillsammans m ed övriga 
totalförsvaret skall kunna skydda sam
hället mot såväl konventionella som 
okonventionella bekämpningssystem 
och metoder. " (FÖRSVARSMAKTS
IDE 2020) 

Denna Försvarsmaktens ide har växt 
fram under de senaste årens perspektiv
studier. Kustartilleriet har parallellt ge
nomfört egna, och deltagit i gemensam
ma, studier, för att så långt som möjligt 
vara i fas med den operativa och taktiska 

ideutvecklingen inom Försvarsmakten. 
studierna har lett fram till en idemässig 
bas för framtiden. Vad vi vill kunna 
åstadkomma med våra förband. Här 
måste tydligt klargöras: studierna har 
inte ensidigt behandlat entiteten kust
artilleriförband. Den övergripande ide
strukturen med operativa insatsstyrkor 
har hela tiden beaktats och studierna har 
som operativ ram förutsatt att förbanden 
ingått i en marin insatsstyrka. Det skulle 
här föra för långt att i detalj redovisa 
framväxten av den nya doktrinen . För 
den som vill fördjupa sig hänvisar jag till 
Tidskrift för Kustartilleriet nr 3/98. 

Ur de genomförda studierna har som 
en syntes ett antal begrepp identifierats 
och definierats. Begreppen är centrala då 
de beskriver vilka förmågor framtida 
kustartilleriförband måste besitta samt i 
vilken miljö man måste kunna verka. 

Begreppen är: 

KONTROLL 

"Kontroll: att övervaka och behärska .. . 
för att vid behov gripa in och reglera . . . 
(Svensk ordbok). Detta innebär för kust
artilleristridskrafterna att de måste kun
na 

- indikera och .följa all verksamhet 
inom området, till lands, till sjöss och i 
luften - PÅ, UNDER, och ÖVER 
ytan. 

- besluta om och leda enheter vid insat
ser inom området 

- ingripa för att stödja önskad verksam
het inom området 

- förneka annans utnyttjande av områ
det 

- avbryta oönskad verksamhet i områ
det 

säkerställa ji-i passage genom och 
området. 
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MARITIMT OMRÅDE: 
Ett geografiskt område innefattande 
både land och vatten och den därtill hö
rande mediaövergången. Maritima om
råden utgörs av fritt hav, skärgårdar, öpp
na kuster, floder och deltaområden. 

KUSTZONEN 
Med kustzonen menas de områden som 
till havs och på land präglas av närheten 
till havet respektive land. Dessa är bland 
annat skärgårdsområden, öppna kust
sträckor, floddeltan och hamnar. Kustzo
nen är en del av det maritima området. 

MARITIM FÖRMÅGA 

Förmåga att verka i fred, kris och krig 
inom/utom laodet på fritt hav, längs med 
kuster och vattenvägar. Härvid skall ma
rina stridskrafter kunna leda/ledas av an
dra totalförsvarsmyndigheter/utländska 
förband eller dess motsvarigheter. 

AMFIBIEFÖRMÅGA 

Förmåga att ta, utöva och bestrida kon
troll inom kustzon. För att inneha förmå
gan måste förbandet kunna behärska 
mediaövergången land - hav, kunna röra 
sig inom och mellan områden (på land 
och på vatten) samt ha sensorer och va
pensystem, vilka kan verka till lands, till 
sjöss och i luften. Förbandet skall kunna 
leda/ledas av svenska och/eller utländska 
förband . Samlad marin lägesbild skall 
kunna insamlas, bearbetas och distribue
ras. Denna förmåga är idag tillskriven 
amfibiebataljonerna men med den bred
dade tolkningen omfattar det hela [det 
rörliga] Kustartilleriet. 

STRATEGISK FÖRMÅGA TILL IN
SATS 

Förmåga att med egna eller tillförda re-
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surser kunna genomföra samlad trans
port till aktuella insatsområde. Ha för
måga att verka i olika klimatologiska 
zonerna inom Europa 

AMFIBIESTRIDSG RUPP 

Tillfälligt organiserat förband som under 
viss tid mot en definierad uppgift sam
mansätts för visst geografiskt område 
och verksamhet med förmåga att verka i 
ett maritimt område. 

Utifrån dessa begrepp, och de genom
förda studierna har formulerats doktri
nen. 

KA skall i alla konfliktnivåer ha för
måga att kunna 

• TA, BIBEHÅLLA, BESTRIDA 
KONTROLL över KUSTZON, 

• GENOMFÖRA INSATS i kustzon 
där kontroll inte erfordras, 

• VERKA tillsammans med övriga 
svenska stridskrafter och totalförsva
rets övriga resurser, 

• VERKA tillsammans med andra na
tioners förband inom ramen för inter
nationella operationer eller annan 
form av försvarssamarbete. 

Den framtida 
förbandsstrukturen 
Målbildsdiskussionen pågår för fullt i 
Högkvarteret. Resultaten blir klara i me
dio av maj, då ÖB till regeringen skall re
dovisa sitt förslag till framtida insatsor
ganisation. Av vad som hittills framkom
mit, torde det fasta kustartilleriet utgå. 
Därmed menas sannolikt att de fasta 
batterierna och de fasta minspärrtrop
parna läggs ned. Kvarstående fasta led
ningsförband tillsammans med luftvärns
enheter, bevakningsenheter etc. kan i vis
sa viktiga marina operationsbaser bli 

kvar som någon form av skydds- och un
derhållsförband. Blir de kvar, kan man 
med säkerhet utgå ifrån att det är frågan 
om överföringsförband. Amfibieförban
den och brigadledningsfunktionerna är 
kvar men antalsmässigt färre. De rörliga 
kustartilleribataljonerna och det tunga 
kustrobotbatteriet riskerar att hamna ut
anför målbildsstrukturen! 

Låt mig först ta upp artillerifråga n. till 
vår prefererade pjäs och att gemensam 
anskaffning sker är helt logiskt. 

statsmaktens krav på förmåga och 
kompetens inom Försvarsmakten att ge
nomföra väpnad strid är oavvisligt. För
måga och kompetens att genomföra väp
nad strid i kust- och skärgårdsområden 
är kustförsvarsförbandens ranson d'etre. 
Tillgång till indirekt eld från artilleriför
band är en förutsättning för framgång 
vid strid på marken. Relationstalet mel
lan understödsbataljoner och stridande 
bataljoner håller sig - i trovärdiga för
bandsstrukturer - typiskt mellan l till 2 
och l till 3, såvida inte de stridande batal
jonerna kan understödjas av ett kraftfullt 
attackflyg. Det är ju inte fallet för de 
svenska bataljonerna. I dagens struktur 
understöds de sex amfibiebataljonerna 
av tre kustartilleribataljoner. Vårt rela
tionstal är således l till 2 och i viktiga 
skärgårdsområden kan understödet bli 
än starkare genom de moderna tunga 
fasta batterierna som vart och ett i eld
kraft motsvarar en artilleribataljon. Utö
ver understödsfunktionen, som för de 
stridande bataljonerna är av avgörande 
betydelse, besitter kustartilleribataljo
nerna en svensk unik kompetens. Som 
enda artilleriförband har de förmågan att 
målfölj a, eldleda mot och bekämpa rörli
ga punktmål på skjutavstånd upp till 30 
km. Detta innebär att en kustartilleri
bataljon har en eldverkansyta mot sjö-

och markmål i storleksordningen 3000 
kvadratkilometer! 

Precision är honnörsordet för kustar
tilleribataljoneroas eld. Härav följer ock
så förmågan att precisionsbekämpa såväl 
punktmål som ytmål på marken och 
dessutom förmågan att avge kontrolle
rad varningseld i lågkonflikter. Kraven 
på kontrollerad precisionseld på långa 
skjutavstånd har medfört att kustartille
ribataljonerna innehåller integrerade 
marina lednings-, sensor- och sambands
system och armesambandssystem som 
medger att bataljonerna inom sina ver
kansområden dels kan skapa en mycket 
god marin lägesbild , dels fritt kan för
medla och motta mållägen på kvalifice
rade sambandssystem. Den materiella 
förnyelsen av lednings- och sensorsyste
met är redan inledd i och med utveck
lingen av Arte 740 som kommer att bli en 
världsunik teknisk lösning där lednings
system, ytspaningsförmåga, luftspanings
förmåga och eldledningsförmåga är inte
grerade i ett lednings-/sensorfordon. 
Sammantaget innehar bataljonerna en 
kompetens som vida överstiger vad en 
okomplicerad armeartilleribataljon har. 
Den senare är ju enkelt uttryckt bara en 
"granatleverantör". Om Högkvarteret 
siktar mot att skapa en försvarsmaktsge
mensam artilleriresurs i den ringa mängd 
som anges i strukturalternativen, borde 
man uppdra åt Kustartilleriet att svara 
för vidmakthållande av den kvalificerade 
artillerikompetens som finns i kustartil
leribataljonerna. Behåll alltså 12/80-sys
temet intill dess ny artilleripjäs anskaf
fas! Vår artillerikompetens är i alla avse
enden mångsidig och våra kustartilleri
bataljoner är idag väl samövade med am
fibiebataljonerna och armens anfallsba
taljoner! 

Fullföljer Högkvarteret inriktningen 
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att ta bort brigadartilleriet och kustartille
ribataljonerna samtidigt som de moderna 
fasta artilleribatterierna läggs ner, blir am
fibiebataljonerna utan kvalificerat eldun
derstöd . Som en följd härav måste därför 
bataljonsartilleriet kraftfullt förstärkas, 
om amfibiebataljonerna framgångsrikt 
skall kunna strida mot marktrupp. Det 
tunga kustrobotbatteriet är i ett snävt be
traktelsesätt ett utrerat invasionsförsvars
förband. En egenskap batteriet delar med 
en mängd andra förband! För den insatte 
och i ett vidare sammanhang, är batteriet 
självklart en tillgång. Förmågan att från 
en, om så önskas, "osynlig plattform", le
verera (eller hota med leverans av) tung 
eld mot fartyg för hävdande av vår territo
riella integritet eller som stöd i en interna
tionell operation kan ha väsentlig betydel
se. Jag kan bara erinra om hur det möjliga 
eller reella hotet från kustrobotbatteriet i 
ex-Jugoslavien upplevdes som en synner
ligen besvärande faktor för de deltagande 
koalitionsparterna vid operationerna i 
Adriatiska havet. Det tunga kustrobot
batteriet grupperat på Gotland innebär 
att varje bevakningsbåt i den delen av 
Östersjön måste betraktas som en "potent 
kombattant". Som kompetensresurs är 
batteriet unikt i Sverige. I ett fullföljande 
av FÖRSVARSMAKTSIDE 2020 inrikt
ning mot svensk långräckviddig bekämp
ningsförmåga är det självklart att batteriet 
bibehålls. Där finns kunskapen om hur 
markbaserade robotförband med lång 
räckvidd utrustas, organiseras och utbil
das. 

Hemvisten 
Finns det då anledning att nu beröra frå
gan om kustartilleriets hemvist i För
svarsmakten? Jo, det är befogat av två 
skäl. För det första räknas kustartilleri
förbanden till markstridskrafterna i det 
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gällande klassifikationsdokumentet För 
det andra uppfattar jag att det finns fa
langer, som driver frågan om en renod
ling av Försvarsmaktens indelning; det 
vill säga man anser att kustartilleriför
banden såsom varande markstridsför
band naturligen borde vara en del av Ar
men. En sådan tingens ordning är nu in
aktuell. Dagens marin, framsprungen ur 
främst marinkommandoreformen för tio 
år sedan, men även ur utbildningssyste
met och samövningarna, är den bas varur 
framtidens marina insatsstyrkor skall 
komma. Kustartilleriet är självklart en 
del av Marinen! En marin personalkår 
med gemensamma yttre insignier är då 
den slutliga bekräftelsen på en samman
hållen marin. Professionen kustartillerist 
framgår då av ett särskilt tecken på sam
ma sätt som ubåtsvapnets folk manifeste
rar sin förbandstillhörighet Ytstrids-, 
minröjnings- och marinflygförbandens 
profession borde likaledes framgå av 
burna tecken. Ett inordnande av kustar
tilleriförbanden i armen skulle menligt 
inverka på, rentav förhindra, ett trovär
digt uppsättande av insatsstyrkor med 
bred marin kompetens. Någon eller någ
ra samövningar per år ger inte den djupa 
systemförståelse som erfordras för att få 
en reell effekt ur en samordnad insats
styrka. Kulturkrockar kommer med ti
den att alltmer försvåra en effektiv sam
verkan. Frågan om armetillhörigheten 
hade möjligen relevans under invasions
försvarsdoktrinens tider då kustartilleri
och armetörbandens verksamhet i krigs
planerna regelmässigt samordnades för 
en gemensam avvärjningsstrid. Som ex
empel valde Finland då att låta sitt kust
artilleri vara en del av Finlands arme 
men har nu, under inverkan av den nya 
hotbilden, inrangerat kustartilleriförban
den i den finska marinen. 

Namnet 
Begreppet kustartilleri användes första 
gången officiellt år 1899 i samband med 
att en kommitte tillsattes för att verkstäl
la en utredning rörande ny organisation 
av kustfästningsartilleriet och fasta min
försvaret och därmed sammanhängande 
frågor; den så kallade kustartillerikom
mitten. Efter utredning, remissbehand
ling och slutligen riksdagsbehandling bil
dades så vapenslaget Kustartilleriet år 
1902 genom en sammanslagning av Ar
mens dåvarande kustfästningsartilleri, 
Vaxholms och Karlskrona artillerikårer 
med Flottans fasta minförsvar. Bevekel~ 
segrunden för det valda namnet torde 
vara behovet att särski lja vapenslaget 
tydligt från armens truppslag artilleriet. 
Det geografiska prefixet kust anger im
plicit vad det var frågan om; nämligen ett 
artilleri med främsta (enda?) uppgift: att 
beskjuta fiendens fartyg. Det fasta min
försvaret var, i jämförelse med artilleriet 
numerärt så litet att det inte påverkad~ 
namnvalet 

Artilleridominansen har hela tiden 
varit mycket tydlig i Kustartilleriet. Un
der nio decennier fram till uppbyggna
den av amfibieförbanden har artilleri
förbanden, såväl fasta som rörliga, stått i 
centrum för de samlade ansträngningar
na. Vi står nu inför ett radikalt nytt läge 
avseende tyngdpunkten i förbandsmas
san. De fasta artil leriförbanden kommer 
sannolikt att utgå och de rörliga kustar
tilleribataljonernas framtid är i högsta 
grad osäker. Måste denna tyngdpunkts
förskjutning då påverka namnet? Varför 
kan inte namnet kvarstå av traditions
skäl? Se på Armen som behållit kavalle
riet som ett eget truppslag trots att häs
tarna inte längre finns kvar. Jag menar 
att analogien med kavalleriet inte är re
levant. Kavalleriförband har under år-

hundradena utnyttjats för spaning, strid 
på djupet, som flankskydd etc. Kavall e
riet utbildar idag förband för just dessa 
uppgifter. Skillnaden är bara förflytt
ningssättet. Nutidens kavalleriförband 
är avhästade och har i stället motorise
rats. 

Ett bibehållande av benämningen 
Kustartilleriet är olämpligt av två skäl. 
För det första är det grovt missvisande. 
Det artilleristiska förbandsinnehållet 
kommer sannolikt att utgöra en liten del 
av helheten. För det andra leder ordet 
tanken fel och får den oinitierade att as
sociera till andra världskrigets bered
skapstjänst på kobbar och skär. Denna 
senare koppling har upplevts under på
gående omstruktureringsprocess! Den 
höga sekretess som omgärdat de moder
na fasta artilleriförbanden har självklart 
medfört svårigheter att "marknadsföra" 
förbandssystemet 

• Vad skall då arvtagarna till Kustartil
leriet ges för kollektiv benämning? 
Det nya namnet bör förstås vara kort 
snärtigt och entydigt! En svensk mot~ 
svarighet till engelskans Marines vore 
en fullträff, men jag kan då inte finna 
den. Marinkåren och marininfante
riet är dels "upptagna" av USA och 
Ryssland; dels har dessa förband en i 
grunden annan struktur än våra för
band . De är egentligen lätta mark
stridsförband med specialutrustning 
och träning för att från havet gå iland 
och därefter föra en markstrid. Vår 
fortlevande förbandsmassa kommer 
att domineras av amfibieförbanden 
med sin inneboende förmåga att lösa 
strids- och andra uppgifter både till 
sjöss och till lands. I så motto har de 
unik kompetens och är det enda för
bandssystem, som har förmågan att 
föra en samtidig komplex strid mot 
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mål på och under vattnet, på land och 
i luften i den särpräglade miljö som 
skärgårdarna utgör. För mig är det 
självklart att ordet "amfibie" skall 
ingå i benämningen. Namnet måste 
emellertid också kunna utgöra ett 
kollektivt samlingsbegrepp för alla 
dem som arbetar och utbildas i för-

bandssystemet Lämpliga begrepp är 
för mig -trupperna eller -kåren. I va
let dem emellan väljer jag - kåren där
för att jag uppfattar ordet trupperna 
alltför oprecist. 

Amfibiekåren är mitt förslag till 
namn på ett reformerat Kustartilleri! 

Räkna med 
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Hedersledamoten 
DICK BÖRJESSON 

Efter alt ha varit militärbefälhavare i Mellersta Militär
området under fyra år, är viceamiral Dick Börjesson sedan 
J juli 1998 anställd i Försvarsdepartementet 

Att fatta försvarsbeslut-Att besluta är en sak, att 
förstå en annan. 

Försvarsmakten står nu inför en stor omställning sedan regeringen och centerpartiet 
har kommit överens om de ekonomiskaförutsättningarna som skall gälla de närmaste 
åren. Vilka förändringar som i realiteten kommer att genomföras, vilken verksamhet 
som i framtiden kommer att bedrivas och vilka förband som utvecklas eller försvinner 
är dock fortfarande mycket oklart. I sitt inträdesanförande i Kungl. Krigsvetenskaps
akademien med titeln "Att fatta försvarsbeslut" tar ledamoten Britt Bohlin upp en 
diskussion om hur försvarsbeslut växer fram och de roller som de inblandade aktörer
na har. Hon berör också hur de som skall genomföra besluten uppfattar och tolkar den 
politiska styrningen. Det är funderingar från en kunnig och centralt placeradförsvars
politiker som borde vara relevanta när den nu förestående förändringen skall konkre
tiseras. Underlagslämnare och genomförare har skäl att tänka över hur förslag utfor
mas och sitt agerande iförhållande till sina uppdragsgivare. 

Det gäller inte minst för dem som före
träder de marint inriktade delarna av to
talförsvaret. Med sitt stora behov av fun
gerande handelsförbindelser över havet 
och kustzonens befolkningskoncentra
tion har Sverige ett stort maritimt be
roende. Märkligt nog har förståelsen för 
hur detta inverkar i totalförsvarssam
manhang inte rotats lika djupt som ex
empelvis betydelsen av en folklig förank
ring på regementsorterna. Här finns be
hov av ett fortsatt upplysningsarbete in
för de förestående besluten om totalför
svaret 
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"Den största utmaningen för allt för
ändringsarbete ligger i att skapa förstå
else för behovet av förändring och att 
säkerställa en trygghet i och en tilltro till 
själva förändringsarbetet ", säger Britt 
Bohlin och fortsät ter: "/ .fi·åga om för
svaret är dock frågan vidare än att 
anställningstryggheten rubbas för an
ställda i Försvarsmakten och i försvars
industrin. Det handlar om ett basalt 
trygghetsbehov, ytterst om liv och död, 
om möjligheterna att förebygga och i 
värsta fall bekämpa sådan grymhet och 
ondska som vi svenskar, i alla fall de 

flesta, lyckligtvis bara mött genom TV
bilder." 

Att det finns behov av att förändra 
Försvarsmakten torde vara uppenbart 
även för dem som perifert intresserar sig 
för frågan. De senaste månadernas de
batt om svarta hål, utebliven kompensa
tion för effekterna av nya betalnings
rutiner vid materielinköp och ovanpå 
detta en årlig sänkning av planerings
ramen med 4 miljarder i början på 2000-
talet som den senaste politiska upp
görelsen resulterat i visar att pengarna 
inte räcker till för att fullfölja det som i 
senaste försvarsbeslutet ansågs vara en 
rimlig ambitionsnivå. Till detta ska ll läg
gas den förändrade säkerhetspolitiska 
utvecklingen, den tekniska utvecklingen 
och de förändrade uppgifter som total
försvaret har att hantera. 

Britt Bohlin anser att försvarsbeslu
ten som regel varit bra även om motstån
det från Försvarsmakten mot förändring
ar varit starkt. För litet pengar i förhål
lande till uppgiften har varit ett stående 
inslag 1 försvarsmyndigheternas ar
gumentation. Ändå har den huvudsakli
ga uppgiften kunnat lösas; Sverige har 
fått leva i fred och frihet. Alliansfriheten 
har varit grunden. Värnpliktssystemet 
har givit oss "kanske världens bästa sol
dater" och en enastående rekryte
ringsbas. Den folkliga förankringen har 
manifesterats genom frivilligrörelsen. 
Försvarsmakten möts av respekt och för
troende i internationella insatser tack 
vare hög kvalitet hos personal och mate
riel. Den materiella kvaliteten har till 
stor del skapats av den kompetenta och 
allsidiga försvarsindustri som Sverige 
har kunnat utveckla på grund av långsik
tiga och kontinuerliga satsningar på kva
lificerad materiel och högt ställda krav 
från företrädare för förband och funktio-

ner. Så beskrivet kan jag dela uppfatt
ningen att försvarsbesluten kan få Med 
beröm godkänt. "Vi har dock en bit kvar 
till Med utmärkt beröm godkänt och var
för nöja sig med det näst bästa?" säger 
Britt Bohlin. 

När försvarsbesluten fattats har an
svaret varit delat mellan politiker och 
myndigheter. Politikerna har lagt en sä
kerhetspolitisk grund. Totalförsvarsmyn
digheterna inklusive Försvarsmakten har 
utarbetat strukturer som därefter över
lämnats till politikerna som gjort en sam
lad bedömning och fastställt beslutet. Till 
viss del har politikerna tagit sig friheten 
att "stuva om något i fredsorganisatio
nen" men de "rubbar aldrig balansen i 
krigsorganisationen" enligt Britt Bohlin . 
Skälet uppges vara att man "har respekt 
för Försvarsmaktens kompetens och för
måga att göra en optimal sammanvägning 
för att helhetsförmågan skall bli den ab
solut bästa". Det framgår dock av inträ
desanförandet att de politiska beslutsfat
tarna har funderat över en och annan 
företeelse. En sådan är att den procentu
ella fördelningen av de ekonomiska re
surserna mellan mark-, sjö- och flyg
stridskrafter i huvudsak varit den samma 
sedan 1958. Alla stora förändringar som 
inträffat sedan dess, säkerhetspolitiskt, 
taktiskt och tekniskt har tydligen inte va
rit av den arten att den procentuella för
delningen påverkas i nämnvärd grad. 
Frågan som Britt Bohlin ställer är om det 
är rätt ell er bara rättvist. 

För mig framstår det som självklart 
att de som har att fatta de politiska beslu
ten verkligen skall anstränga sig för att 
fatta rätt beslut. Det innebär att de upp
gifter som totalförsvaret skalllösa liksom 
krigsorganisationens storlek, samman
sättning och beredskap borde vara av 
politiskt intresse i än högre grad än 
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fredsorganisationens lokalisering. Det är 
ju krigsorganisationens förband och de
ras förmåga som är ett av de viktigaste 
verktygen som statsmakterna skall ut
nyttja för att skapa trygghet nationellt 
och internationellt. Frågan om avvägning 
mellan de olika försvarsförmågor som 
bildar helheten får därför inte okritiskt 
överlämnas till myndigheternas avgöran
de särskilt inte i det förändringsarbete 
som nu förestår. Nu kanske det krävs en 
politiskt beslutad omavvägning som blir 
minst lika dramatisk som den som gjor
des år 1958. 

Många har genom åren anmält skilj
aktiga meningar i militärledningen. Som 
marinchef och som militärbefälhavare 
har jag själv många gånger gjort det bl. a. 
avseende den avvägning som Överbefäl
havaren rekommenderat. Det har enligt 
min bedömning haft marginell om ens 
någon inverkan då anslagen för försvaret 
och dess fördelning på delfunktioner har 
beslutats. Dessa varningar om obalans i 
avvägningen kan förstås ha avfärdats ef
ter det att de prövats noga politiskt, men 
det kan också vara så att respekten för 
ÖB:s förmåga att göra en optimal sam
manvägning varit så stor att någon 
grundlig politisk prövning av andra för
slag inte har gjorts. Britt Bahlins konsta
terande tyder på det senare. I så fall är 
det nu hög tid att ta en politisk diskus
sion om hur den framtida försvarsorgani
sationen skall avvägas. 

I mitt förra inlägg i Tidskrift i Sjövä
sendet (nr 2/98) har jag senast berört 
avvägningsfrågan. Jag konstaterar där att 
försvarskapaciteten i flera marina funk
tioner redan har passerat under den 
gräns där det med rimlig säkerhet är möj
ligt att lösa de uppgifter som har lagts 
fast i politiska beslut. Jag kan förstås ha 
fel men om mitt konstaterande är rätt 
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borde det vara hög tid att vidta åtgärder 
för att återskapa en balans mellan upp
gifter och resurser inom det maritima 
området. Om uppgifterna är för stora 
och resurserna för små måste en omav
vägning allvarligt övervägas. Om detta 
inte är möjligt därför att anspråken från 
övriga delar av totalförsvaret sammanta
get är för stora så måste de maritima 
uppgifterna ställas mot andra uppgifter 
och det som är minst viktigt i den fram
tida säkerhetspolitiska miljön väljas bort. 
Detta är i högsta grad ett politiskt beslut 
men fackföreträdarnas synpunkter mås
te föras fram tidigt och tydligt. Ingen är 
betjänt av att problem och möjligheter 
göms undan i tvättkorgen inför det stål
bad som enligt Överbefälhavaren väntar 
Försvarsmakten. 

Den begränsade försvarsdebatt som 
förs är främst fokuserad på om vi har 
beställt för många JAS-plan och strids
vagnar. Om besluten skulle ha fattats 
idag så hade förmodligen slutsumman 
blivit en annan både antalsmässigt och 
ekonomiskt. Som det beskrivits från an
svarigt håll är det emellertid inte möjligt 
att nu ändra de liggande kontrakten. 
Det skulle bli dyrt och få oönskade kon
sekvenser i övrigt. Frågan om det går att 
få andra betalnings- och leveransvillkor 
är ändå högst relevant om de redan gjor
da beställningarna inte gör det möjligt 
att nu också rikta resurser till sådana 
verksamhetsområden och mate
rielsystem som definitivt har en given 
plats i framtidens försvarsorganisation. 
204 JAS-plan räcker till 12 flyg
divisioner enligt gamla beräknings
normer. Med en mindre "haverireserv" 
räcker det till fler. 280 stridsvagnar 
räcker till fyra fullt utrustade pansarbri
gader eller till minst det dubbla antalet 
mekaniserade, om man minskar strids-

vagnsantalet per brigad . Det torde vara 
högst rimligt med en sådan materiell 
blandning för att upprätthålla kom
petensen i organisationen om man ock
så tar hänsyn till den omfattande tillför
seln av stridsfordon 90. Behov av att 
modernisera Armens artilleri- och luft
värnsförband finns visserligen, men 
sammantaget innebär nu löpande mate
rielkontrakt att såväl Flygvapnet som 
Armen f n har en god tillförsel av mo
derna vapensystem till förband för inva
sionsförsvarsuppgifter. För uppgifterna 
att hävda den territoriella integriteten, 
deltagande i internationella insatser och 
stöd till samhället torde endast en del av 
den modernt utrustade förbandsvoly
men behöva tas i anspråk enligt de slut
satser som dragits i tidigare studier. 

För Marinen är utvecklingen mera 
bekymmersam. Fyra kustkorvetter av 
Visbyklass är under byggnad. Frågeteck
en har rests kring den planerade beställ
ningen av sex fartyg i Visbyklassens del
serie 2. Likaså diskuteras förutsätt
ningarna för att gå vidare med ubåtspro
jektet Viking. Den planerade förnyelsen 
av minkrigsorganisationen med bl. a. 
fortsättningen av styrsöklassen har skju
tits framåt i tiden och möjligheterna att 
förse de två sista av de sex amfibiebatal
jonerna med stridsbåtar är högst osäkra. 
Helikopterförnyelsen omgärdas också av 
frågetecken. Det krävs inte några mer 
ingående studier för att inse att de nöd
vändiga verktygen för de marina uppgif
terna - fartyg, ubåtar, helikoptrar och 
stridsbåtar - riskerar att bli ännu färre 
inom kort. Fartyg projekteras för en livs
längd på 25 - 30 år. Det nuvarande far
tygsbeståndet har i de följande tre dia
grammen placerats in på den plats i ål
derstrappan som de befinner sig på om 
c:a 10 år. Under strecket finns de fartyg 

som nu och inom kort utrangeras. De 
skuggade fälten indikerar för vilka enhe
ter beslut om ersättningsanskaffning re
dan är eller inom kort blir akut. För de 
viktiga funktionerna i sjökriget - ytstrid , 
minröjning och ubåtsoperationer - visar 
diagrammen att beslut om ersättningsan
skaffning inte kan skjutas upp, eftersom 
det oftast tar ca tio år från beslut om att 
en ny serie fartyg skall byggas till dess att 
den är operativ. 

Det finns också andra viktiga motiv 
för att värna om den inhemska kom
petensen att utveckla, producera och vid
makthålla materiel för den marina mil
jön. Svensk industri återfinns bland de 
främsta i världen, då det gäller att bygga 
fartyg anpassade till operationer i grunda 
och kustnära vatten. Det borde skapa 
gynnsamma möjligheter att få till stånd 
ett internationellt industrisamarbete om 
man kan hänvisa till att beställningar 
görs av Sverige. Det i sin tur skapar för
utsättningar dels för att underhålla redan 
anskaffade fartyg, dels för att forcera an
skaffning i en situation, då det inter
nationella läget blir frostigare. 

Anpassningsfilosofin och den säker
hetspolitiska betydelse som en inhemsk 
industrikapacitet har lyfts fram i många 
sammanhang. Totalförsvarets framtida 
uppgifter, den säkerhetspolitiska och 
tekniska utvecklingen samt den beskur
na penningramen är andra viktiga para
metrar. De signaler, som följande bilder 
ger, borde vara tillräckligt tydliga för att 
försvarspolitikerna nu skall noggrant stu
dera inte bara fredsorganisationen utan 
också de marina försvarsförmågorna och 
den framtida balansen i krigsorgani
sationen. 

Om inte åtgärder vidtas nu för att 
förse Marinen med modern materiel ur
holkas den sjöoperativa förmågan 
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Territoriell integritet, övervakning, ubåtsjakt, sjöfartsskydd, invasionsförsvar. 

4 st korvette 
typ Visby 

Diagram l 

snabbt. Då kanske det blir en självupp
fyllande profetia som de sedan länge 
pensionerade armegeneralerna Björe
man och Gard framför, då de i en de
battartikel nyligen påstår att marina 
stridskrafter kan tillföras från andra na
tioner om en kraftfull marin komponent 
behövs i det svenska invasionsförsvaret. 
Detta rimmar inte alls med den deklare
rade alliansfriheten. Det rimmar också 
mycket illa med de uppgifter som det 
framtida försvaret skall lösa enligt det 
senaste försvarsbes l ute t och försvarsbe
redningens rapport inför kontrollstation 
1999. D et gäller således att avvägningen 
i kommande försvarsbeslut blir rätt i 
förhållande till de uppgifter som skall 
lösas snarare än att sparbetingen blir 
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rättvist fördelade. Annars lär det bli 
svårt att nå betyget Med utmärkt beröm 
godkänt. 

I Britt Bohlins inträdesanförande har 
hon lyft fram 10 punkter som jag kom
menterar i det följande. De bör beaktas i 
framtida beslutsprocesser kring totalför
svaret om man, som jag tolkar henne, 
skall nå det högre betyget. De omfattar 
både de politiska besluten och berörda 
myndigheter, från dess ledning till varje 
människa. Det är där det måste börja en
ligt Britt Bohlin, hos var och en . Jag tol
kar hennes uttalande som en inbjudan 
till en allmän debatt kring hur dessa 
punkter bör uppfattas och hanteras i det 
förestående förändringsarbetet. Så här 
lyder hennes Punkt nr l. 

Territoriell integritet, minröjning, ubåtsjakt, sjöfartsskydd, invasionsförsvar 

Diagram2 

4 st 
minröjningsfarty 

typ Styrsö 

<Beslutom ? ersättning 
nyss/nu/snart 

Centrering och fokusering är 
viktigt i den brytningstid vi 
befinner oss 
Den säkerhetspolitiska omgivningen är 
en central faktor, liksom det som vi anser 
vara värdefulla principer som vi vill be
hålla . Folkförsvaret med totalförsvars
plikten och en kompetent nationell för
svarsindustri nämner hon som exempel. 

För egen del så vill jag här gärna utgå 
från de fyra uppgifter som Försvarsmak
ten har fått. Försvaret mot ett väpnat an
grepp, hävdandet av den nationella inte
griteten, deltagandet i internationella 
uppgifter och stödet till det civila sam
hället kräver sammantaget en allsidig 
förmåga hos Försvarsmakten . Enga
gemangets omfattning och beredskapen 

7 st 

att börja verka i resp. uppgift kan dock 
varieras. Det väpnade angreppet i form 
av ett invasionsföretag anser de flesta be
dömare ligga långt bort i framtiden. Skul
le det trots allt komma så bör vi kunna 
ställa fler välutbildade och välutrustade 
förband på krigsfot än vad som nu disku
teras för den s k insatsorganisationen. 
Det krävs således tillgång till ytterligare 
materiel och personal som kan utnyttjas 
för att växa till i försvarsförmåga. Dessa 
delar hänförs till den s. k. kompetensor
ganisationen som diskuteras av bl. a. för
svarsberedningen. 

Det finns ingen motsättning mellan 
kraven på att i framtiden kunna skapa en 
rimlig invasionsförsvarsförmåga hos na
tionen och medverkan i internationella 
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Territoriell integritet, spaning, övervakning, ubåtsjakt, invasionsförsvar 

Diagram3 

3 st ubåtar 
typ Gotland 

insatser i vad gäller kraven på kvalitet. 
Problemet uppstår först då kvantiteten 
blir för liten för att samtidigt kunna lösa 
uppgifter i det nationella försvaret och 
en efterfrågad medverkan i internatio
nella insatser. Med den omfattning på 
svensk medverkan i internationella insat
ser, som anges i bl. a. försvarsbered 
ningens senaste betänkande, torde det 
vara fullt möjligt att bevara och utveckla 
tillräcklig kompetens i de markoperativa 
uppgifterna som en grund för en rimligt 
stor tillväxt för de nationella behoven. 
Samma sak gäller för flygstridskrafterna . 
För de marina stridskrafterna har emel
lertid antalet förband minskat så mycket 
att det uppstår en prioriteringssituation 
om var de tillgängliga förbanden skall ut-
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nyttjas. Är den nedtoning av marina in
ternationella insatser som görs av för
svarsberedningen framtvingad av det 
låga antalet förband och inte av väl 
övervägda behov och möjligheter resp. 
svårigheter att bryta gamla procenttal i 
avvägningssammanhang? 

De internationella fredsinsatserna 
kan inte enbart vara förbehållna mark
stridsförband. Den minröjning, som se
dan några år är ett stående inslag i sjö
stridskrafternas verksamhetsplan, är 
ett gott exempel på att marina strids
krafter både är lämpliga och ef
terfrågade i andra farvatten än de 
svenska. Likaså har Sveriges marina in
satser rönt stor uppskattning i PFF-öv
ningar. Sveriges medverkan i dessa 

sammanhang är förstås ingen slump. Jag 
vill gärna tro att det är en del av en med
veten strategi från såväl PFF-familjens 
som den svenska riksledningens sida att 
utnyttja de svenska marina förbanden 
för ett målinriktat säkerhetsarbete i Eu
ropa. Samtidigt främjar det i hög grad 
Sveriges nationella intressen. Även om 
vi i Sverige har en lång och uppskattad 
tradition på det markoperativa området 
som respekterade fredsbevarare på 
många håll i världen så finns det ändå 
många nationer som har en god kapa
citet att bidra med mark- och flygför
band . När det gäller förmåga i "Shallow 
Water- och skärgårdsmiljö" är antalet 
presumtiva aktörer mera begränsat. De 
förbandstyper som Sverige har utveck
lat, är bland de främsta i sin klass i den 
moderna världen. Att då inte erbjuda 
denna resurs som ett instrument för det 
internationella samfundet är inte sär
skilt logiskt. Dagens minröj are, amfibie
förband, eskort-, övervaknings-, trans
port- och ledningsplattformar skulle sä
kert göra god nytta även utanför Öster
sjön. Morgondagens marina förband 
skulle kunna bli ännu bättre om kraven 
på medverkan i internationella sam
manhang beaktades redan från början. 

Uppgiften att hävda vår nationella 
och territoriella integritet kan knappast 
överlåtas åt någon annan; inte ens inom 
ramen för en allians. 270 mil kust, tolv 
distansminuters territorialhav och en 
ekonomisk zon därutanför samt bevak
ning av EU:s yttre gräns kräver en över
vaknings-, kontroll- och insatsorganisa
tion i ständig drift. I de studier som be
drevs i början på 90-talet konstaterades 
att den situation som ställde störst krav 
på marina stridskrafter var en övergång 
från en freds-/krissituation till en neu
tralitets-/ akut krigssituation. Det var 

således inte kraven från invasionsför
svaret som styrde beräkningarna. Det 
gjorde det däremot när det gällde anta
let arme- och flygförband. Då ansågs 
bl. a. fyra flottiljförband med ytstrids
krafter, fyra minkrigsavdelningar, 12-14 
ubåtar, fyra helikopterdivisioner vara en 
miniminivå i det sjöoperativa systemet. 
Sedan dess har antalet fartyg minskat 
stadigt och är nu nere på hälften till en 
tredjedel av det, som tidigare ansågs 
vara en undre gräns. Det ligger bakom 
mitt påstående att vi nu ligger klart un
der vad som är motiverat av de uppgif
ter som alltjämt skalllösas även om man 
tar hänsyn till det förändrade säker
hetspolitiska läget. 

Stödet till det civila samhället passar 
väl in på de krav, som den territoriella 
integriteten ställer på det sjöoperativa 
området. Marin övervakning, marint 
samband, marina ledningscentraler och 
marina stridskrafter är väl lämpade att 
fylla många av de anspråk som mer civilt 
inriktade samhällssektorer har. I många 
år har man talat om en ökad samverkan 
mellan Marinen och Kustbevakningen , 
kanske med förhoppningen att den vä
gen kunna minska kraven på omsättning 
och förnyelse av Marinens fartygsbe
stånd. Den som kan marin krigs
planläggning vet att Kustbevakningen är 
en del i Marinens krigsorganisation och 
att dessa delar redan har beaktats i de 
behovsberäkningar som jag hänvisat till 
tidigare. Det löser således inte antalspro
blemet - däremot skulle administrativa 
vinster kunna göras om det gamla Åda
lensyndromet kunde förpassas till histo
rien. Försvarsmaktens resurser kan 
mycket väl användas för traditionellt ci
vila uppgifter om bara viljan finns att för
ändra gamla revirgränser. Det leder över 
till Britt Bohlins punkt nr 2: 
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Inse kraften i förändringen 
För att illustrera sin tes tar hon historiska 
exempel, där man inte insett vad nya 
uppfinningar eller sammanslutningar 
kan ge. stutsatsen blir att vi behöver 
goda analysverktyg och förmåga att an 
vända dem - kreativitet, intuition och 
fantasi. Det handlar om att välja bort det 
vi inte behöver, oavsett hur bra det en 
gång varit. Britt Bohlin säger att hon ald
rig mer kommer att agitera för att bevara 
några fredsförband men är "öppen för att 
föra samtal och diskussion om målen och 
inriktningen för förändringar". 

Det uppfattar jag som en tydlig upp
maning till alla försvarsintresserade att 
delta i en ordentlig försvarsdebatt. Ut
gångspunkten för en sådan måste, som 
jag ser det, vara att på det effektivaste 
sättet nå målet att kunna lösa de politiskt 
beslutade uppgifterna inom de tidsramar 
som har fastlagts. Invasionsförsvaret vå
gar man ännu inte avskriva helt , men ho
tet om en större invasion bedöms vara 
avlägset. Framtida angrepp bedöms vida
re inte komma i form av det traditionella 
storanfallet, kanske heller inte som ett 
strategiskt överfall så som det beskrevs i 
början på 90-talet. Snarare handlar det 
om attacker mot ledningssystemet, vä
sentliga samhällsfunktioner eller geogra
fiska nyckelområden. 

Med nuvarande utveckling i Europa 
knyts regioner tätare till varandra över 
de gamla nationsgränserna. Östra Mel
lansverige, södra Finland, S:t Petersburg
området, Baltikum och Gotland är en så
dan region, där stockholmsområdet har 
möjlighet att bli en naturlig tyngdpunkt. 
Danmark, sydvästra Sverige och Sydnor
ge är en annan expansiv region, där Gö
teborgsområdet kan bli ett naturligt nav. 
Vad innebär kraften i den förändringen? 
Ja, ett torde vara tämligen uppenbart- ett 

80 

säkert och väl fungerande transport- och 
kommunikationssystem med sjöfarten 
som en mycket tung komponent kommer 
att behövas. Det förstärker behovet av en 
nationell maritim strategi som ger 
Sverige möjlighet att svara upp mot de 
krav på övervakning-, kontroll och ingri
pande mot regelöverträdelser, som kom
mer att ställas på den staten med den 
längsta kuststräckan av alla i de nämnda 
regionerna. Britts Bahlins fundering om 
de konstanta procentsatserna mellan 
försvarsgrenarna borde väckas av flera , 
om man är beredd att diskutera att välj a 
bort det gamla oavsett hur bra det en 
gång varit. Den bekväma och plogade vä
gen kan behöva överges. För det krävs 
mod och fasthet hos våra beslutsfattare 
och ett ifrågasättande av gamla etablera
de sanningar. Den politiska inriktningen 
måste vara så tydlig att den ger en or
dentlig styrning av myndigheterna och 
över revirgränserna i det förestående 
förändringsarbetet. Det är också Britt 
Bahlins uppfattning om jag rätt tolkar 
hennes Punkt nr 3: 

V åra former för styrning och 
uppföljning måste anpassas 
Inom Försvarsmakten finns exempel på 
misstroende mellan försvarsgrenar, mel
lan kategorier av anställda, mellan för
band. Allt detta är, enligt Britt Bohlin , 
"ett starkt uttryck för en organisation med 
stor inbyggd osäkerhet, med många män
niskor som inte kan känna tillit därför att 
de inte vet vad framtiden bär med sig. Of
tast är detta kombinerat med en känsla av 
maktlöshet. Förtroende kan man inte be
ordra. Förtroende kan man bara få om 
man är beredd att ge". Hon är inte beredd 
att lämna mer makt till Lidingövägen, 
om hon inte vet att makt och inflytande i 

samma takt strömmar vidare ut i organi
sationen. "Duktiga och kompetenta män
niskor finner sig knappast längre i stel
benthet och detaljstyrning". 

Den styrningsmodell, som senast 
beslutades för Försvarsmakten, anser jag 
stämmer ganska dåligt med detta utta
lande. Den decentralisering och delege
ring som var en bärande tanke i VI 90-
projektet och som då vitaliserade orga
nisationen har ersatts av centralisering. 
Det fackkunnande, som de gamla för
svarsgrensstaberna representerade, har 
splittrats och generalinspektörernas in
flytande har beskurits till nära noll. Nu 
finns tankar på att också rasera de regi
onala ledningsorganen, där olika sek
torintressen nu kan koordineras mot 
gemensamma mål. De regionala led
ningsorganen, bl. a. marinkommandona, 
representerar som jag ser det just de nät
verk och relationer som Britt Bohlin sä
ger vara modellen för 2000-talet. Innan 
det tas nya delbeslut om ledningssyste
met, krävs enligt min mening, att man gör 
en heltäckande studie av totalförsvarets 
samlade ledningssystem. Detta har också 
riksdagen begärt flera gånger de senaste 
åren, men ändå beslutar statsmakterna 
om att göra små förändringar i delfunk
tioner och sektorer på förslag som 
många gånger har ett snävt myndighets
perspektiv som drivkraft. Insikten om att 
andra än den egna organisationsrutan 
kan bidra med mänsklig kompetens, 
organisatorisk kunskap och materiella 
resurser för att hantera framtida utma
ningar behöver spridas. Det måste väl be
tyda att organisationen i sin helhet skall 
ta sitt ansvar både för att effektivt ge
nomföra det som har beslutats men ock
så för att påverka utvecklingen med nya 
friska ideer. Att "kreativisera" den unikt 
kunskaps- och kompetensfyllda organi-

sation som Försvarsmakten utgör, är en
ligt Britt Bohlin vår största möjlighet och 
utmaning. 

Det finns en oroväckande vilsenhet 
på många håll i totalförsvaret för närva
rande. Det gäller inte minst i Försvars
makten. Många frågar sig hur den tydliga 
och övergripande visionen som styr ut
vecklingen ser ut? Var finns den led
stång i form av handlingsprogram som 
gör att alla små saker som görs av många 
medarbetare på många ställen har ett ge
mensamt övergripande mål. För att bryta 
den negativa inställningen krävs ett le
darskap, både politiskt och inom total
försvarets olika delar, som undanröjer 
osäkerheterna och fångar upp och riktar 
in all den energi och initiativkraft som 
finns i organisationen. Ett sätt att göra 
det är att ge organisationen väl avvägda 
uppgifter och ett personellt och ma
teriellt innehåll som ligger på hög nivå 
kompetensmässigt och tekniskt i interna
tionell jämförelse. Det är rekryteringsbe
främjande och skapar motivation. Det är 
också vad Britt Bohlin lyfter fram i punkt 
nr4: 

Vi skall vara nyfikna på den 
nya tekniken 
"Få ägnar sig åt den nya teknik, som ännu 
inte finns, och ännu färre analyserar vad 
som komma kan och sätter in den i sitt 
sammanhang. Vi skall se till att den teknik 
vi har och anskaffar blir verkningsfulla 
verktyg i en levande och tänkande organi
sation", säger hon. Genom åren har inom 
Marinen utvecklats vapensystem, platt
formar och ledningsstödsystem som har 
blivit världsledan de. Många tekniska lös
ningar har efterhand kopierats i många 
mariner. Nu riktas blickarna mot den til
lämpning av smygteknik, som är känne-
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tecknande för nya korvetterna, mot 
ubåtsprojektet Viking med okonventio
nella lösningar, mot våra avancerade Ull

dervattensvapen som nya minor och tor
peder, mot svenskt minröjnings- och 
ubåtsjaktkunnande i grunda vatten, mot 
vapen för ytstrid både på korta och långa 
avstånd, mot utvecklingen av sensorer 
och skyddssystem 1 framtida tele
krigsmiljö m.m. Det är möjligt att vi kan
ske har missat väsentliga landvinningar 
inom något teknikområde i den 
verksamhetsinriktning som hittills har 
gällt. Det är i så fall beklagligt och kan 
stå oss dyrt. Det är dock ännu mer be
klagligt om vi tvingas att avbryta pågåen
de utvecklingsarbete inom de områden 
som jag nämnt ovan på grund av för sena 
beslut eller ovilja att avdela resurser till 
viktiga framtidsprojekt. Det kan förorsa
ka oss oacceptabla kostnader i form av 
förlorat förtroende och respekt för 
svensk försvarsförmåga. Det un
derstryker behovet av en ingående pröv
ning av hur den framtida försvarsor
ganisationen skall utformas. I Britt Bob
lins Punkt nr 5 formuleras det: 

Vi skall bejaka nya 
utmaningar 
"Det finns två sorters människor- de som 
förändrar världen och de som drabbas av 
förändringen " säger Britt Bohlin. Hon 
nämner exempel på en politisk ambition 
att förutse framtidens utmaningar och 
hur att förbereda sig på den. Det är de 
två nya uppgifter som totalförsvaret åla
des i det senaste försvarsbeslutet, nämli
gen att internationella insatser skall ut
göra en naturlig del i arbetet och att ökad 
vikt skallläggas vid förmågan att hantera 
en breddad hotbild, s. k . civila hot. 

Att Försvarsmaktens marina resurser 
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skall utnyttjas i hela skalan från fred till 
krig är inget nytt. Den frågan har jag själv 
berört många gånger och pekat på möj
ligheterna att effektivisera användning
en av statliga resurser bl. a. inom det ma
ritima området. Med det ökade samarbe
tet mellan de nordiska länderna och län
derna på andra sidan Östersjön är det 
helt uppenbart att det finns nya utma
ningar, men också möjligheter som ligger 
alldeles bakom hörnet. När neutralitets
politiken inte längre lägger oöverstigliga 
hinder i vägen för internationellt samar
bete, borde det vara ett starkt svenskt sä
kerhetspolitiskt intresse att försöka ko
ordinera de nationsvisa satsningarna på 
övervakning, miljöskydd, räddningstjänst 
m.m. och att också använda militära re
surser för detta. Det gör andra länder 
med gott resultat. Med en sådan til
lämpning i Sverige skulle t. ex. de marina 
sjöbevakningscentralerna mycket väl 
kunna bli de ledningsorgan, som kan axla 
ett regionalt ansvar En tydlig politisk 
viljeyttring grundad på en genomarbetad 
svensk maritim strategi skulle kanske få 
igång processen . 

Om detta skall bli möjligt, krävs 
emellertid också att Britt Boblins Punkt 
nr 6 genomförs: 

Vi skall riva reviren 
Det har varit svårt att acceptera att mili
tära resurser kan utnyttjas för att lösa ci
vila uppgifter. Med kravet på att total
försvarsresurser skall kunna utnyttjas för 
stöd åt samhället vid svåra påfrestningar 
i fred så öppnas möjligheterna att få en 
förnyad syn på denna fråga om man ock
så är beredd att ompröva definitioner 
och regelverk. Totalförsvar definieras i 
lagen om totalförsvar som den verksam
het som genomförs för att förbereda 

Sverige för krig. Vidare sägs att i krig är 
totalförsvar all verksamhet som då skall 
bedrivas, men det sägs också att total
försvarsresurser skall utformas så att de 
kan användas vid internationella freds
främjande och humanitära insatser samt 
för att stärka samhällets förmåga att 
förebygga och hantera svåra påfrest
ningar på samhället. Det innebär exem
pelvis att den ledningsorganisation, som 
är skapad och övad för höjd beredskap, 
kan behöva utnyttjas rikstäckande eller 
regionalt för att hantera andra situatio
ner än krigsfara och krig. För närvarande 
gäller definitionsmässigt att totalförsva
ret inte är en organisation utan en verk
samhet. Enligt min mening bedrivs dock 
verksamhet av enskilda, myndigheter, or
ganisationer och företag. Det innebär att 
ansvaret för totalförsvarsverksamheten 
måste fördelas till dessa på ett klokt sätt 
och därmed har verksamheten fått en or
ganisatorisk koppling. 

Nuvarande regelverk i form av lagar 
och förordningar ger väl definierade be
fogenheter till myndigheter och särskilt 
utpekade befattningshavare så länge si
tuationerna kan hänföras till antingen 
normal fredsverksam het, polisiära insat
ser, smittskydd, epizooti, olyckor som 
kräver insats av räddningstjänsten eller 
till krigsfara och krig. Användning av 
totalförsvarsresurser är emellertid nöd
vändigt för att hantera även andra extra
ordinära händelser som inte kan hänfö
ras till ovanstående situationer. Det in
nebär att det finns oklarheter kring hur 
regelverket som styr totalförsvarsverk
samheten skall tolkas och tillämpas. 

Det kan vara svårt att hänföra en all
varlig händelse eller en krisutveckling till 
en entydig del av hot- och riskskalan. Be
redskapsåtgärder kan behöva vidtas i an
dra situationer än de som nu regleras i 

lag om totalförsvar och höjd beredskap. 
Detta förhållande, det vidgade säker
hetsbegreppet och förskjutningen av in
tresset från invasionsförsvar till andra 
delar av den breda hot- och riskbilden 
gör att många myndigheter och funk
tionsföreträdare efterlyser dels en tydli
gare gränsdragning mellan normala stör
ningar och svåra påfrestningar på sam
hället, dels ett regelsystem som är bättre 
anpassat till den inriktning som numera 
gäller för civilt respektive militärt för
svar. Ansvar och befogenheter på skilda 
ledningsnivåer i hela skalan från fred till 
krig behöver således tydliggöras varvid 
gränsdragningar i dessa avseenden i hög 
grad styr hur totalförsvarsresurser kan 
utnyttjas. Mot den bakgrunden finns det 
ett uttalat behov av att förtydliga begrep
pet totalförsvar och att skapa legala 
förutsättningar och instrument för att 
kunna höja beredskapen inom olika 
totalförsvarsfunktioner eller inom skilda 
regioner även i situationer som inte kan 
betecknas som krigsfara eller krig. 

En modifierad indelning av hot- och 
riskskalan bör införas. De nuvarande be
greppen fredstillstånd och krigstillstånd 
bör ersättas. Begreppen normaltillstånd 
och beredskapstillstånd bör utnyttjas för 
att bättre beskriva var den gräns går där 
totalförsvarsresurser helt eller delvis kan 
tas i anspråk för att hantera allvarliga si
tuationer med stöd av en till föreslagen 
gränsdragning anpassad lagstiftning. 
Jämförelse med tidigare ordning samt 
hur de föreslagna övergripande rekvisi
ten utnyttjas i regelverk m.m. framgår av 
diagram 4. 

Totalförsvarsiden är en god grund att 
bygga vidare på inför framtiden. "Vi har 
enastående värden som måste tas tillvara" 
säger Britt Bohlin i Punkt nr 7 med rubri
ken: 
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Tidigare Fredstillstånd Krigstillstånd 
försvarsbeslut K~sfara ~ 

Totalförsvars- Fredstillstånd Krigstillstånd 
beslut 1996 Normala Svåra Kri2sfara K~ 

störningar 

~~~ / 
Förslag Normaltillstånd Beredskapstillstånd 

Normala 
störningar 

Diagram 4 

V år främsta tillgång är vår 
särklass 
Här lyfter hon också fram det förtro
endekapital som vi har på två områden, 
dels som fredsbevarare i internationell 
tjänst, dels som industrination. Nära sam
arbete över nationsgränser och hög kva
litet på försvarsmateriel skall vi fortsätta 
med liksom att utveckla det starka bero
ende och de starka band som finns mel
lan det civila samhället och det militära 
försvaret. Det finns massor av oprövade 
möjligheter. Detta är grundläggande fak
torer för framtida försvarsbeslut, säger 
hon. Östersjösamarbetet och ED-med
lemskapet är två viktiga framtidsprojekt 
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AllvarliJ:a Svåra7~Uet 
olyckor Katastrofer K~sfara Krig 

med tydliga säkerhetspolitiska förtecken. 
Inom ramen för detta är Marinens med
verkan i PFF-samrnanhang, i skarp min
röjning i baltiska farvatten och i sjötran
sporter över Östersjön i hög grad ett stå
ende inslag i vardagsbilden, som jag 
nämnt tidigare. Ändå sägs marina för
band från Sverige inte vara efterfrågade i 
internationella fredsinsatser, enligt 
försvars beredningen. Det kan ju bero på 
att marknadsföringen har varit bristfällig 
om vad som uträttats och om vad för
banden egentligen kan. 

De marina momenten i övningen 
Nordie Peace 98 visade hur väl de nuva
rande marina förbanden direkt kan sarn
verka med både inhemska och utländska 

aktörer i en komplicerad situation. Det 
är förmodligen så att Sveriges förtroen
dekapital som en ansvarskännande och 
aktiv aktör 1 det nordeuropeiska 
säkerhetssamarbetet skulle kunna ökas 
ytterligare om de nuvarande definitio
nerna på internationella insatser bredda
des och anpassades till vad som i reali
teten sker. Alla internationella insatser, 
antingen de betalas över Försvarsmak
tens ordinarie anslag eller om särskilda 
resurser avdelas för operationer typ Bos
nien , bör från svensk sida framhållas som 
viktiga fredsinsatser. Det skulle därmed 
också kunna bli naturligt att i första hand 
söka ta i anspråk materiella och perso
nella resurser ur totalförsvarets lager i 
stället för att respektive sektoransvarig 
myndighet köper nytt och tillskapar spe
ciella enheter i akuta situationer därför 
att gränsdragningen är otydlig och att 
ansvarsfördelningen är uppdelad som 
den är. 

Ingen är ofelbar 
Så lyder Punkt nr 8 i Britt Bohlins anfö
rande. Nej, sannolikt kornmer ingen nå
gonsin att vara ofelbar och man kan hel
ler inte friskriva sig från ansvar om man 
sitter i en beslutande position. "Alla mås
te sköta sitt arbete med insikten om att det 
finns en överenskommen verksamhets
plan och en fastställd budget. Om det in
träffar händelser som gör att dokumenten 
blir oförenliga så är det budgeten som gäl
ler och verksamhetsplanen får anpassas" 
säger Britt Bohlin. Där har hon emeller
tid fel, anser jag. När budget och verk
samhetsplan godtas av uppdragsgivare 
och uppdragstagare så bör man vara 
överens om att det finns en rimlig balans 
mellan vad som skall göras och vad det 
får kosta. Inträffar något som innebär på-

tagliga avvikelser från det som överens
kommits måste en ny dialog genomföras 
så att parterna blir överens om vilka åt
gärder som är nödvändiga. Lika litet som 
en myndighetsperson kan sticka huvudet 
i sanden så kan försvarspolitikerna göra 
det. Ingen kan heller försöka att framstå 
som ofelbar genom att skylla ifrån sig på 
andra 

Ett förtroendefullt samarbete och en 
konstruktiv dialog mellan alla nivåer i 
ledningskedjan borde vara ett oåterkal
leligt krav för att betyget Med utmärkt 
beröm godkänt skall kunna sättas på de 
framtida besluten kring totalförsvaret. 
Grunden för detta är att behov och 
önskemål kan konkretiseras i tydliga vi
sioner som kan brytas ner till mätbara 
mål. Britt Bohlin berör detta i sin Punkt 
nr 9, som innehåller ett citat av kung Sa
lomo: 

Där vision saknas, där förgås 
folket 
Förr var visionen att undvika krig och 
den gäller förstås ännu, men den behöver 
vidgas enligt Britt Bohlin. Krig skall 
förebyggas varhelst det hotar. Fred och 
säkerhet är inte längre bara frånvaro av 
rent militära angrepp vilket leder till att 
begreppet krig behöver omdefinieras 
och visionen förändras. Nya utredningar 
kommer helt säkert att beställas inför fö
restående politiska beslut. En ny politisk 
vision för totalförsvaret borde då vara 
styrande för hur utredningsarbetet skall 
bedrivas. Den måste sedan, som Britt 
Bohlin säger, kunna brytas ner i delvisio
ner och göras gripbar. "Varje arbetsdag 
måste fyllas av spänningen mellan vision 
och verklighet". 

Dessvärre finns det just nu varken 
tydliga eller lätt nedbrytbara visioner 
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som styr vardagen i totalförsvaret. 
Många har svårt att överge gamla san
ningar, andra söker sig nya arbetsuppgif
ter på annat håll. Risken är därmed på
taglig att hennes Punkt nr 10 inte kom
mer att uppfyllas. Den lyder: 

Vi skall inte förlora vår 
pilgrimssjäl 
"Framför oss har vi", säger Britt Bohlin i 
sin avslutning, "förhoppningsvis fokus på 
lärande och självtillit, där tryggheten inte 
sitter i pärmen med planer utan inom
bords, där visionen styr och ledarskapet 
består i att dirigera en frimodig, lustfylld, 
engagerad och synnerligen kompetent 
kraft i det svenska samhället". Så hoppas 
hon att försvarsbeslutsfattandet kan ske i 
framtiden. 

För egen del skulle jag också gärna se 
att den organisation som skapas har en 
god balans mellan uppgifter och resurser 
och att de som arbetar i organisationen 
får de verktyg i form av materiel och 
organisationsenheter som gör att de med 
övertygelse kan hävda att också de 
säkerhetspolitiska verktyg som skapas 
genom försvarsbesluten kan ges betyget 
Med utmärkt beröm godkänt. Eftersom 
det enligt Britt Bohlin handlar om ett ba
salt trygghetsbehov, ytterst om liv och 
död, om möjligheten att förebygga och i 
värsta fall bekämpa ondska och grymhet, 
är det ett moraliskt ansvar att inte sätta 
betygskravet lägre för någon av de fram
tida försvarsfunktioner, som vi skall ut
veckla och kunna använda i hela skalan 
från fred till krig. 

r••••••••••••••••••• 
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Korresponderande ledamoten 
ROBERT DALSJÖ 

Forskningsledare Robert Dalsjö är verksam vid Tes/a, 
FOA:s grupp för Europeisk Säkerhel. 

Marinen i internationellt perspektiv 
Anförande vid symposium med anledning av Mariningenjör5föreningens 200-
årsjubileum, 18 november 1998. * 

Internationella militära insatser av olika slag har på senare år fått en framträdande 
roll både i den säkerhetspolitiska miljön och i Sveriges säkerhets- och försvars
politik. Det finns goda skäl för detta; Sveriges säkerhet och nationella intressen 
hänger intimt samman med utvecklingen i Europa och vårt närområde, och militära 
medel är ett av flera instrument som statsmakterna bör kunna utnyttja för att påver
ka förhållandena i för oss önskvärd riktning. Detta kräver dock ett uppbrott från 
tänkande och strukturer som formats av efterkrigstidens nationellt-territoriella sä
kerhetsper5pektiv, där invasionsförsvaret stod i centrum. För marinens del innebär 
detta en breddning av såväl uppgiftsspektrum och operationsområde, samtidigt som 
kraven på samverkansförmåga ökar. Marina förband, inte minst fartyg, behöver ut
formas med större tonvikt på förmåga att verka långvarigt och framskjutet, på för
måga till offensivt agerande och maktprojektion, på flexibilitet, samt på agerande i 
fred/kris. Optimeringen mellan olikafunktioner måste bli annorlunda än under det 
"marina djupförsvarets" tid, med bl. a. ökad tonvikt på luftförsvar och ledning/över
vakning, samtidigt som den relativa betydelsen av exempelvis undervattenskrigfö
ring och extrem signaturreducering tycks minska. 

Det är hög tid att bryta upp från det kalla 
krigets invasionsförsvar och i stället ut
forma en struktur och ett tänkande läm
pat för de nya uppgifterna. Det är med 
glädje jag noterar att detta budskap nu
mera inte bara förfäktas av fritänkande 
analytiker utan även av Överbefälhava-

ren och Försvarsmaktens ledning. ' Emel
lertid förefaller det återstå en hel del ar
bete innan budskapet om ny inriktning 
för försvaret vunnit bredare acceptans, 
säkrats, och kan implementeras. Många 
har svårt att se sambandet mellan inter
nationella insatser och nationell säker-

*Texten till anförandet är inte distribuerat i samband med symposiet. Författaren svarar ensam 
för innehållet. 
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het, en del anser fortfarande att 
internationella insatser är en distraktion 
från de "verkliga uppgifterna", eller att 
de är ett vackert-väders-fenomen som 
man kan ägna sig åt i väntan på det stora 
hotets återkomst. Instinkten att utforma 
förband och doktriner efter traditionella 
uppgifter och krav sitter också djupt. 

Mitt bidrag här koncentreras till att 
dels lyfta fram några av skälen varför 
internationella uppgifter och internatio
nella perspektiv bör vara centrala för 
svenskt försvar i allmänhet och för 
svensk marin i synnerhet, dels att på någ
ra punkter gå längre än det officiella 
budskapet vad gäller slutsatser avseende 
Sveriges behov av marin förmåga och 
implikationerna för materielbehoven 
framöver. 2 

Varför internationella 
perspektiv? 
Den huvudsakliga drivkraften bakom 
den ökande tonvikten på internationella 
perspektiv inom försvarsområdet är na
turligtvis de säkerhetspolitiska föränd
ringarna i omvärlden och här hemma 
under de senaste tio åren , vilka fortfa
rande pågår. Men det är värt att hålla i 
minnet att ett ökat inslag av internatio
nella uppgifter, internationell samver
kan och internationella jämförelser 
skulle vara högeligen nyttiga för det 
svenska försvaret, inklusive marinen , 
även för det fall att de inte varit säker
hetspolitiskt nödvändiga. 

Den drygt femtioåriga professionella 
isolering som det svenska försvaret och 
dess personal råkade ut för som en kon
sekvens av neutralitetspolitiska krav på 
renlärighet har satt sina spår i attityder, 
referensramar och världsbild . Internatio
nella kontakter och impulser av olika 

slag kan hjälpa till att vädra ut och ge im
pulser till förnyelse. Samtidigt kan delta
gande i internationella operationer ge 
oss en bättre bild av hur våra system, för
band och doktriner står sig i internatio
nell jämförelse och i vilken mån de mot
svarar de krav som verkligheten ställer. 

Arvet från det kalla kriget 
Under det kalla kriget var svenskt tän
kande och agerande i säkerhetsfrågor till 
stor del uppdelat i två separata fack (el
ler stuprör som man brukar säga på för
svarsjargong) , vart och ett med sitt eget 
ansvarsområde, sin konceptuella bas och 
förvaltningsmässiga hemvist. De interna
tionella säkerhetsfrågorna hanterades 
huvudsakligen av UD och SIDA. Ut
gångspunkten var Sveriges ställning som 
ett välmående och politiskt välsett land 
utanför konflikten mellan öst och väst. 
Perspektivet var globalt, nord-syd, med 
tonvikt på nedrustnings- och solidaritets
frågor. 

De nationella säkerhetsfrågorna han
terades främst av försvarsetablissemang
et Utgångspunkten var vår utsatta ställ
ning som liten granne till den sovjetiska 
supermakten. Perspektivet ställde den 
egna nationen i centrum och den grund
läggande filosofin var en blandning av 
militär avskräckning och politisk anpass
ning. Redan i denna tudelning låg en be
gränsning av begreppet nationell säker
het, relativt vad som är normalt i väst
världen. En ytterligare insnävning av det 
nationella säkerhetstänkandet uppstod 
genom att den militära komponenten så 
hårt inriktades på invasionsförsvar, och 
genom att det förutsattes att striden mot 
den sovjetiska övermakten endast kunde 
föras defensivt, även på den operativa ni
vån . Resultatet blev en försvarsmakt där 
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arbete mellan kl 0900 och 1700 med 
"produktion" och planering blev det do
minerande perspektivet, där fungerande 
förband förutsatte mobilisering som i sin 
tur förutsatte fullt krig, och där förband
ens utformning och uppgifter präglades 
av ett parera-tänkande som för Marinens 
del fick den något grandiosa etiketten 
"marint djupförsvar" . 

Att en försvarsmakt optimerad för 
mobiliseringsberoende invasionsförsvar, 
och som därtill huvudsakligen ägnade sig 
åt utbildning och planering, inte alltid 
förmådde utgöra det stöd för säkerhets
politiken som faktiskt behövdes visades 
dock med närmast brutal tydlighet av 
1980-talets ubåtskränkningar.3 Det för
ändringsbehov som ubåtskrisen tydlig
gjort kom dock snabbt att överskuggas 
av den omvälvning som var på väg i om
världen . 

En ny verklighet 
När Sovjetunionen förpassades till histo
riens skräphög försvann också den 
övergripande konfrontation och det hot 
om storkrig som i 50 år satt ramvillkoren 
för nationell säkerhet och internationellt 
agerande, och som format världsbilden 
för många av oss. Som bekant betydde 
inte det kalla krigets avslutning att också 
historien tog slut, eller att behovet av mi
litära styrkor och insatser upphörde. 
Med en f.d. CIA-chefs ord hade "vi dräpt 
den stora draken, men i dess näste funnit 
en svärm av giftormar" . 

Under de första fem åren efter Sov
jetunionens fall dog fler europeer som 
resultat av krig än under hela tiden mel
lan 1945 och 1991. De nya konflikterna 
har dels sin grund i ett behov av föränd
ringar som under femtio år hade under
tryckts, och på många sätt var legitimt, 
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dels i att hänsynslösa makthavare som 
befriats från blockdisciplinens band nu 
sett en chans att förverkliga sina makt
ambitioner. Till bilden hör att avsevärda 
militära resurser disponeras - och an
vänds - av aktörer som inte är erkända 
stater, och vars karaktär varierar från 
kriminella ligor till utbrytarstater. Några 
av dessa grupper är dock i praktiken red
skap eller bulvaner för etablerade länder 
som vill utöva press på sina grannar utan 
att officiellt vara inblandade. 

Efter en kort period av FN-opti
mism, följt av bakslag och långvarig tö
van inom västvärlden, har internationel
la militära insatser - ett begrepp som 
inbegriper inte bara fredsfrämjande 
operationer utan hela bredden från mi
litärdiplomati till väpnad krishantering -
övertagit det kollektiva självförsvarets 
förutvarande centrala roll i säkerhets
ekvationerna. Att så blivit fallet har sin 
grund i tre faktorer. 

Den första faktorn är att ordning, sär
skilt en ordning som kan kallas anstän
dig, inte uppstår spontant - den måste 
skapas och upprätthållas. Det behövs 
korrektiv, inklusive en militär kompo
nent, för att förhindra att härskare som 
Saddam Hussein och Milasevie helt en
kelt tar för sig med våld. Om så inte sker 
kan andra frestas att följa deras exempel, 
samtidigt som det föder oro och misstro 
bland övriga stater. Resultatet kan bli en 
tilltagande nedbusning av den internatio
nella miljön och en negativ spiral som 
hotar det internationella säkerhetssyste
met i grunden. 

Den jugoslaviska krisen utgör en god 
illustration av en sådan dynamik. Under 
de drygt fyra år då västvärlden stod 
handlingsförlamad eller splittrad inför 
den storserbiska utmaningen växte en 
oro fram som satte hela det europeiska 

säkerhetssystemet i gungning - en rus
ning till Natomedlemskap bland öst och 
centraleuropeer, samtidigt som Nato ho
tade att slitas sönder av inre motsättning
ar i den Bosniska frågan. I förlängningen 
fanns risken för att den transatlantiska 
säkerhetslänken skulle brista och en 
åternationalisering av det europeiska sä
kerhetsmönstret. 

Den andra faktorn är behovet att 
hantera förändring och leda händelseut
vecklingen i önskad riktning, något som 
också tidvis kräver militära medel. säker
hetsbegreppet har breddats på flera sätt 
och uppgiften kan inte längre vara att 
förhindra förändringar eller undertrycka 
konflikter -y förändringar är en naturlig 
del av en värld i utveckling och föränd
ringar kommer från tid till annan att re
sultera i konflikter y utan måste vara att 
hantera förändringarna så att de går i rätt 
riktning och att onödigt våld undviks. 
Denna förändring betyder inte bara att 
säkerheten blivit bredare- i bemärkelsen 
att bl.a. staters inre förhållanden, mänsk
liga rättigheter, etc spelar större roll -
utan också att säkerheten blivit mer dy
namisk till sin natur och att den till sitt 
innehåll blivit mer öppet politisk. 

Vad gäller dynamiken behöver vi bl. a. 
acceptera att kriser och konflikter kan 
vara nödvändiga - t.o.m. i vissa fall önsk
värda - skeden i en förändringsprocess. 
Vad gäller politikens roll är det närmast 
ofrånkomligt att avgöranden om vilka 
förändringar som bör främjas och vilka 
som bör stävjas måste fattas på grunder 
som till stor del är politiska eller på annat 
sätt subjektiva. Självfallet måste man i 
sammanhanget beakta att verksamma in
ternationella insatser, oavsett om deras 
syfte är att bevara eller förändra status 
quo, i praktiken ofta utgör väpnad inter
vention i en pågående eller förestående 

konflikt och därför bör ha stöd i folkrätt 
eller internationell rättsuppfattning. 
Grunden för att finna sådant stöd kan 
dock vara betydligt bredare än många 
tror, särskilt som det inte längre anses 
vara en härskares privilegium att be
handla sina undersåtar hur som helst, el
ler acceptabelt att konflikter spiller över 
till grannländer. 

Den tredje faktorn är den roll inter
nationella militära insatser spelar i byg
gandet av en ny europeisk säkerhetsord
ning. Efter en del misslyckade försök ver
kar det nu som om konturerna av en så
dan kan skönjas. Den nya ordningens nav 
är Nato, och den dominerande faktorn i 
uppbyggnadsprocessen är förberedelser 
för och genomförande av internationella 
militära insatser, via bl.a. PfP, CJTF, och 
IFOR/SFOR. 

Därmed har begreppet "internatio
nella insatser" fått en betydelse som går 
utöver den som ligger i de operationer 
som rimligtvis kan bli aktuella. Rubriken 
"förberedelser för insatser av IFOR:s 
typ" täcker hela bredden av omstruktu
rering av västländers försvarsorganisa
tioner, omstöpning av Nato:s komman
dostruktur, uppbyggnad av en krishante
ringsförmåga, och mångskiftande samar
bete med olika typer av partners. Natos 
utsträckta samarbete och förmåga att 
agera utanför alliansens område erbju
der ett alternativ till medlemskap för de 
som så önskar och en möjlighet till förbe
redelse för medlemskap för de stater 
som eftersträvar detta. Den ger också en 
anledning för Ryssland att deltaga i PfP
samarbete. Den är slutligen väsentlig för 
att ett fortsatt engagemang i Europas sä
kerhet skall framstå som relevant och be
rättigat i amerikanska ögon, och därmed 
för vitaliteten i den transatlantiska län
ken. 
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Sveriges situation och roll 
För svensk del betydde det kalla krigets 
slut inte bara förändringar i säkerhetspo
litiska miljön i mer allmän mening utan 
även förändringar av vår ställning och 
våra möjligheter. När Sverige nu i ökan
de grad deltar i internationellt säkerhets
samarbete och inriktar Försvarsmakten 
mot internationella uppgifter handlar 
detta ingalunda om någon form av säker
hetspolitisk välgörenhet, inte heller om 
att hitta motiv för eller sysselsättning åt 
en försvarsmakt som befinner sig i en 
"hotsvacka". Det handlar i hög grad om 
att främja svenska nationella intressen. 

Vad gäller skäl för engagemang i inter
nationella militära insatser så har Sverige, 
som en demokratisk industristat, del i de 
allmänna västliga intressen som redan 
nämnts. Det kan till och med hävdas att, 
som en liten, handelsberoende, ännu alli
anslös, stat på gränsen mellan den tradi
tionella västvärlden och ett fortfarande 
fattigt och instabilt f.d. Östeuropa har vi 
faktiskt särskilt starka intressen av en in
ternationell ordning som är både rättvis 
och fungerande, av att förändringar går i 
rätt riktning, och av en säkerhetsordning 
som binder Europa samman. Genom att 
främja dessa mål kan vi också aktivt med
verka till att en åternationalisering av Eu
ropas säkerhet, som vore förödande för 
svensk del, inte inträffar. 

Till detta kommer specifika svenska 
egenintressen. Sverige strävar efter att 
vara en aktör på den internationella sce
nen , att påverka skeendet. I dagens läge 
fordrar detta att vi har vilja och förmåga 
att deltaga i internationella militära in
satser på olika sätt. 

Att påverka skeendet handlar om att 
utvecklingen bör gå i en riktning som 
överensstämmer med vad vårt samvete 
och våra värderingar bjuder, men också 
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med vad våra nationella intressen säger. I 
förlängningen ligger bl.a. möjligheterna 
att minska risken för att vi konfronteras 
med situationer som innebär hot mot vår 
handlingsfrihet, våra vitala intressen, el
ler vår självständighet. Där ligger också 
chansen att, om ett hot visar sig vara 
ofrånkomligt, förlänga tiden för egna för
beredelser, förbättra chanserna att vi kan 
få politiskt stöd eller militär hjälp utifrån , 
och öka våra möjligheter att nyttiggöra 
sådan hjälp som bjuds. 

Härmed åskådliggörs en av länkarna 
mellan internationella insatser och natio
nell säkerhet av mer traditionellt slag. 
Tanken att vi skulle avstå från att påver
ka läget i vår omgivning och i stället spa
ra våra krafter för återkomsten av ett in
vasionshot av traditionellt slag är en vill
farelse, på flera plan.4 Det behöver inte 
finnas en motsättning mellan internatio
nella insatser och försvaret av vår egen 
självständighet och nationella fortbe
stånd, tvärtom. Detta gäller kanske sär
skilt för vårt närområde och säkerheten i 
Östersjöbäckenet, där gränsen mellan 
vad som kan sägas utgöra nationella och 
internationella insatser är - om uttrycket 
tillåts -flytande. 

Sverige har mycket starka intressen i 
närområdet, ekonomiskt, politiskt, kultu
rellt och mänskligt, men också strategiskt 
och militärt. En blick på kartan borde ex
empelvis säga oss att det vore en geopoli
tisk vinst av historiska dimensioner för 
vårt land om de baltiska staternas själv
ständighet från Ryssland blir lika själv
klar som Finlands numera är, och deras 
återkomst till Europa varaktigt säkras. 
Likaså har vi starka intressen av att de 
stora västmakterna alltfort är engagera
de i vår regions framtid och säkerhet. 

Om vi tillämpar en bred definition av 
vad som utgör internationella insatser, 

och det finns goda skäl för att inte be
gränsa sig till bara olika typer av freds
främjande operationer, så vore det myck
et märkligt om vi uteslöt svensk medver
kan i just den region där våra egna intres
sen kanske är starkast. Förhoppningsvis 
har vi nu kommit förbi den punkt där dis
kussioner om svenskt deltagande i inter
nationellt militärt säkerhetssamarbete i 
närområdet utlöser anklagelser om ny
karolinism, eller ängsliga frågor om vad 
Moskva skall tycka. 

Ett gott exempel på en typ av interna
tionell militär insats av stor betydelse för 
regionens och Sveriges säkerhet, och som 
samtidigt har oantastlig internationell le
gitimitet, är det pågående och planerade 
stödet för uppbyggnad av nationella för
svarsmakter i de baltiska länderna, vilket 
bedrivs i samverkan med ett antal väst
länder.5 De svenska officerare som är en
gagerade i utbildning och rådgivning där 
borta, och den övertaliga svenska materi
el som kommer att överlämnas eller säl
jas till balterna, gör betydligt större nytta 
också för Sveriges säkerhet än vad de 
hade gjort där hemma. 

Vad gäller möjligheten av fredsfräm
jande operationer, eller väpnad krishan
tering, i närområdet anses det vanligen 
att sådana knappast är realistiska, eller 
önskvärda, åtminstone inte för svensk 
del. Som skäl anförs Ryssland - Ryss
lands veto i säkerhetsrådet, Rysslands 
kärnvapen, Rysslands känslighet och 
kvardröjande maktanspråk över sitt for
na imperium, och andra staters ovilja att 
hamna i konflikt med Ryssland. Förvisso 
finns det ett antal scenarier av mer tradi
tionell typ där överväganden av dessa 
slag skulle spela en stor, kanske överord
nad, roll. Men det finns också en växande 
skara tänkbara krisscenarier för vårt när
område där omvärldens icke-ingripande, 

och Sveriges icke-deltagande, knappast 
kan betraktas som helt och hållet givna i 
förväg, och som- om de inträffade - skul
le ställa den svenska ledningen inför svå
ra beslutsproblem. 

Dagens Ryssland är statt i ett sådant 
förfall att det förefaller betydligt sanno
likare att Ryssland under de närmaste 15 
åren kommer att utgöra ett militärt pro
blem för sina grannar genom de externa 
konsekvenserna av inre kaos, än genom 
en rysk expansionism av traditionellt 
slag. Ur säkerhetssynpunkt förefaller det 
betydligt mer relevant att förbereda age
rande för det fall att våldsamheter i Ryss
land hotar att spilla över till Baltikum el
ler till Finland, eller leder till störningar 
för sjöfarten, än att planera för att möta 
en rysk landstigning på Vikbolandet. 6 

Jag hoppas att jag klargjort några av 
skälen varför internationella militära in
satser blivit en allt viktigare, ja domine
rande, del av det internationella säker
hetsmönstret och varför de rätteligen ut
gör en huvuduppgift för det svenska för
svaret. Till de skäl jag anfört skulle kunna 
fogas flera, såsom den breddning och för
djupning av militärt kunnande som de in
ternationella insatserna ger, värdet av in
teroperabilitet för att kunna nyttiggöra 
hjälp, eller det faktum att bred erfaren
het av samarbete med Nato bör öka 
chanserna att framtida beslut om vår sä
kerhetspolitik- oavsett utfall -baseras på 
saklig grund snarare än på antaganden 
och känslor. Om resultatet av ett sådant 
beslut blir alliansmedlemskap så bör en 
hög grad av interoperabilitet betyda att 
vi snabbare och smidigare kan integreras 
i alliansens strukturer; om resultatet blir 
det motsatta så kan - paradoxalt nog -
ännu bättre politisk och militär interope
rabilitet vara behövlig för att kompense
ra för det formella utanförskapet. 
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Marinens roll 
Den nya verkligheten och särskilt den 
nya situationen i östersjöområdet bety
der både nya uppgifter och att sådana 
gamla uppgifter som kvarstår kan lösas 
på nya sätt - sätt som innebär mer av 
"agera" och mindre av "parera" i tänkan
det.7 

De nya uppgifterna spänner över ett 
brett spektrum både vad gäller uppgifter
nas art och förhållandena under vilka de 
skall kunna lösas. I den mjukare, eller 
mindre politiskt laddade, delen av 
spektret återfinns dels uppgifter av poli
siär eller kustbevakande karaktär såsom 
övervakning, sjöfartskontroll eller 
search-and-rescue, dels sådant som ma
rin närvaro/patrullering, besök, hjälp 
med utbildning och materiel till stater 
som bygger upp sina stridskrafter, inter
nationella samverkansövningar, mm. I 
händelse av ökad spänning eller risk för 
kris kan det bli aktuellt att dessutom ge
nomföra markeringar av olika slag, ex
empelvis genom ökad närvaro, styrkede
monstrationer, eller åtgärder som ger 
förhöjd förmåga att agera, samt att ge 
stöd åt förebyggande åtgärder som ge
nomförs av andra. För det fall att tydliga 
hot föreligger eller fientligheter pågår 
kan hårdare insatser tänkas bli aktuella: 
eskortering av egen eller annans sjöfart, 
evakuering av egna eller vänligt sinnade 
staters medborgare från området, upp
rätthållande av embargo, stöd till enheter 
i land, avskräckning av upptrappning 
från en eller flera parters sida, o.s. v. 

Vi bör räkna med att dessa uppgifter 
kan bli aktuella för den svenska mari
nens del såväl i närområdet som i mer 
fjärran farvatten. Vissa väsentliga skillna
der finns mellan de olika uppgifterna. 
Men det finns också några starka gemen
samma nämnare för de flesta av dem som 
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jag vill lyfta fram i rubrikform. Till del 
kan rubrikerna behöva förklaras. 

* Framskjutet och långvarigt uppträ
dande. Många av uppgifterna kräver 
kontinuerlig närvaro eller verksamhet 
under lång tid, dessutom oftast på av
stånd från egen bas som med svenska ef
terkrigsmått betraktas som framskjutna. 

* Offensivt agerande. Flera typer av 
situationer kräver, om framgång skall 
nås, ett mer offensivt agerande och en 
större tonvikt på att gripa initiativet än 
det vi odlat under efterkrigstiden. Fortfa
rande präglas attityder till krishantering 
och fredsfrämjande i vårt land mycket av 
fraser som "undvika upptrappning", 
"inte verka provocerande", eller "av
veckla krisen utan att våld kommer till 
användning". Men om undvikande av 
konfrontation eller våld ges högre priori
tet än grunduppgiften, exempelvis att 
skydda svenska intressen eller genomdri
va beslut fattade av säkerhetsrådet, så är 
företaget dömt till misslyckande om det 
ställs mot en motpart som inte drar sig 
för att sätta makt bakom orden.8 

''' Projection ofpower ashore. Flera av 
de nya uppgifterna handlar om att - di
rekt eller indirekt - påverka situationen 
på land snarare än läget på sjön. Detta 
kan exempelvis gälla att sända i land 
trupp för att där lösa uppgifter, att från 
fartyg ge olika former av stöd (underhåll, 
sjukvård, eldkraft, underrättelser och 
ledning,) till förband i land, eller att från 
fartyg självständigt kunna bekämpa mål 
på djupet. 

* Varken fred eller krig. En stor del av 
de nya uppgifterna handlar om lägen där 
någon form av motsatsförhållande före
ligger, men där Konungariket inte kan 
sägas befinna sig i krig. Detta implicerar 
bl.a. att förmågan att göra insatser inte 
bör vara beroende av mobilisering, samt 

att vi måste räkna med att insatserna på
går parallellt med lika former av civil 
verksamhet, kanske samtidigt och på 
samma plats. 

* Samverkan. Samverkan med militä
ra förband ur andra försvarsgrenar 
(joint) eller från andra stater ( combi
ned), samt med civila myndigheter och 
organisationer (multifunctional) kom
mer att vara en central del i många av de 
fall som kan bli aktuella. 

* Politisk ledning. Operationer av det 
slag som här diskuterats kommer att stå 
under politisk ledning och kontroll , en 
styrning som blir starkare ju mer bety
delsefull insatsen är. I extremfallet kan 
det vara den högsta regeringsmaktens fö
reträdare som avgör huruvida en enskild 
vapeninsats skall göras eller ej. Detta är 
inte något som skall beklagas, utan är rätt 
och riktigt. Om försvarsmakten skall 
kunna fungera som ett säkerhetspolitiskt 
instrument gäller det att inrätta sig så att 
politisk ledning kan förenas med militär 
effektivitet.9 

Betyder detta att försvaret i framti
den i stort sett kommer att bestå av en 
ganska liten internationell interventions
styrka, plus de rester som bevaras för att 
fylla tanken på tillväxt med något inne
håll, eller som konserveras för tillfreds
ställa krav från kasern- och industrikra
mande lobbygrupper? Ska Flottan helt 
och hållet inriktas på högsjöuppgifter el
ler insatser vid främmande kust i samver
kan med andra länder, och Kustartilleriet 
omvandlas till en marinkår? Blir det frå
gan om en funktionsuppdelning där 
Sverige specialiserar sig på vissa typer av 
stridskrafter och räknar med att andra 
skall stå för övriga funktioner? Och vad 
händer om de mer krävande internatio
nella insatserna inte blir av, läggs försva
ret ner då? 

Knappast. För det första är det kan
ske inte ett övermått av snabba och radi
kala förändringar man skall oroa sig för i 
första hand, att döma av de senaste tret
tio årens utveckling inom det svenska 
försvaret. De konservativa krafterna är 
fortfarande oerhört starka. För det andra 
är det en felsyn att tro att kombinationen 
avsaknad av storinvasionshot och tonvikt 
på internationella uppgifter betyder att 
det enda som behövs är några mekbatal
joner att skicka till Bosnien och några 
minsvepare att skicka till Baltikum, plus 
en plan för återtagande. Sverige kommer 
att behöva en bred repertoar av militära 
styrkor och förmågor i framtiden, låt 
vara att den internationella delen kom
mer att utgöra en mycket viktig del av 
denna repertoar och en breddning jäm
fört med det gamla invasionsförsvaret. 

Det finns åtminstone tre skäl bakom 
ett sådant konstaterande. Det första är 
välbekant, att förmåga att kontinuerligt 
hålla en fregatt på långpatrull i Medelha
vet eller en mekbataljon på Balkan krä
ver att du har förband att rotera med. Tre 
totalt för en ute är den tumregel som U.S. 
Navy använder, och den ligger inte allt
för långt från sanningen. 

Det andra skälet är att en ansvarig 
stats- och försvarsledning behöver garde
ra sig för att någon obehagligt händer 
medan en internationell operation pågår. 
I en krympande marin utgör även en en
staka fregatt , en division kustkorvetter, 
eller en amfibiebataljon en betydande 
andel av den totala styrkan. Om vi skall 
våga binda dessa resurser till en opera
tion i exempelvis Medelhavet förutsätter 
detta att det finns andra förband som kan 
svara för grundläggande beredskap och 
förmåga hemmavid, och som dessutom 
kan hantera en hastigt uppkommen si
tuation i närområdet. 
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Om den kris som aktualiserar en in
sats i stället inträffar i närområdet finns 
det särskild anledning för Sverige att ha 
både bredd och viss volym i sin militära 
förmåga . Ä ven om det inte är frågan om 
att Sverige skall påtaga sig ett ansvar för 
säkerheten i Östersjöregionen, något 
som från tid till annan antytts från ut
ländskt håll, så är det ofrånkomligt att en 
kris i vårt närområde berör oss och våra 
intressen mer direkt än vad fallet är för 
flertalet mer avlägsna länder. Dessutom 
har vi onekligen kortare gång- och flygti
der till tänkbara insatsområden och kan 
därmed börja verka tidigare. Sammanta
get gör det att rent nationella insatser 
inte kan uteslutas, samtidigt som det ter 
sig rimligt att Sverige, åtminstone inled
ningsvis, skulle spela en resursmässigt 
större roll i en internationell insats i Ös
tersjöområdet än i motsvarande insats i 
Medelhavet. Till detta kan fogas att vi 
har basområden och -resurser som kan 
vara lämpliga för en internationell styr
ka. 

Det finns ännu en aspekt på insatser i 
närområdet som skapar behov av egen 
respektingivande militär förmåga. En 
kris i närområdet kan utveckla sig till en 
kris med angreppshot, exempelvis ge
nom att flyktingar som söker skydd hos 
oss hotas av annan part, eller genom en 
part söker påverka Sveriges agerande ge
nom att dolt eller öppet hota att slå till 
mot svenska mål. För att förebygga eller 
gardera mot detta krävs en egen förmåga 
som gör att ett sådant beteende inte blir 
lönsamt. Bland de uppgifter som skulle 
kunna bli aktuella finns både defensiva 
och offensiva: att övervaka och skydda 
en eventuell internationell marinstyrkas 
basering i Sverige - vilket skulle betyda 
en ny roll för fast KA; att skydda flyk
tingläger; att skydda utsatta geografiska 
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områden, exempelvis Gotland, och mili
tära och civila nyckelresurser; samt att 
genomföra styrkedemonstrationer och 
utgöra ett hot om konventionell veder
gällning. 

Därtill kommer ett tredje skäl för 
bredd i styrkor och förmåga som kan ver
ka lättsinnigt eller luddigt, men som är 
högst reellt. Invasionshot mot eget terri
torium eller vilja att deltaga i fredsfräm
jande instater utomlands är inte de enda 
motiven för stater att hålla sig med en 
krigsmakt, i så fall skulle många av jor
dens länder knappast behöva något för
svar. Ett av de andra motiven för att ha 
ett försvar är att en krigsmakt som fram
står som potent och kompetent renderar 
innehavaren en viss pondus i det interna
tionella umgänget och en trovärdighet i 
diskussioner om militära förhållanden. 
Att Sveriges uppfattning om bl.a. säker
heten i vårt närområde tillmäts en viss 
tyngd i viktiga huvudstäder beror sanno
likt till del på en kvardröjande effekt av 
vår tidigare höga profil på försvarsområ
det, inte minst vad gäller flyg. 

Konsekvenser för behov av 
förband och teknik 
En stor förändring av det säkerhetspoli
tiska läget och försvarets uppgifter moti
verar stora förändringar vad gäller för
svarets utformning och sätt att bedriva 
verksamhet. En omläggning av marinens 
roll i linje med vad som ovan skisserats 
aktualiserar behov av förnyelse inom en 
rad områden, exempelvis doktrin (från 
strategisk nivå till taktik, stridsteknik och 
Rules of Engagement), ledning/organisa
tion, officersutbildning, personalförsörj
ningssystem, samt självfallet föremålet 
för dagens text - förband , materiel och 
materielanskaffning. 

Optimeringarna, i den mån sådana 
alls skall göras, måste bli annorlunda för 
såväl försvarsmakten som helhet som för 
det enskilda förbandet eller vapensyste
met. Förändringarna i behoven kommer 
att vara särskilt stora vad gäller materiel 
som nyanskaffas, givet att man måste 
kompensera för den traditionella inrikt
ningen hos de modernare delarna av ar
vet som kvarstår i organisationen. 

Vad betyder nu detta för Marinens 
behov av materiel, särskilt fartyg, och för 
olika teknikområdens relativa vikt i den 
överblickbara framtiden? Eftersom den i 
egentlig mening överblickbara framtiden 
är så mycket kortare än de nuvarande 
led tiderna, materielens livslängd och pla
neringssystemets tidshorisont så måste 
varje försök att besvara frågan seriöst in
ledas med en gardering. Det är knappast 
meningsfullt att idag göra en trovärdig 
detaljprognos om marinen år 2020, sär
skilt inte om innehållet styrs av att da
gens ambitioner och säkerhetspolitiska 
lösningar skall antas gälla även om drygt 
två decennier. Det förefaller klokast att 
anta att framtiden kommer att innebära 
förändringar som inte kan, eller inte får, 
förutses idag, och att inrikta sig på att ha 
förmåga och utrymme att hantera dessa 
förändringar när de kommer. Möjlighe
terna att hantera förändringarna ökar 
naturligtvis om man vågar vara i verklig 
mening förutseende och inte låser sitt 
tänkande till det som för stunden anses 
politiskt, militärt eller industriellt kor
rekt, om man låter bli att tätpacka pla
nerna 15 år framåt, och om man bringar 
ner ledtiderna. 

Detta sagt vill jag ändå framhålla någ
ra materiel- och teknikområden, eller 
egenskaper hos förband och system, som 
jag anser blivit väsentligt viktigare för 
marinens del och som bör ges väsentligt 

ökad tyngd i planer för omsättning, över
syn och anskaffning av förband och ma
teriel. Till att börja med behöver Sverige 
och Marinen fartyg - inte båtar; riktiga 
mångsidiga, sjötåliga fartyg som kan ut
föra en bredd av uppgifter under längre 
tid och även på längre avstånd. Jag tror 
inte någon i auditoriet blir förvånad om 
jag säger fregatter. 

De fartyg, och i förekommande fall 
även båtar, som anskaffas bör vara kon
struerade med större tonvikt på utrym
me, uppgraderbarhet, och flexibilitet än 
vad som hittills varit fallet. Att med stor 
möda krympa utrustning så att den blir 
så liten som möjlig och sedan packa skro
vet fullt in i minsta skrymsle är inte ratio
nellt när fartygen ändå behöver göras 
större och när det skeppstekniska utgör 
en minskande andel av ett örlogsfartygs 
totalkostnad . En luftigare arkitektur och 
ett ökat utnyttjande av standard
lösningar kan leda till minskade kostna
der, göra fartyget mer beboeligt, och ge 
utrymme för både närtida mångsidighet 
och framtida modifieringar. 10 

Ett marint nyckelsystem som vi länge 
negligerat är den fartygsburna helikop
tern, med förmåga att bekämpa mål på 
och under ytan, liksom som att spana, 
transportera, och fungera som sam
bandslänk. Det räcker knappast med att 
nu införa ambitionen att en lätt helikop
ter skall kunna landa på akterdäck soliga 
sommardagar; nya svenska örlogsfartyg 
av någon dignitet bör kunna ha en kvali
ficerad helikopter baserad ombord. De 
äldre eller mindre enheter som inte kla
rar detta bör ges förmåga att embarkera, 
eller åtminstone utnyttja, spanings/sam
bands-UAV. 

De nya situationerna och uppgifterna 
ställer i många fall krav på en betydligt 
förbättrad luftmålsförmåga än vi hittills 
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ansett nödvändig för våra sjögående en
heter. Att kunna punktskydda det egna 
fartyget mot missiler eller flyg är inte 
längre tillräckligt, vid exempelvis eskorte
ring av civil sjöfart eller skydd av en in
satsstyrka måste ett luftvärnsparaply ock
så kunna spännas upp över skyddsobjek
ten. Några av våra kvalificerade enheter 
behöver därför ha ett yttäckande luftvärn 
(robot) som kan fungera även i komplice
rade situationer där skyddsobjekten ger 
mask i vissa skjutriktningar m. m. 

Marinen bör räkna med, och hoppas 
på, att många av dess framtida uppgifter 
kan komma att lösas i samverkan med 
andra aktörer - eget flyg eller landför
band, förband ur andra länders försvar
smakter, icke-militära organ som polis 
och tull, samt allmänhet och organisatio
ner. För att sådan samverkan skall funge
ra krävs ökad interoperabilitet både ma
teriellt och mentalt. Som basnivå avseen
de materiell interoperabilitet bör svens
ka örlogsfartyg, och i tillämplig utsträck
ning KA-förband, bl.a. kunna ta emot 
bunker och förnödenheter från andra, 
samt sända och ta emot tal och data. Ef
tersom det i dag t.o.m. kan vara svårt för 
ett KA-batteri att kommunicera med en 
robotbåt som ligger inom synhåll finns 
det en hel del att göra. 

Samverkan med andra, krishantering, 
samt det faktum att många uppgifter 
skall kunna lösas även i gyttriga situatio
ner (civil sjöfart och landverksamhet på
går) ställer avsevärt ökade krav på över
vakning, ledning, och förmåga att snabbt 
och korrekt identifiera olika mål.'' För 
krishantering, som måste ledas centralt, 
är det av särskild betydelse att sensorer, 
länkar, datafusion, samband mm ordnas 
så att mål snabbt kan identifieras, deras 
verksamhet följas kontinuerligt, tolk
ningar kan göras, och resultatet vi-
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darebefordras uppåt i beslutskedjan i re
altid. Därtill behövs möjligheter att 
snabbt och korrekt utvärdera effekten av 
gjorda in sa t ser. 

Ambitionen att marina styrkor skall 
kunna användas för att påverka situatio
nen på land får givetvis konsekvenser för 
behovet teknik och materiel, såväl för de 
sjögående förbanden som för de expedi
tionära landförbanden: bl.a. aktualiseras 
markrobot på fartyg, förmåga att tillfäl
ligt basera attackhelikopter ombord, 
luftövervakning och -värn, samt fartygs
buret underhåll och understöd för för
band i land. Personalkostnader skulle ut
göra en tung post i budgeten för en 
svensk insatsmarin av det slag som skis
serats ovan, särskilt som vi måste räkna 
med att huvuddelen av uppgifterna mås
te kunna lösas utan inkallelser eller an
dra stora beredskapshöjningar. Det blir 
därför viktigt att hitta tekniska och orga
nisatoriska lösningar för att reducera be
manningskraven. Detta gäller inte bara 
för fartyg utan kan också avse KA-för
band.12 

Slutligen vill jag framhålla behovet av 
att snabbt kunna bygga om eller kom
plettera befintliga enheter för att kom
pensera för det vi inte kunnat- eller velat 
- förutse. Det behöver inte handla om 
helt modulära konstruktioner typ stan
dard Flex, inte heller om så dramatiska 
stordåd som de som utfördes av brittiska 
varv och flygverkstäder inför Falklands
kriget, men det handlar ändå om att 
snabbt kunna få till stånd en fungerande 
lösning. En möjlighet kan vara att öka 
förmåga att improvisera , en annan att 
förbereda "påhängssystem", eventuellt 
containeriserade, som kan ge militära el
ler civila fartyg förmåga att tanka heli
koptrar, bedriva ledning, skjuta luftvärn 
etc. 

Jag har nu räknat upp ett antal saker 
som jag anser blivit viktigare för mari
nen. Det innebär med naturnödvändig
het att något annan har blivit mindre vik
tigt, därför att om allt skulle anses som 
lika viktigt så vore ingenting egentligen 
viktigt. Dessutom ger ekonomin knap
past utrymme för ambitionshöjningar på 
vissa områden om inte sänkningar sker 
på andra. Vad är det då som i mina ögon 
minskat i betydelse, och som framgent 
bör få mindre genomslag i vår anskaff
ning av marina system? Jag vill repetera 
att denna min bedömning görs mot bak
grund av de satsningar på vissa områden 
som gjorts under de senaste 15 åren och 
som kommer att kvarstå som arv under 
lång tid framöver. 

Till att börja med har det redan en tid 
varit mindre viktigt för flottan att utgöra 
någon sorts flygvapen på vattnet, där 
småbåtar ligger och trycker vid baslinjen 
i väntan på att skjuta robot eller torped 
mot en annalkande landstigningskaka. 
Det är glädjande att ordet "ytattack" fö
refaller vara på väg att utmönstras. 

Mindre viktigt blir också att optimera 
det enskilda örlogsfartyget för svåra 
duellsituationer i en högintensitetskon
flikt Förmågan att framgångsrikt hante
ra motståndare, vilket innebär att vi bör 
sträva efter överlägsenhet snarare än 
jämbördighet, kan i vissa fall finnas hos 
det samlade svenska insatssystemet sna
rare än hos det enskilda fartyget eller för
bandet. Avsaknad av viss enskild förmå
ga på ett fartyg kan exempelvis kom
penseras genom att ha tillgång till stöd av 
eget flyg, eller av andra fartyg. l teorin 
innebär ett sådant synsätt kanske en 
brytning med principen om örlogsfartygs 
autonomitet. Det vore dock militärt och 
ekonomisk orimligt att eftersträva osår
barhet, och i praktiken har vi sedan länge 

accepterat att det finns en övre gräns för 
fartygs och förbands förmåga. 

Undervattenskrigföring, inklusive ubå
tar, ubåtsjakt/skydd och min jakt, minskar 
i relativ betydelse, dels som en konse
kvens av förändringarna i uppgifter och 
hotbild, dels som en konsekvens av att 
stora satsningar gjorts på dessa områden 
under den senaste 15-årsperioden. Un
dantag bör dock göras för att komplette
ra befintlig struktur med vissa offensiva 
element: förmåga för ubåt att skjuta ro
bot (i första hand mot markmål) och att 
fungera som bärare av specialförband, 
samt system för offensiv minering, ex
empelvis i hamnar och rännor. 

Slutligen vill jag nämna stealth , signa
turreducering. slagordsmässigt kan man 
fråga sig om det är klokt att försöka visa 
flagg med osynliga fartyg, lite allvarligare 
kan man hävda att det finns skäl att ifrå
gasätta signaturreduceringens värde i en 
miljö som är radikalt annorlunda än det 
kalla krigets. Stealthförmåga är givetvis 
förträfflig om det är gratis, men extrem 
stealth framstår som mer tvivelaktig om 
den betyder att anskaffningskostnaderna 
drivs upp eller att avkall måste göras på 
andra väsentliga egenskaper hos farty
gen. Exempelvis är det inte svårt att se 
hur kravet på ett "rent" fartyg kan ham
na i konflikt med behov av däcksutrust
ning, båtar, signalbryggor mm för patrull
verksamhet, samt utgöra ett hinder för 
framtida modifiering/komplettering. Dess
utom förefaller det lönlöst att extrem
stealtha ett örlogsfartyg som kanske skall 
närsamverka med eller eskortera fartyg 
utan signaturreducering, t.ex. ett minfar
tyg eller en Finlandsfärja. 

Ifrågasättande av stealth kommer sä
kert att mötas av invändningar, inte 
minst med tanke på att det under 1990-
talet blivit något av en svensk paradgren 
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på det marintekniska området. Till de ar
gument som kan väntas hör att stealth 
medger "osynlig" närvaro med potenta 
vapensystem, t.ex. som fjärrskyddsstyrka, 
samt att en liten signatur underlättar av
hakning av inkommande robot och där
med minskar behovet av luftvärn och 
motmede l. På detta kan svaras att osynlig 
närvaro/fjärrskydd kan ordnas med ubå
tar och attackflyg, samt att avhakning 
som huvudmetod för att hantera inkom
mande robotar inte ter sig som en lämp
lig metod om uppgiften gäller närsam
verkan, eskort, el. dyl. Vi minns väl alla 
från Falklandskriget hur Atlantic Con
veyor sänktes av en Exocet som hakats 
av från sitt förstahandsmål, och vilka 
konsekvenser förlusten fick för landkrig
föringen . Det vore inte speciellt lyckat 
om en svensk korvett eller fregatt med 
uppgift att eskortera Silja eller Estline 
över Östersjön skickligt hakade av en in
kommande robot bara för att se roboten 
explodera i skyddsföremålet. 

Nåväl, frågar sig kanske åhöraren, det 
här låter vackert som viljeinriktning, men 
det finns inga pengar och förändringar 
tar ändå 20 år innan de ger effekt i 
förbandsstrukturen. Det finns dock möj
ligheter att till del ta sig runt låsningar 
om tid och pengar: köp färdigt, begagnat 
eller leasa! Armen har köpt begagnade 
stridsfordon och leasat nya, varför skulle 
inte marinen kunna göra det samma med 
fartyg? Det betyder naturligtvis att indu
strin och inköpsbyråkratin får svälja för
treten, men min uppfattning är att för
svarets intressen måste gå före industrins, 
om motsättning föreligger. Den stora 
rean på försvarsmateriel efter det kalla 
kriget är visserligen nästan slut, men fort
farande finns en del kvar i lagren på sina 
håll. Det har sagts att ett av syftena med 
Pinochets besök i London var att disku-
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tera köp av tre fregatter som britterna 
ville sälja för 60 miljoner pund. De farty
gen borde vara i behov av annan köpare 
nu. 

Noter 
1 Jfr Owe Wictorins tal vid CFF:s konferens i 
Sälen 1998, Michael Gustafson, "Marinen i det 
tjugoförsta århundradet - FMI 2020", Tidskrift 
i Sjöväsendet Nr 2 1998, samt intervju med Jo
han Kihl i FOA-tidningen 1998:6. 
2·3 För en fullständigare redovisning får jag 
hänvisa till mitt inträdesanförande i Kungl. 
Örlogsmannasällskapet, återgivet i Tidskrift i 
Sjöväsendet Nr 31995, samt till det anförande 
jag höll vid Kungl. Krigsvetenskapsakademi
ens symposium om Internationella insatser 
den 22/10, och som kommer att tryckas i aka
demiens handlingar och tidskrift 1998:6. 
4 Ubåtsjakt, ssk. inomskärs, ansågs inte väsent
ligt för invasionsförsvarsuppgiften och förmå
gan hade nästin ti lllagts ned . Dessutom ställde 
den mycket allvarliga säkerhetspolitiska ut
maning som kränkningarna utgjorde krav på 
hög insatsberedskap i kombination med för
måga att agera under krigsliknande omstän
digheter under lång tid, samt på politisk-mili
tär koordinering för ledning av insatserna. 
5 Det är inte bara det faktum att ett invasions
hot ter sig allt mer avlägset för var dag; att ett 
fasthållande vid invasionsförsvarsuppgiften 
som styrande skulle göra den svenska för
svarsmakten säkerhetspolitiskt irrelevant; el
ler att ett avstående från internationella enga
gemang skulle döma försvaret till förnyad 
professionell isoleri ng, med åtföljande konse
kvenser i form av andlig inavel och bristande 
kontakt med krigskonstens utveckling. Det är 
också det faktum att om ett invasionshot trots 
allt skulle återuppstå i en fjärran framtid ter 
det sig högst orimligt att angriparen skulle 
vara så lagom stark att en total svensk koncen
tration på invasionsförsvar blir nödvändig, 
men samtidigt så lagom svag att ett fram
gångsrikt försvar av Sverige på egen hand 
skulle vara möjligt. ("Det lagoma hotets prin-

cip" för svensk försvarsplanering har, mig ve
terligt , först formulerats av Wilhelm Agrell.) 
6 Möjligheterna att även med små resurser 
åstadkomma en baltisk självförsvarsförmåga 
som kan verka avhållande på den som övervä
ger hot e ller aggression , och de bidrag en så
dan förmåga kan ge till regionens säkerhet 
och chanser till en gynnsam utveckling, redo
visas utförligt i min artikel "Are the Ba ltics 
defensible? " i K KrVAHT 1998:5. 
7 I sammanhanget bör man beakta att eventu
e ll konfrontation med ryska krigsherrar som 
rest upprorsfanan inte behöver betyda kon
frontation med det officiella Ryssland och en 
eventuell centralregering. 
8 Ett exempel kan vara att inrikta sig på o!'fen
sivt bestridande av sjöherravälde i stället för 
defensivt; skulle ett hot om sjöburet angrepp på 
Sverige återkomma i någon form är det långti
från säkert att faran bäst motas genom att ligga 
bakom baslinjen och trycka i småbåtar i väntan 
på att fienden skall uppenbara sig, betydligt 
bättre kan vara att genom offensivt agerande 
hindra hans enheter från att alls löpa ut eller 
koncentreras. (Anm: baslinjen är en linje på 
kartan som sammanbinder de platser (kustlin
jer, uddar, öar, skär) som utgör den yttre be
gränsningen för Sveriges sammanhängande 
landterritorium. Vatten innanför baslinjen ut
gör inre svenskt vatten, vatten utanför, normalt 
intill l2 nautiska mil, svenskt territorialhav.) 
9 Dock behöver, vilket är viktigt att påpeka, 
offensivt agerande inte betyda att man söker 
kontlikt eller är snabb att gå till angrepp. 
Tvärtom kan det handla om att på manöver
krigföringsvis skapa situationer där vår sida 
har sådan överlägsenhet i exempelvis eldkraft, 
handlingsfrihet , initiativ, eller folkrättsligt stöd 
att motståndaren ser för gott att låta oss få vår 
vilja igenom utan att ta till strid. Bland de ele
ment som behövs för att kunna göra detta vill 
jag sä rskilt framhålla en grundsyn som bygger 
på manöverkrigföringskoncept, insikt i mot-

ståndarens tänkande, överb lick och förmåga 
att leda, samt eskalationsdominans- d.v.s. vår 
sida skall ha en sådan överlägsenhet på de 
konfliktnivåer som ligger ovanför den aktuel
la att motståndaren skall förlora snarare än 
vinna på att trappa upp konflikten. 
10 Det är inte ovanligt att möta svenska office
rare som vänder sig mot sådana tankar och 
tycker att "politikerna inte ska lägga sig i vårt 
jobb". Dessa herrar har missat eller missför
stått några av fundamenten för det jobb de 
valt. Militärt våld skulle, som Clausewitz påpe
kat, vara meningslös förstörelse om det inte 
hade ett politiskt syfte och stod under politisk 
kontrol l. 

'' Det går som bekant inte att miniatyrisera en 
samverkansgrupp eller en bordningsstyrka på 
samma sä tt som ett eldledningssystem. Det 
blir också mycket lättare att eftermontera en 
internationellt kompatibel datalänk om det 
finns plats för den utländska utrustningen i 
dess standardutförande. 
12 Automatiska system för positionsrapporte
ring och igenkänning av egna och allierade/ 
vänliga enheter behövs för att undvika våda
bekämpning, för att undvika förvirring som 
kan ge möjligheter för infiltration, och för att 
säkerställa möjligheter för god ledning. Därtill 
behövs möjligheter till icke-kooperativ identi 
fiering av tredje part, civila farkoster respekti
ve potentiellt fientliga mål. USS Vincennes 
nedskjutning av ett civilt iranskt trafikt1ygplan 
under det första Gultkriget bör tjäna som ett 
memento. 
13 En av svagheterna med 1980-talets genera
tion av rörliga KA-förband är att de är så per
sonalintensiva att de i praktiken närmast för
utsätter mobilisering för att verka. Här erbju
der möjligen några av de återstående fasta 
KA-förbanden en intressant möjlighet att få 
till stånd en organisation för övervakning och 
skydd som sku lle kunna göras mycket perso
nalsnåL 
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Bokrecension 

Fredrik Henrik af Chapman -
en skeppsbyggare och hans verk 
En bibliografi, som utgavs 1956 av Sjö
historiska samfundet, över svensk sjöhis
torisk litteratur från och med år 1800, 
innehåller en särskild avdelning under 
rubriken "Chapmanlitteratur". Denna 
avdelning omfattar flera och stora artik
lar och tal , men det saknas ett utförligare 
verk om denne märkesman. Bristen på 
standardverk fylldes först 1989 av en ka
nadensisk sjöofficer, Daniel Gibson Har
ris. Hans verk gavs ut av Conway Mariti
me Press i London är också den viktigas
te referensen, som anges i vår svenska 
Nationalencyklopedi under notisen om 
af Chapman. 

Daniel G. Harris, som numera bor i 
Nepean , Ontario, tjänstgjorde under näs
tan hela Andra världskriget som brittisk 
biträdande marinattache i Stockholm 
och under denna tid väcktes hans intres
se för af Chapmans liv och gärning. Efter 
återkomsten till hemlandet tjänstgjorde 
Harris i Royal Canactian Naval Reserve 
och deltog bl a i uppbyggandet av Mariti
ma museer i Vancouver och Kingston. 
Han har föreläst om kanadensisk marin
arkeologi i de nordiska länderna och om 
skandinaviska motsvarande ämnen över 
hela Kanada. För sitt arbete att stödja 
svenska kulturella intressen erhöll han 
Nordsjärneorden. Han invaldes i Kungl. 
Örlogsmannasällskapet som korrespon
derande ledamot 1989. Inte förrän nu fö
religger dock Harris' arbete i svensk 
översättning. En i sanning märklig brist 
har på detta sätt kunnat fyllas. 

"af Chapman" är sedan länge ett kärt 
landmärke(!) i Stockholm, men mannen 
bakom namnet är kanske inte alltid lika 
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välkänd. Fredrik Henrik Chapman föd
des 1721 i Göteborg, dit hans far, Thomas 
Chapman, hade kommit 1716 via Stral
sund från England för att ta tjänst vid 
den svenska flottan. Han avancerade så 
småningom till "holmmajor" vid Nya 
varvet i Göteborg. Fredriks mor var dot
ter till en känd skeppsbyggare i London 
och sonens yrkesinriktning blev därför 
nästan självklar och startade tidigt och 
målmedvetet. Efter en omfattande stu
dieperiod i ledande skeppsbyggarnatio
ner inleddes en yrkeskarriär utan mot
stycke i Sverige, vars skeppsbyggeri vid 
denna tid kommit i ett brydsamt läge. 
Samtidigt befann sig flottan i en ned
gångsperiod och den framtida inriktning
en var oklar. 

Scenen var därmed satt för ytterligare 
en av den svenska frithetstidens många 
naturvetenskapliga märkesmän, och inte 
heller Chapmans livsverk genomfördes 
utan opposition och intriger. På gamla 
sjökrigsskolans östra gavel finns emeller
tid i hedersfrisen inskrivet "Fredrik Hen
rik af Chapman 1783", viket en fåkunnig 
betraktare kanske skulle kunna tro vara 
en amiral bland andra i raden av flottans 
märkesmän , men i vilket krig? År 1783 
var det ju faktiskt fred! Men nej, visst var 
det på sitt sätt ett krig - fast internt- och 
inom den högsta ledningen för flottan! 
Det generationsskifte, som skeppsbygge
riet genomgick - delvis genom Chap
mans arbeten - skedde inte utan svårig
heter. 

Några av de viktigaste milstolparna i 
Chapmans karriär: 1760 - tillkomsten av 
den nya skärgårdsflottan inleddes med 

konstruktionen av skärgårdsfregatterna, 
1768- Architectura Navalis Mercatoria 
publiceras, 1772- adlad, 1774- ledamot 
av Kungl Akademin för de Fria konster
na, 1775 - Tractat om skeppsbyggeri ut
gavs, 1776 - ledamot av Kungl Veten
skapsakademin, 1782 - Chef för varvet i 
Karlskrona, 1783 utnämnd till konter
amiral, 1782-85 genomfördes "Det stora 
skeppsbyggnadsprogrammet" - under 
tre års tid byggdes vid varvet i Karlskro
na inte mindre än 10 linjeskepp och lika 
många fregatter med Chapmans prefa
brikationsmetod på rekordtid. Ändå var 
fartygen välbyggda och erkänt goda seg
lare. Att det inte rörde sig om några hast
verk framgår av det faktum att medel
livslängden för linjeskeppen blev 60 och 
för fregatterna 42 år.1790 - befordrad till 
viceamiral, 1793 - avgått med pension -
72 år gammal - men med flera särskilda 
uppdrag, som han var fullt sysselsatt med. 
Bland annat jämförde han vid systema
tiska modellförsök sina egna teoretiska 
konstruktionsmetoder - den paraboliska 
metoden och relaxationsmetoden - med 
varandra. Resultaten presenterades i 
Kungl Vetenskapsakademins handlingar 
år 1795 och provseglingarna leddes år 
1803 av den då 82-årige amiralen person
ligen. Han avled år 1808. 

I Harris' bok redovisas de spännan
de ingredienserna i det interna spelet 
om det framtida - mera vetenskapligt 
inriktade- skeppsbyggeriet och om den 
svenska flottans förnyelse i slutet av 
1700-talet främst sett från af Chapmans 
perspektiv, medan hans vedersakares 
motstånd mera kan läsas mellan rader
na. 

Bland de senare befann sig, dessvär
re, flera ledamöter av Kungl Örlogs
mannasällskapet och af Chapman inval
des - inbjöds, med den tidens vokabulär 

- först år 1798 som hedersledamot med 
invalsnummer 42. Då var han redan 
hans argaste konkurrenter sedan länge 
invalda. Någon parentation hölls aldrig 
efter af Chapman, eftersom ledamoten 
Klintberg, som utsetts att hålla uppdra
get, inte blev färdig med detta förrän 
1817. I Kungl Örlogsmannasällskapets 
minnesskrift från 1921 finns detta an
tecknat: "Den 14mars (1817) försiggick 
denna högtidliga akt i mönstersalen. 
Dekoreringen hade ombesörjts av den 
konstförfarne bildhuggaren Törnström. 
Hallströms tal trycktes och överlämna
des till Konungen och prinsarnesamt till 
flera lärda akademier". Möjligen hade 
detta kunnat noteras av den svenska 
översättaren, Roderick Klintebo, som 
för övrigt gjort ett mycket kompetent 
arbete. Den svenska utgåvan är en, även 
i detaljerna, trogen kopia av det engel
ska originalet. 

Boken, som är tryckt av Abraham
sons Tryckeri AB i Karlskrona , finns, för
utom i den allmänna handeln, att köpa 
på Marinlitteraturföreningen och på Sjö
historiska museet. Priset ligger på unge
fär 450 kr. Den rekommenderas för läs
ning i första hand till skeppsbyggare och 
marinhistoriskt intresserade, men även 
till allmänt försvarsintresserade. Parallel
lerna med vår nutid är många och intres
seväckande, vilket ger verket en särskild 
fräschör. 

Magnus Haglund 

Fredrik Henrik af Chapman. Den förste 
skeppsbyggnadsarkitekten och hans verk 

Författare: Daniel G. Harris 

Översättning: Roderick Klintebo. 

Förlag: 1998 LITERATIM förlag, Stock
holm 

ISBN 91-973075-0-5 
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Pehr Sparre. Marinöverste och författare 

Pehr George Sparre föddes 4 maj 1790 
på Lessebo bruk. Efter genomgången ka
dettskola på Karlberg fick han officers
fullmakt 1806. Som nybliven fänrik del
tog han i återtagandet av Gotland, som 
ryssarna ockuperat vid krigsutbrottet. 
Samma år ingick Sparre i en svensk styr
ka som landsteg i södra Finland. Efter 
hårda strider vid bl a Jervenpää och Lo
kalaksa tvingades svenskarna retirera till 
Åland och marschera till den svenska 
skärgården över isen. 

En annan misslyckad expedition fick 
han uppleva då en svensk armestyrka om 
6 000 man landsattes i ryggen på ryssarna 
vid Ratan utanför Umeå. Vid Säfvar blev 
Sparre allvarligt sårad. Misslyckandet 
tillskrev han det dåliga samarbetet mel
lan armen och marinen och oklara be
fälsförhållanden. 

Som löjtnant deltog han senare i kri
get mot Napoleon samt i det fortsatta 
kriget mot Danmark och Norge. 

1823 blev Sparre överstelöjtnant vid 
Sjöartillerikåren och 1832-1836 som 
överste chef för Sjöartilleriregementet, 
senare Marinregementet i Karlskrona. 

Det har sagts om Pehr Sparre att han 
"skrev hellre vers än exercerade" och sä
kert ligger det något i det. 

1832 utkom Den siste friseglaren , en 
historisk roman förlagd till Konung Sig-
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ismund och Hertig Karls tid. Det berättas 
om Sigismunds seger vid Stegeborg och 
nederlag vid Stångebro, vi lket för övrigt 
detta år firas i Linköping. Två av författa
rens förfäder, Erik och Johan Sparre, av
rättades av Hertig Karl för att de stött 
Sigismund. Det var troligen Pehr Sparres 
avsikt att genom romanen rentvå sina två 
släktingar som ju endast gjort sin plikt i 
Konungens tjänst. 

Pehr Sparre gav senare ut ett antal his
toriska romaner, bl a Sjökadetten i Gustav 
den tredjes tid , och deltog flitigt med ini
tierade artiklar i Tidskrift i Sjöväsendet 

Nils Abrahamson har nu publicerat 
en biografi över denne marinofficers 
brokiga bana, rikt illustrerad med orgi
nalbilder ur Sparres romaner, utförda av 
G. W. Stoopendahl. 

Boken är utgiven av Föreningen Ma
rinmusei vänner med stöd av Marinlitte
raturföreningen och kan köpas genom 
Marinlitteraturföreningen, Box 27805, 
115 93 Stockholm. 

Cay Holmberg 

Pehr Sparre. Marinöverste och författare 

Författare: Nils Abrahamson 

Förlag: 1998 Föreningen Marinmusei 
Vänner 

ISBN 91-87072-21-1 

D-day June 6, 1944: The Glimatic Battle of World War Il 

Muntliga berättelser, personliga dag
böcker, intervjuer, brev, memoarer och 
krigsdagböcker bildar grunden till den
na fantastiska bok om landstign ingen i 
Normandie 1944. Författaren Stephen 
E. Ambrose (professor i historia vid uni
versitetet i New Orleans) beskriver i 
den första delen av boken samhällsför
utsättningarna och statusen för båda 
försvararna och de anfallande styrkorna 
våren 1944. Han redovisar också det 
enorma förberedelsearbetet som före
gick D-day, med ögonvittnesberättelser 
från utbildning, träning, planering och 
vilseledning. 

Huvuddelen av boken ägnas åt opera
tionens olika faser och stridszon er. Amb
rose beskriver ingående luft landsättning
en av 83:a och 10l:a amerikanska luft
burna divisionerna och de svåröverstigli
ga problem som dessa divisioners solda
ter mötte på grund av att de blev totalt 
utspridda och inte kunde verka samlat i 
förband. Han återger också detaljbe
skrivningar från de fem landstignings
stränderna U ta h, Om aha , Gol d, Ju no and 
Sword. Det är intressant att läsa om de 
totalt olika förutsättningarna för Jand
stigningen vid de olika stränderna, vilket 
också ret1ekterades av markant skilda 
förlustsiffror för respektive landstig
ningsstrand. 

Boken innehåller mängder med be
skrivningar och berättelser från detaljsi
tuationer. Bland annat beskrivs en av 
den allierade marinens första uppdrag, 
som bestod av att dirigera de första land
stigningsstyrkorna med hjälp av två små 
miniubåtar (X20 coh X23) med signalut
rustning. Befälhavaren för uppdraget 
och chef ombord på den ena ubåten be-

skriver hur han med skräck genomförde 
den onaturliga handlingen att som ubåts
chef vid en given tidpunkt gå upp till ytan 
för att resa en mast och sända ut ljus, ra
dio och undervattenssignaler med syftet 
att markera (och röja) sin position. Han 
blev inte gladare innan han avseglade 
från Storbritannien när han fick veta att 
kodordet för uppdraget var Gambit, vil
ket är en schackterm som betyder unge
fär " att offra en eller flera pjäser i öpp
nen av spelet för att vinna framtida för
delar". 

Boken innehåller ett antal beskriv
ningar hur slumpen avgjorde många situ
ationer, men hur initiativ- och handlings
förmågan ofta avgjorde skillnaden mel
lan framgång eller nederlag hos den en
skilde soldaten eller gruppen. Boken il
lustrerar också problemen för det högre 
befälet att ha kontroll och synförmåga 
efter det att operationen startat. En kon
troll som av många förbandschefer inte 
återvanns förrän dygn efter landstigning
en. 

Jag tycker att boken är ett gott kom
plement till Cornelius Ryans klassiker 
från 1959 The Longest Day: J une 6, 1944. 
Amrose bok är mer utförlig och kan kan
ske uppfattas som lite tung. Har man 
dock haft möjligheten att besöka Nor
mandie och dess olika byar och städer, så 
kan man inte låta bli att ryckas med av 
denna fascinerande bok. 

Johan lenvald 

D-day June 6, 1944: The Climatic Battle 
of World War II. 

Författare: Ambrose, Stephen E. 

Förlag: 1994 Simon & Sebuster 
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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 Försvarshögskolan. 

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 1999 skall senast den l september 1999 vara Sällskapet tillhan

da under adress: 

sekreteraren i Kungl Örlogsmannsällskapet 
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 medalj e ller hedersomnämnande samt penningbelöning. Kungl Örlogs
mannasällskapet förbehåller sig rätt att i sin tidskrift, Tidskrift i Sjöväsen det, publicera 
inlämnad - även inte belönad- tävlingsskrift. 

OBS! Under 1999 kan insändande av tävlingsskrift även utgöra medverkan i 
KÖMS-projektet "Försvaret inför 2l:a århundradet". 

Fabian och Ewa Tamms stipendiefond inom Kungl Örlogsmannasällskapet 

Fonden har till ändamål att genom stipendiet 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 inlämnade och granskade arbeten. Stipendiet utdelas 
vid Sällskapets högtidssammanträde. 

Den som önskar ifrågakomma för stipendium under år 1999 skall skicka in utred
ning eller avhandling till 

Sekreteraren i Kungl Örlogsmannasällskapet 
Box 10186 
100 55 STOCKHOLM 

senast den l september 1999. 
Arbete för vilket författaren tilldelats stipendium förbehåller Örlogsmannasäll

skapet sig rätten att puclicera i sin tidskrift, Tidskrift i Sjöväsendet 
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u n 
Kompletta 

ervattenssystem 

Erfarenheten sedan starten 191 O och fortsatt intensiv satsning på forskning 
och utveckling har gjort Bofors Underwater Systems till ett av de ledande 
företagen i världen inom 1.mdervattensteknik. 

Motala: Företagsledning, utveckling och tillverkning 
av tunga och lätta torpedsystem, undervattensfarkoster 
för militärt och civilt bruk samt ledningssystem. 

Landskrona: Sjöminor, minröj system, mätplattformar och hydrofonteknik 

Celsius 
BOFORS UNDERWATER 

SYS TEMS 

Bofors Underwater Systems 
Box 910,591 29 MOTALA, Sweden 

Tel. 0141-22 45 00 Fax 0141 -22 45 54 
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BARN KAN OCKSÅ 
FÅ CANCER. .. 

HJALP DEM GENOM 
ETT BIDRAG TILL 

POSTGIRO 902090·0 

Redan för fyrtio år sedan ut
vecklade vi axelkopplingar, lyp 
SKF OK, baserade på lryck
oljemetoden. Den första SKF 
OK-kopplingen monterades 
1945 pa M/S Skogaholm. Se
dan dess har vi levererat över 
15.000 kopplingar till kriivande 
marin- och intustriapplikatio
ner över hela världen. 

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

Risken för att bra produkter 
ska plagieras är alltid stor. 
Mänga användare har dyrt fatt 
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
ningar. 

Inte minst viktig är vår se r
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
ceorganisation, så var ni än 
befinner er, finns vi alltid nära 
till hands. 

OVAKO Couplings AB 
Flox 202, 813 00 Hof ors, te! 0290-250 00, telex 47303, te lefax 0290-282 70. 
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Ny generation! 

Rekvirera senaste 
numret av 
Marindieselnytt. 
Där finns mycket 
att läsa och lära. 
Ring 08-668 o 160, 
faxa 08-668 30 12. 

motorn ingår i 
CODOG maskineriet 

i YS 2000 "Visby"-klassen. 

Tack vare ett nära samarbete 
mellan Mercedes/MTU och Detroit Diesel 
har en ny generation dieselmotorer sett 
dagens ljus. Det. bästa av tysk och ameri
kansk teknik i förening ligger bakom dc nya 
motorsericrna MTU/DDC 4000 och 
DDC/MTU 2000. Samarbetet inncb;ir 
dessutom att vi kan erbjuda ett heltäckande 
motorprogram från 50-l 0.000 hk. 

IVIARINDIE SEL 
Södcr Mälarstrand • Kajplats 17 • l] 8 25 Stockholm 
Tel 08- 668 01 60 • Fax 08 - 668 30 12 
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