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Meddelande 
från 

Kungl. Örlogsmannasällskapet 

Nr 10/99 Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde tisdagen 14 decem
ber 1999 i Stockholm 

(Utdrag ur protokoll) 

Sammanträdet ägde rum på Vasamuseet i Stockholm i närvaro av 48 ledamöter. 

§ 2 Utdelades belöningar till korresponderande ledamoten Sten-Ingvar Nilsson 
och ledamoten Gustaf von Hofsten. 

§ 3 Höll korresponderande ledamoten Klas Helmerson inträdesanförande under 

rubriken "Tomas dansare på Svarta Hunden - om flottans folk i 1620-talets 
tänkeböcker". 

§ 4 Höll ledamoten Stefan Axberg inträdesanförande under rubriken "Några re
flektioner kring Östersjön". 

§ 5 Orienterade ordföranden om de tre områden , som under det kommande året 
utgör inriktningen av akademiens verksamhet: 

Försvarsmaktens ledningsutveckling. 

Symposium i anslutning till HMS Visbys sjösättning 2000-06-08. 

Marina studier. 

Vid protokollet 

Herman Fältström 

sekreterare 
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Nr 1/2000 Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde onsdagen 26 janua
ri 2000 i Göteborg 

(Utdrag ur protokoll) 

Sammanträdet ägde rum i Sjöofficerssällskapets lokaler på Nya Varvet i närvaro av 33 
ledamöter och gäster. 

§2 

§3 

Anmäldes att sedan föregående sammanträde har hedersledamöterna Christer 
Kierkegaard och Elmo R Zumwalt Jr avlidit. 

Föredrogs föregående sammanträdesprotokoll, vilket godkändes och lades till 
handlingarna . 

§ 5 Höll korresponderande ledamoten Hans O. Broberg inträdesanförande under 
rubriken "SSPA träder i Marinens tjänst". 

§ 6 Höll korresponderande ledamoten Bo Nyman inträdesanförande under rubri
ken "Erfarenheter från 28 års produktion av marinhistoriska böcker". 

§ 7 Föredrog ledamoten Thomas Engevall utdrag ur årsberättelse i vetenskapsgre
nen IV: "Vapenteknik- vapen och sensorer". 

Vid protokollet 

Herman Fältström 

sekreterare 

Nr 2/2000 Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Stockholm ons
dagen 23 februari 2000 

(Utdrag urprotokoll) 

Sammanträdet ägde rum i Sjöofficerssällskapets lokaler på Skeppsholmen i närvaro 
av 53 ledamöter och två inbjudna gäster. 

§l 

§2 

§3 

§4 

§5 

4 

Förklarade mötesordföranden, hedersledamoten Claes Tornberg sammanträ
det för öppnat. 

Föredrogs och godkändes föregående mötesprotokolL 

Valdes korresponderande ledamoten Marie Jacobsson till styrelsesuppleant 
för resterande del av verksamhetsåret. Hon ersätter därvid ledamoten Lars 
Wedin, som avsagt sig uppdraget på grund av utlandstjänstgöring. 

Valdes ledamoten Lars Wedin till föredragande för årsberättelse i vetenskaps
grenen I för år 2000 och ledamoten Carl Fagergren för årsberättelse i veten
skapsgrenen IV för år 2000. 

Höll korresponderande ledamoten Henrik Landerholm inträdesanförande un
der rubriken "Ett gammalt försvar i ett nytt Europa- svensk försvarspolitik i 
otakt med omvärlden?" 

§ 6 Höll korresponderande ledamoten Tomas Ries inträdesanförande under rubri
ken "Sex vägskäl för Europas säkerhet". 

§ 7 Beslöts att akademiens bibliotekarie Rolf Edwardson och revisorssuppleanten 
Lennart Månsson skall inventera akademiens tillgångar (ej böcker) i Karlskro
na. 

Vid protokollet 

Herman Fältström 

sekreterare 

Sveriges säkerhets- och försvarspolitiska roll i det nya Europa 

Kungl. Örlogsmannasällskapet inbjöd onsdagen 23 februari 2000 till ett symposium på 
ovanstående tema. Symposiet, som genomfördes i Lilla salen på Kungl. Musikhögsko
lan, lockade sammanlagt ca 60 ledamöter och inbjudna gäster. Programmet, som led
des av Kungl. Örlogsmannasällskapets tidigare ordförande, hedersledamoten Claes 
Tornberg, upptog följande föreläsningar: 

Sjöembargo med svenska marina stridskrafter, självständigt respektive i samverkan 
med andra nationer- en fallstudie 

Korresponderande ledamoten, kommendörkapten Tor-Egil Walter, Försvarshögsko
lan 

säkerhetspolitik i den baltiska regionen - utmaningar och rekommendationer 

Professor Olav F. Knudsen , Södertörns högskola 

Nätverksbaserad krigföring- omdaning av försvaret ur ett marint perspektiv 

Kommendörkapten E vom Mårtensson, Försvarets materielverk 

Framtida krav - dagens och morgondagens marina förband 

Ledamoten, kommendör 1.gr Göran Lars brink, Högkvarteret 

HMS Visby - se men inte synas, höra men inte höras, hota men inte vara hotad 

Ledamoten, kommendör Göran Frisk, Försvarshögskolan 

Symposiet avslutades med en paneldebatt på temat Svenskt agerande i och kring Öst
ersjön med korresponderande ledamoten, redaktör Hans Dahlberg som moderator. 
Inledningstalare var korresponderande ledamoten, kanslirådet jur. dr. Marie Jacobs
son, Utrikesdepartementet. 
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Hedersledamoten Claes Tornberg inledde symposiet med ett kort anförande: 

Kungl. Örlogsmannasällskapets syfte 
med dagens symposium är flerfaldigt: 

- Fortsätta doktrin- och strategidiskus
sionen som akademien har initierat och 
som för e tt år sen sjösattes med den blå 
skriften. 

-Tydliggöra att Marinen ligger väl fram
me i de framtidskoncept som nu diskute
ras. RMA och inom detta DBA- och 
NCW- koncepten passar väl in i svensk 
idebild och den pågående marina 
systemutvecklingen idag. 

- I samband med Visby sjösättning i juni 
kommer ett symposium att arrangeras. 
Där kommer den marina systemutveck
lingen att belysas på bred front. Inte 
minst att Sverige ligger väl framme att 
hantera Network Centric Warfare. Den
na eftermiddag är ett första inledande 
steg inför detta symposium. 

Ett antal nyckelord finns i den 
internationella diskussionen rörande den 
strategiska kravprofilen: 

- Littoral battlespace domination 

-Maritime embargo 

- Precissian engagement 

- Surface and subsurface surveillance 

Svensk profil och vår förmåga att hante
ra "shallow water"-problematiken gör 
att vi kan gå en spännande framtid till
mötes. Det förutsätter dock att vi själva 
förstår att utnyttja denna position. För 
att citera en artikelförfattare i Procee
ctings novembernummer förra året.: 

"Sweden stealthy Visby-dass earvettes 
shows what could be done by a service 
that actually builds some of the things i t 
talks about" 

Kungl. Örlogsmannasällskapets tydliggö
rande av behovet samt att ha förmågan 
att aktivt kunna stödja svensk säkerhets
politik i vårt närområde har uppfattats 
som en fokusering enbart mot Östersjön 
och att vi inte skulle satsa på maritima in
ternationella insatser. Inget kunde vara 
felaktigare. Det är dock fråga om vad 
som är hönan och ägget. Genom att vi 
just har den maritima förmågan att utgö
ra det säkerhetspolitiska stödet i vårt 
randhav, har vi den unika och efterfrå
gade kompetensen att stödja inter
nationella insatser i närområdet, i Euro
pa och även globalt. 

I följande nummer av Tidskrift i Sjöväsendet kommer sammandrag av föreläsningar 

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

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

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

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

OVAKO Couplings AB 
Box 202,8 13 00 Hofors, te! 0290-250 00, telex 47303, te lefax 0290-282 70. 



Ledamoten 
STEFAN AXBERG 

Professor Stefan Ax berg är professor i militärteknik vid 
Försvarshögskolan 

Några reflektioner kring Östersjön 
Inträdesanförande hållet vid Kungl. Orlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i 
Stockholm 74 december 1999 

Som nyinvald ledamot i Kungl. Örlogsmannasällskapet ställs man inför detfaktum 
att man blivit invald som ledamot inte för det man gjort utan för det man förväntas 
göra. Detta måste, enligt min mening, dock alltid vara baserat på de eifarenheter och 
kunskaper som genererats under tidigare år. För min del föll det sig däiför naturligt 
att ta Östersjön som ram för mitt inträdesanförande. Östersjön har nämligen under 
olika skeden av mitt yrkesverksamma liv satt en tydlig prägel- den motsägelsefulla 
men expressiva termen hatkärlek kommer osökt fram. 

Låt mig först gå till grunden - På vilken grund vilar egentligen Östersjön? 
Därnäst- Vad består Östersjön egentligen av? 
Sedan kommer naturligtvisfrågan-Hur vet vi det? 
Med ramen satt inställer sig helt naturligt frågan - Vilka är Östersjöns begräns
ningar och möjligheter? 

På vilken grund vilar 
egentligen Östersjön? 
Det vattenområde som på fornnordisk a 
benämndes Eystrasalt (namnet finns 
kvar än idag i centrala Bottenhavet i 
form av grundryggen Eystrasalt-ban
ken), d.v.s. Östra Havet eller Östersjön, 
har under långa tidsrymder utgjort en 
depression som skyddat jord och berg 
från denudation. I de berglager vilka i 
dag är bevarade under Östersjön kan 
man utläsa en växlande historia mellan 
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transgressioner och regressioner, subtro
piska, arida och glaciala förhållanden . 

Förutsättningarna för bildandet av Ös
tersjö-sänkan uppstod initialt när den Öst
europeiska Plattans västra zon utsattes för 
starka spänningar vid kontakt med den 
Fennoskandiska Skölden, på vilken nuva
rande Finland, Sverige och Norge är beläg
na. Kontaktområdet utgör en svaghetszon 
av imponerande mått, inrymmande sprick
or och förkastningar som kan uppmätas t ill 
flera km i vertikalplanet och med en lateral 
utsträckning av tiotals kilometer. 

Östersjön inklusive Bottniska Viken , 
Finska Viken och Rigabukten , intar en 
komplex depression inom den Östeuro
peiska Plattan och den Fennoskandiska 
Skölden, vars prekambriska kristallina 
berggrund är exponerad längs huvudde
len av Östersjöns västra , norra och östra 
kust. Endast de sydöstra och södra de
larna av Östersjöns kustområden uppvi
sar en kustlinje uppbyggd av sedimen
tära (lagrade) bergarter. 

Den kristallina berggrunden inom 
Östersjöområdet består av olika meta
morfa (omvandlade av tryck och värme) 
och magmatiska (bildade på djupet) 
bergarter från äldre bergskedjor bildade 
för 1,6 - 1,8 miljarder år sedan. Den något 
yngre Rapakivi-graniten finns såväl su
pramarint (utgör ett karaktäristiskt in
slag på Åland med sin röda färg) som 
submarint inom flera områden norr om 
Åland, i Ålands hav och i skärgårdsha
vet. Diabasgångar är i dessa områden ej 
ovanliga och lokalt kraftig magnetisk 
missvisning kan iakttagas i anslutning till 
dessa . 

För omkring 1,3 miljarder år sedan 
avlagrades inom bl.a. Östersjöområdet 
en mäktigt serie av röda sandstenar och 
arkoser. Sandstenarna är terrestra bild
ningar bildade under ökenliknande för
hållanden med i många fall tydl iga lag
ringsstrukturer. De benämnes Jotniska 
sandstenar och finns i dag bevarade som 
erosionsrester i skyddade depressioner 
som Ålands hav och Landsortsdj upet 
De utomhus liggande trappstegen in ti ll 
Sjöofficersmässen på Skeppsholmen be
står just av sådan Jotnisk sandsten. 

Efter det att de mäktiga Jotniska 
sandstenarna avlagrats följer i Östersjöns 
historia en lång period av denudation, 
dvs erosion och transport av berg och se
diment. Detta resulterade i att en nästan 

plan yta bildades över området, det s.k . 
sub-kampriska peneplanet, ovanpå vil
ken de kambriska sed imenten avlagra
des med början för ca . 570 miljoner år se
dan då området åter var täckt av hav. 
Dessa tidiga Paleozoiska bergarter upp
visar en mångfald olika faser med växel
verkan mellan deposition och erosion 
inom det som idag utgör Östersjöområ
det Kambriska sedimentära bergarter, i 
allmänhet sandstenar och lerskiffrar, 
finns i norr bevarade i Bottenhavet, där 
även yngre ordoviciska kalkstenar finns i 
relativt mäktiga lager. Det subkambriska 
peneplanet, på vilket dessa sedimentära 
avlagringar vilar, stupar på den finska si
dan svagt mot väster, för att till följd av 
en kraftig tektonisk zon utefter den 
svenska Bottenhavskusten (ca 2 km ver
tikala förskjutnin gar) relativt kraftigt 
stupa österut. Söder om Bottenhavet, i 
Uppland, kan det subkambriska pene
planet lätt observeras i form av det plana 
området som kallas för Uppsalaslätten. I 
egentliga Östersjön stupar peneplanet 
mot sydost vi lket medför att den sedi
mentära lagerserien ökar i mäktighet i 
denna riktning. 

Egentliga Östersjön är söder om en 
tänkt linje som löper från centrala de
larna av Finska viken och bågformat mot 
sydväst via Landsortsdjupet ti ll en punkt 
strax norr om Öland helt täckt av sedi
mentära bergarter. Norr om denna linje 
återfinns huvudsakligen kristallin berg
grund. Då underlaget stupar mot sydost 
medför det att de mäktigaste och ålders
mässigt mer kompletta lagren återfinnes 
utanför Polens kust (lagerserien är där ca 
3 km mäktig). Gotland som sticker upp 
ur Östersjön uppvisar en stor del av de 
siluriska lagren (440 - 410 miljoner år 
gamla) med sandstenar, kalkstenar och 
revkalksten ar; de senare indikerande for-
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na subtropiska till tropiska klimatförhål
landen. Öland med sitt mer västliga läge 
är följaktligen uppbyggt av äldre, i hu
vudsak ordoviciska (510 - 450 miljoner 
år gamla), kalkstenar och skiffrar. Trap
pan upp till Sjöofficersmässen på 
Skeppsholmen består just av ordovicisk 
kalksten. De mäktiga lagren mot sydost 
och in under Baltikum, består dessutom 
av yngre sedimentära lager från perio
derna devon, trias, jura och krita (375 -
65 miljoner år gamla) 

De största tektoniska förskjutn ingar
na i Östersjön återfinnes i södra Öster
sjön längs den sk Tornquist-linjen som 
utgör den sydvästra begränsningen av 
den sk Östeuropeiska plattan. Vertikala 
förskjutningar på mer än 7 km har upp
mätts i Östersjön utefter Tornquist-lin
jen. 

Den olja som finns i Östersjön ligger 
kring Gotland i flertalet separata små 
kalkstensformationer av ordovicisk ål
der, benämnda Paleoporella-rev. Reven 
är till sin storlek små, kanske 75- 100m i 
diameter och något lO-talmeter mäktiga. 
Den olja som utvinnes utanför kusten i 
sydöstra Östersjön ligger däremot lagrad 
i tektoniska fällor i den äldre sandstenen. 
Mängderna olja här kan nog uppfattas 
som väsentligt större än den som finns 
kring Gotland. 

De lösa jordlagren vilka idag täcker 
Östersjöns botten är präglade av den se
naste istiden, benämnd Weichsel, som in
leddes för omkring 120.000 år sedan och 
avslutades för endast ca 8000 år sedan. 
Östersjön i sin nuvarande utformning, 
dvs som ett epikontinen talt hav, uppstod 
genom bildandet av det s.k. Littorinaha
vet som utgjorde den sista och fjärde fa
sen i Östersjöns historia efter det att den 
senaste glaciala perioden avslutats. De 
övriga tre faserna var Baltiska issjön, 
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Yoldiahavet och Ancylussjön. Som fram
går av namnen växlade nuvarande Öster
sjön från att vara hav eller sjö beroende 
av öppen eller stängd förbindelse med 
havsområdena västerut. Nuvarande be
teckningen Östersjön är således ej helt 
konsekvent; såväl Öresund som Bälten 
medger ju ett visst vattenutbyte med det 
salta Kattegatt och därmed indirekt med 
Atlanten. 

Östersjöns botten är, vid sidan av re
centa avlagringar och svallsediment, till 
stor del täckt av olika typer av glaciala 
sediment, såsom moräner och isälvsav
lagri ngar (åsar, grus, sand, mo, mjäla och 
varvig lera). 

De glaciala förhållandenas prägling 
av Östersjöns bottensediment utgör en 
utomordentligt besvärande faktor vid 
användning av hydraakustiska sensorer. 
Detta är i stort helt unika förhållanden , 
utom möjligen för Kanada där likartade 
förhållanden förekommer. Att man nyli
gen till Visbykorvetterna anskaffat so
narsystem just från Kanada är således 
ingen slump 

Vad består Östersjön 
egentligen av ? 
Vatten, naturligtvis. Det är allmänt omta
lat, inte minst mot bakgrund av den se
naste perioden av svensk ubåtjakt, att det 
i Östersjön råder utomordentligt speciel
la förhållanden jämfört med de mot vilka 
vapen och sensorer internationellt speci
ficeras. Vilka förhållanden är det då som 
gör Östersjön så speciell? Det ringa vat
tendjupet och den skiktade vattenmas
san är kanske de faktorer som man när
mast tänker på. 

Även om Östersjön är ett mycket 
grunt epikontinentalt hav (medeldjupet 
är blott 64 m) , brukar det ofta liknas vid 

en fjord med grunda trösklar och flera 
djuphålor. Inloppet i söder är mycket 
grunt; tröskeldjupet i Öresund är knappt 
10 m och kring de danska bälten är det 
drygt 15m. Det finns även en markerad 
tröskel mellan egentliga Östersjön och 
Bottenhavet som ligger på ca 40 m djup. 
Flera djupområden finns såsom Härnä
sandsdjupet och Ålandsdjupet, bägge ca 
300 m djupa , Landsortsdjupet med 459 
m, (Östersjöns största djup) och Got
landsdjupet med ca. 250m djup. 

Teoretiskt omsätts Östersjöns vatten 
på 21 år; i Kattegatt är motsvarande siff
ra 3-4 månader. Bytet av vattnet i Öster
sjön sker genom att sötvatten tillförs från 
älvar och floder och att saltvatten från 
Kattegatt tillförs via de danska bälten 
Detta byte sker mycket långsamt. Det 
söta vattnet transporteras huvudsakligen 
längs den svenska kusten i form av en 
långsam ytström, medan det salta vattnet 
transporteras från de danska bälten norr
ut utefter den östra kusten. Utbyte av 
vattnet i de djupare belägna partierna er
fordrar dock mycket kraftig omrörning, 
uppkommen exempelvis vid stormiga 
förhållanden. Blir vattnet stillastående 
långa perioder i de djupare lägena upp
kommer snabbt anaeroba förhållanden 
med fatal följd för det marina livet. 

Man kan alltså, något förenklat, säga 
att Östersjön består av två olika vatten
massor separerade i horisontalplanet av 
en haloklin, dvs ett språngskikt mellan 
vattenmassor med olika salthalt och där
med olika densitet. 

Östersjöns ringa djup, vattnets varie
rande salthalt och tillhörande halokli ner, 
tillsammans med den kraftiga årstidsva
riationen av vattnets temperatur och de 
starkt växlande termoklinerna (språng
skikt mellan vattenmassor med skilda 
temperaturer), medverkar även de starkt 

till att förhållandena för hydraakustiska 
sensorer är utomordentligt ogynnsam
ma. 

Hur vet vi nu detta ? 
De huvudsakliga befolkningscentra i de 
länder som omger Östersjön ligger vid 
eller nära kusten och marin rörlighet har 
varit nödvändigt både för överlevnad 
och samhällsutveckling. Att veta djupet 
under kölen är därvid väsentligt. Bestäm
ning av vattendjupet medelst handlod
ning fick under lång tid utgöra den bästa 
metoden. Den utvecklades till att inne
fatta även enkel provtagning för att be
stämma botten beskaffenhet, viktigt både 
för fisket och för att bestämma lämplig
heten att ankra på platsen. Uppgifter om 
djupen och ibland även bottenbeskaffen
heten infördes successivt på kartor som 
så småningom blev sjökort. Under lång 
tid var huvudproblemet osäkerheten i 
positionsangivelsen. Med de mätningar 
av ljudhastigheten i vatten som utfördes 
av Daniel Colladon i Genevesjön för 173 
år sedan lades grunden till de moderna 
ekoloden, vilka tillsammans med tillför
litlig positionsbestämning idag skapat 
förutsättningar för upprättande av kor
rekta sjökort; dock kan man som fritids
seglare då och då konstatera att ett visst 
arbete återstår. 

Utvecklingen av ekoloden genomgick 
flera olika teknikstadier, ett var det s.k. 
Behms ekolod, beskrivet i Tidskrift i Sjö
väsendet från år 1922, där sändaren i 
form av små krutpatroner var separerad 
från mottagaren bl.a. för att undvika ef
fekter från den kraftiga direktvågen lik
som från den genererade bubbelpulsen. 
De moderna ekoloden utvecklades över 
elektrostriktiva kvartssvängare via mag
netostriktiva nickelplattor som svängare 
till dagens piezoelektriska keramer, där 
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bariumtitanit är den mest vanliga . Digital 
presentationsteknik gör de moderna 
ekoloden mycket lättanvända. 

Maringeologiska provtagningar och 
borrningar liksom maringeofysiska un
dersökningar av Östersjön påbörjades ti
digt under 1900-talet och har bedrivits 
regelmässigt alltsedan slutet av 1960-ta
let, ofta i form av samarbete mellan 
Sverige, Finland, Danmark och Tyskland. 
Visst samarbete skedde även med fors
kare från det dåtida Sovjetblocket 

De maringeofysiska undersöknings
metoderna är baserade på akustik , mag
netik och gravimetri. Den sistnämnda 
mätmetodiken har i sin marina applika
tion knappast utvecklats från sin ordinarie 
fastlandsti lllämpning utan sker i allmän
het endast från isen; orsaken är de höga 
krav på stabilitet och orientering under 
själva mätningen. Av de akustiska meto
derna är utan tvekan ekoloding den vanli
gaste. Side scan sonar med sin laterala in
sonifiering har vidareutvecklats ur ekolo
det och har en mycket stor användbarhet 
vid sökandet efter objekt, kanske så små 
som ned till en vattenpyts. Vid den första 
"publika" ubåtsjakten på Hårsfjärden re
gistrerades för första gången s.k. parallell
spår medelst side scan sonar utrustning. 

Oljeprospekteringen till havs påskyn
dade utvecklingen av de reflektionsseis
miska och refraktionsseismiska metoder
na, liksom utvecklingen av de i allmänhet 
flygburna geomagnetiska mätinstrumen
ten; de senare mäter variationer av X-, 
Y- och Z-komponenterna i det jordmag
netiska fältet. Den reflektionsseismiska 
metodiken är baserad på att lågfrekventa 
(20 - 700 Hz) ljudpulser sänds från en 
bogserad ljudsändare, signalerna pene
trerar vatten, sediment och berggrund 
och reflekteras vid diskontinuitetsytor 
och mottages av en likaså bogserad , meJ-
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lan 50 och 3500 m lång, hydrofonarray 
liknande den till en TAS. Signalbehand
lingen av upp till 500 parallellt registrera
de datakanaler är både avancerad och 
resurskrävande. Refrationsseismiken 
som i allmänhet nyttjas för att mäta ljud
hastigheten utefter diskontinuitetsytor
na, kan liknas vid den teknik som nyttjas 
med sonobojar - frekvenserna är dock 
väsentlig lägre vid den geofysiska till
lämpningen. 

Östersjöns begränsningar och 
möjligheter 
Östersjön, vars botten består dels av gla
ciala sediment, dels av yngre postglaciala 
och recenta sediment med högt organiskt 
innehåll och hög halt av metangas, uppvi
sar ett antal besvärande sidor vid an
vändning av sonarsystem med frekvenser 
över någon kHz. Östersjöns akustiskt 
hårda bottenlager ger upphov till multip
la ekon som i sin tur kan maskera svaga
re ekon. sedimentens mikrostruktur in
verkar härvid också genom vissa sprid
ningseffekter. Så har t.ex. koesions
jordarter (lera och mjäla) en större akus
tisk impedans än den "hårdare" sanden 
och mon. Den utsända akustiska ener
gien utsätts således för många olika feno
men när den träffar bottnen- den reflek
teras i gränszonen vatten/sediment, den 
utsätts för spridningsfenomen , den ab
sorberas till delar både i vattnet och i se
dimentet. 

Ur hydraakustisk synpunkt är Öster
sjöns hydografiska förhållanden inte hel
ler särskilt uppmuntrande. Grunda för
hållanden gör att reverberation lätt upp
står och att dämpningen i vattnet ej kan 
kompenseras medelst stora energimäng
der. De starka årstidsvariationerna i vatt
nets temperatur och salinitet medför att 

ljudutbredningsförhållanden inte enbart 
varierar starkt lateralt utan även verti
kalt. Ofta avlänkas ljudenergin nedåt av 
refraktoriska orsaker och når endast en 
bråkdel av den distans som nås under 
"normala" förhållanden. 

Uppträdande med ubåt gynnas dock i 
Östersjön; påtagliga nackdelar utgörs gi
vetvis av egen begränsad nytta av sonar
system , liksom svårigheter att trimma 
ubåten i en vattenmassa med stora densi
tetsvariationer. 

Förmågan till dolt uppträdande jämte 
stor lastförmåga gör ubåtar lämpliga som 
plattformar för framtida långräckviddiga 
robotsystem med landattackförmåga. Ett 
sådant system skulle även kunna nyttjas 
mot fartyg av HSS-typ, vilka genom sin 
skrovform och fart utgör svåra, möjligen 
omöjliga mål för torpeder. Dessutom kan 
man med dold attackinsats från ubåt 
undvika den s.k. CNN-effekten. 

l morgondagens svenska försvar kan 
grundtankarna i det amerikanska be-

greppet RMA (Revolution in Military 
Affairs) få ökad betydelse med honnörs
ord såsom informationsöverlägsenhet, 
lednings- och beslutsstöd jämte insatsför
måga. Med marinens befintliga och pla
nerade sensorer, ledningssystem, platt
formar och avancerade vapensystem tor
de marinens förband vara bäst lämpad av 
alla i det svenska försvaret att stötta de 
grundtankar som ligger i dessa begrepp. 
Undervattenskommunikation torde 
dock vara ett område som behöver stu
deras för att hitta lösningar hur de dolda 
framskjutna plattformarna bäst kan nytt
jas i framtida konflikter. Vid FHS inleds 
detta år forskningsinsatser rörande ma
rin RMA, det s. k. MARMA-projektet 

Avslutningsvis vill säga att jag är 
övertygad om att marinen genom sin 
kompetens och tradition kommer att få 
en tongivande roll i den nya svenska för
svarsmakten och följaktligen kommer 
Östersjön som operationsområde att öka 
alltmer i betydelse. 

ERNST NYMANS HERREKIPERING 
Etablerad 1890 

Erbjuder allt i uniformer och 
tillbehör för Marinen. 

John-Erik Jansson 

Ronnebygatan 39, 371 33 Karlskrona Tfn. 0455 - 102 98 
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Korresponderande ledamoten 
KLAS HELMERSON 

Fil. kand Klas Helmerson är chefför Vasamuseet i 
Stockholm 

Tomas Dansare på Svarta Hunden - Om flottans folk i 
1620-talets tänkeböcker 
Inträdesanförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i 
Stockholm 14 december 1999 

Scenen är Stockholm vintern 1627. skeppskaptenen Olle Pedersson sitter hemma och 
pokulerar tillsammans med Lasse Bubb, som nu är major i flottan, men som senare 
blir amirallöjtnanten Lars Rodersköld. Friden störs av ett bultande på porten. Det 
är Sven Persson, Kungl. Maj:ts accistjänare, skatteindrivare, som kommer för att 
kräva in bakugnspenningar, en av de många avg(fter som drevs in från städernas 
befolkning. 

Samtalet som följer har bevarats för ef
tervärlden: 

Sven: "Jag haver tre gånger varit här 
och krävt" . 

Olof: "Jag haver betalt för detta året " . 
Sven: "Nej, det var förlidet år" . 
Olof griper till en eldgaffel och slår 

två hål i huvudet på skatteindrivaren . 
D ennes medhjälpare tar till orda: "Det är 
intet rätt gjort, att I slån kungliga tjäna
re." 

Olof försvarar sig: "Ja, men du må slå 
sakta på porten, detta är ingen hare
port" . 

Hur situationen vidareutvecklar sig 
vet vi inte, inte heller om Sven fick några 
men av sina två hål i huvudet. Men 
skeppskaptenen Olof Pedersson dömdes 
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till döden enligt en kunglig förordning 
från 1623 till tull- och accisbetjänters för
svar. Som alltid underställdes dödsstraf
fet en högre instans, i detta fall kungen, 
som låter Olof välja: antingen mista hö
gra handen och bli offentligt pryglad el
ler mista huvudet. Källorna berättar inte 
vilket som blev Olof Pederssons val. ' l 

Tänkeböckerna 
Källorna är i det här fallet Stockholms 
tänkeböcker, protokollen från rådhusrät
ten. I dem protokollfördes förhandling
arna varje dag. De ärenden som tas upp 
är av skiftande slag: brottmål, tvistemål , 
och registrering av husköp, pantsättning
ar och andra ekonomiska transaktioner. 
Stort och smått blandas. Rådhuset är 

också ett forum där centralmakten kan 
meddela sig med stadens borgerskap. 

Stockholms tänkeböcker finns utgiv
na i tryck för några år under 1400-talet 
och sedan från 1592 till 1628. Under de 
närmaste åren kommer serien från 1629 
till1636 att ges ut. 

Stockholm vid denna tid var detsam
ma som stadsholmen, dagens Gamla stan , 
och Södermalm. Området på andra sidan 
Norrström var mellan 1602 och 1635 en 
egen stad , Norre Förstad. Tänkeboksut
gåvorna innehåller också Förstadens 
tänkeböcker. Materialet i detta anförande 
är huvudsakligen hämtat från stadens och 
förstadens tänkeböcker 1627 och 1628. 

På Vasamuseet fick vi för några år se
dan upp ögonen för tänkeböckerna och 
den inblick de gav i livet i den stad, vars 
invånare såg regalskeppet Vasa komma 
till och förlisa. I utställningen och teater
pjäsen Nattropa re, som visades på muse
et vintern 1998/99, fick tänkeböckernas 
berättelser bilda bakgrunden till reflex
ioner om brott och straff, dom och förso
ning på Vasas tid och idag. 

Stockholm 
Stockholm på 1620-talet är en stad som 
håller på att ta sats inför den explosions
artade utvecklingen de följande decen
nierna, då invånarantalet fyrdubblas. 
Ännu är staden i huvudsak medeltida, 
med många trähus och korsvirkeshus. 
Utländska besökare berättar om getter
na som betar på torvtaken. Av adelns 
ståtliga palats är inget färdigbyggt. Längs 
Skeppsbron har den yngre stadsmuren 
rivits, och den anblick som staden bjuder 
den som närmar sig från sjösidan är en 
långsträckt, stökig rivningstomt. Samma 
sak åt väster, mot Mälaren , men där är 
det inte i första hand rivningar som har 
ställt till det , utan en förödande brand i 

september 1625 , som ödelade en fjärde
del av stadsholmens yta. 

Södermalm och Norre Förstaden är 
ett gytter av hus och gårdar, som väntar 
på den stora regleringen under överståt
hållaren och viceamiralen Klas Fleming. 

Av tänkeböckerna framgår mycket 
klart, att Stockholm är en sjöstad. Klago
mål på ovarsamma skeppare, läckande 
skutor, förstörda eller feldestinerade las
ter och trögbetalande lastägare är legio. 
Någon fjärrsjöfart är det inte tal om, utan 
det handlar om östersjö- och nordsjöfart , 
det senare med Öresundstullen som 
ständigt irritationsmoment. 

skeppsgården 
Stockholm var, från flottans grundande 
1522 och fram till överflyttningen till 
Karlskrona 1680, Sveriges viktigaste ör
logsbas. De kombinerade baserna och 
varven kallades skeppsgårdar. Stock
holms skeppsgård hade åren före 1600 
flyttats från stadsholmen till Käpplinge
holmen, dagens Blasieholmen, som un
der de följande cirka 50 åren fick heta 
Skeppsholmen. På 1640-talet var det 
dags för nästa flytt , ut till Vangsholmen, 
som då övertog namnet Skeppsholmen. 

Skeppsgården ingick administrativt i 
Norre Förstad , och det är i Förstadens 
tänkeböcker som flottans fo lk är oftast 
förekommande. Med sina cirka 300 ar
betsplatser 2> bör den helt ha dominerat 
livet i Förstaden. Man underhöll och vin
terupplade flottans skepp, och det var 
där, på nordostsluttningen mot Nybrovi
ken (där Strand Hotellligger idag) som 
stapelbäddarna låg, där skeppet Vasa 
byggdes åren 1626-1628. 

skeppsgården arrenderades åren 
1625-1628 av två holländska bröder, 
skeppsbyggmästaren Hendrik och köp
mannen Aren d t Hubertszoon (oftast 
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skrivet Hybertsson). Det var alltså de, 
som hade ansvaret för bygget av Vasa. 

Flottan 
År 1628 bestod den svenska flottan av 30 
skepp av skiftande storlekar. Enligt kor
responderande ledamoten Jan Glete 
(som inte anför någon uppgift för just 
detta år) är det sammanlagda deplace
mentet något under 20 000 ton 3 l Urban 
Skenbäck antar att det totala antalet 
båtsmän år 1627 var cirka 3 000 och 1628 
cirka 2 500. Av dessa var mer än hälften 
indelta från Uppland, Finland och Åland , 
600-1 000 utskrivna i städerna och cirka 
350 värvade4l . 

Flottans uppgifter är knutna till det 
pågående kriget mot kung Sigismunds 
Polen och det stora kriget i Tyskland, där 
Sverige ännu inte är direkt agerande. Hu
vuduppgifterna är svara för sjöförbindel
serna till krigsskådeplatserna, att blocke
ra Danzig och andra polska hamnar -
både för att hindra den polska flottan att 
löpa ut och för att ta upp tull av handeln 
på Danzig - skydda den svenska kusten 
mot ett överraskande angrepp av den ny
bildade kejserliga flottan. 

Flottans folk i tänkeböckerna 
Detta är alltså den bakgrund, mot vilken 
båtsmän och officerare super och svär, 
slåss, stjäl och horar, men också köper 
och säljer hus och gårdar. Och innan vi 
går in på fler exempel , är det nog viktigt 
att påpeka, att tänkeböckerna knappast 
ger en rättvisande bild det tidiga 1600-ta
lets örlogssjömän. Hälsan tiger still , de 
nyktra och skötsamma båtsmännen får 
oftast man leta efter någon annanstans. 

Egendomsbrott 
När den båtsmannen Henrik Mårtensson 
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ställs inför rätten för stölder den 18 okto
ber 1628, får vi också en inblick i vilka 
värdefulla och stöldbegärliga föremål 
som allmogen omgav sig med: 

"En bonde på Munsö i Vallaretorp, 
benämnd Sven Mikaelsson, klagar på en 
båtsman Henrik Mårtensson , född i Töt
sala (Taivassalo ), som haver sålt honom 
en not, som stulen är vid Ålsten, den han 
och Jakob stulo, och fogden vid Svartsjö 
haver tagit henne. Och i mellantiden ha
ver han mist 2 bälten , 5 silverskedar, pen
ningar 3 daler, lakan 3 stycken , l duk, för
låt l , kasack l , bössa l. ... Item en bonde i 
Hemmingstad, Jöns Olofsson, på Värm
dön, klagar ock på samma tjuv, att han 
haver stulit av honom l röd engelsk kjor
tel , 2 kasacker med gråskinn, 2 kvinno
klädeströjor, en kedja om 5 lod, 4 par sil
verspännen, l par stövlar, l par handskar 
och vantar, ... , huvudkläden, 9 par ylle
strumpor, 3 par fotsockor, 3 par finger
vantar, ... , en pung med 6 silverk nappar. 
Henrik lämnar tillbaks stöldgodset, men 
det befriar honom inte från straff: 

Sentens över en båtsman Henrik 
Mårtensson avsagd samma dag 

Eftersom Henrik Mårtensson haver 
tvenne resor vordet med tjuvnad be
slagen, och medan bemälte båtsman 
haver sig i medlertid inlåtit sig i för
likning med bonden , som han stulit 
haver, därför döms han till gatlopp, 
det han 3 resor naken löpa skall."5) 

Tre lopp mellan led av käppbeväpna-
de båtsmanskollegor som skall slå så hårt 
de kan - det är ett hårt straff, men går 
förmodligen att överleva, vilket är mer 
tveksamt om man måste springa nio 
gånger, en dom som förekommer. 

En annan båtsman, Mats Karlsson, 
stjäl följande från borgaren Mats Bertils
son i N orre Förstad: 

"7 fårlår, 14 skorpor, l kopparkittel, l 

fårbog, l ny skinnfäll, 2 säckar, 2 hy
ender, 
2 vepor, 10 alnar vadmal, l'h sidor 
fläsk . 
Förtalte persedlar bekände ägaren 
igen bekommit hava, undantagandes 
fläsk - l skiva, skorpor- 7 och 1 får
bog. Och efter målsägaren bad för tju
ven, att han med skamligt straff måtte 
förskont bliva sändes båtsmannen 
Mats Karlsson samt hans medtjuv Jon 
Jönsson med rannsakningen till 
skeppsgården, där undgälla vad straff 
de välborne herrar i amiralitetet kun
ne dem pålägga." 6) 

skeppsgården hade sin egen jurisdik
tion , men det kan vara svårt att särskilja 
vilka mål som avdöms av rådhusrätterna 
och vilka som avgörs inom det militära 
systemet. 

Slutligen en stöld med mer maritim 
anknytning. Den 8 oktober anklagas 

"Povel Kristofersson, Staffan Hen
riksson och Bertil Mickelsson, båts
män uppå Nya Svärdet, hava stulit 
utur hennes mans skuta några persed
lar, som är en segelbonett, skot och 
boliner, manneklädes klädning _ sli
ten, l salt_ tunna, garnsäck l, skjorta 
l, pojken Per Jakobssons kista, lärft l 
aln, alnen 9 öre, några kryddor, stöd
järn l, yxa l , skarvyxa l, stövlar l par, 
kokkittel l, örngott l och mycket an
nat, dem hon dem övertygade stulit 
hava , Detta mål remitterades till ami
ralitetet, och tjuvarna med profosser 
fördes uti Skottenborg uppå Skepps
holmen med dess rannsakning."7l 

Povel , Staffan och Bertil var alltså in-
mönstrade på Nya Svärdet, ett 40 kano
ners regalskepp, byggt i Västervik 1626. 
Hennes dimensioner var ungefär samma 
som Vasas, men hon torde bara ha haft 
ett batteridäck. Under sommaren 1628 

hade hon deltagit i blockaden vid Dan
zig, men i september återvänt till 
Sverige.8l 

Båtsmännen hade, till skillnad från 
många andra i staden, en fast lön, som 
varierade alltefter årstiden och anställ
ningsformen.Avdrag gjordes för kost och 
kläder. Detta innebar, att kontantdelen 
blev låg under den tid då man låg till 
sjöss, eftersom värdet på den mat som ut
spisades ombord, drogs av lönen. Det är 
inte orimligt att anta att många stölder 
begicks av penningnöd på grund av allt
för knapp lön , men det brukade inte 
framföras som förmildrande omständig
het under rättegångarna. 

Våldsbrott 
Stockholm var en liten stad, men våldet 
var alltid nära i en miljö med fattigdom 
och trångboddhet i de mörka gränderna 
samt obegränsad tillgång till öl , vin, 
brännvin och vapen. Knektar och båts
män kom från eller var på väg till kriget 
med allt vad det innebar av bortträng
ning av normala mänskliga hämningar. 

Vi har redan sett hur skatteindrivaren 
utsattes för en skeppskapten, av rnset 
stärkt i sin obenägenhet att betala sina 
avgifter. För båtsmannen på skeppet 
Gamla Svärdet, Knut Henriksson från 
Björneborg, blev berusningen ödesdiger. 
Högljudd och med en bila i handen gick 
han över Norrbro mot Norrmalm. Efter 
honom gick den österrikiske adelsman
nen Christian von Starberg tillsammans 
med den 15-årige fänriken Johan Stake. 

Ä ven här förtjänar replikväxlingen 
att återges. Den som berättar är vittnet 
Anders Jöransson , "fordom båtsman, 
barnfödd i Nyland, nu tiggare": von Star
berg: "Vi ropa l så? Knut: "Jag må väl 
ropa så väl som andra på gatan, ty jag tjä-
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nar H.K.M:tt såsom någon annan." von 
Starberg: " Det vore bäst l gingen i eder 
säng att sova än att så ropa." Knut: " Din 
skälm, vad haver du göra med mig, gack 
din väg, jag går min." 

Ordet "skälm", som dessutom uppre
pades några gånger, blev för mycket för 
ädlingen von Starberg. Han drog sin vär
ja, och trots att den unge Stake försökte 
hålla honom och ropade "Gör det intet, 
som l haven aktat!", stack von Starberg 
ner Knut med tre värjstick. Knuts sista 
ord i livet, "oj ", återges av ett annat vitt
ne på Norrbro, även han tiggare. 

Enligt von Starbergs och Stakes vitt
nesmål hade bråket varat under hela 
vandringen över bron, Knut hade knuffat 
till von Starberg och slagit honom med 
yxan så att han blödde. 

Det var Knut Henrikssons hustru Val
borg Larsdotter som hade dragit von 
starberg inför rätta, och hon blev tillfrå
gad om hon stod efter hans liv. Hon sade 
sig gärna se, att överheten skonade ho
nom till livet och att hon istället erhöll 
den bot som hon tydligen redan hade 
kommit överens med von starberg om: 
300 daler och en klädning. Det motsvara
de ungefär fem årslöner för en båtsman, 
en förmögenhet för en båtsmansänka 
med två barn , ett halvt och tre år gamla. 

Intressant i sammanhanget är inte 
bara att det fanns möjlighet att köpa sig 
fri från ett dödsstraff, utan också att även 
tiggarnas vittnesmål får gälla. Men proto
kollet påpekar, att man måste nöja sig 
med deras vittnesmål, eftersom inga an
dra "vittnen eller åseende" fanns, och 
man avslutar referatet med en reserva
tion: "Deras berättelses rätta sanning 
ställes Gudi , såsom allt kunnigt är." 9l 

Knuts skepp Gamla Svärdet ingick i 
den eskader som med Vasa som flagg
skepp skulle samlas vid Älvsnabben i au-
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gusti detta år 1628. l stället fick hon bli 
basfartyg vid engelsmannen lan B ulmers 
bärgningsförsök några dagar efter Vasas 
förlisning. Men det fick ske utan båts
mannen Knut Henrikssons medverkan. 

Okvädingsord 
Den personliga hedern och äran var vik
tig för 1600-talets människor. Ärekränk
ning var ett allvarligt brott och ledde till 
många upprörda tvister inför domstol. 
Ordet "skälm" var uppenbarligen myc
ket ärerörigt, speciellt, kan man förmoda , 
med tanke på den sociala klyftan mellan 
den berusade båtsmannen och adelsman
nen. 

Samma ord dyker upp igen , när en 
annan Knut Henriksson , rådman i Stock
holm, kommer i delo med båtsmannen 
Jöns Olofsson från Mustasaari i Finland. 
l en tvist om en skuld (tre oxhudar och 
två daler penningar) kallar Jöns Knut för 
"skälm" och Knut svarar med två slag 
mot munnen. Knut döms till böter, men 
Jöns benådas, eftersom han är "en ung 
dräng, av vilken man bättring förmoda 
kan , och rätten vill honom till hans ära 
icke skada eller alldeles ärelös göra". 10l 

sexualbrott 
Bland de mest ingånget skildrade, men 
också personligen mest gripande brotts
fallen är de som rör brott mot samhällets 
normer för umgänget mellan man och 
kvinna. l princip gällde Mose lag: "Den 
som hor bedriver med någon mans hus
tru, den skall döden dö, både horkarlen 
och horkonan ". "Hor" var ordet för äk
tenskapsbrott, "enkelt hor" när den ena 
parten var gift, "dubbelt hor" när båda 
kontrahenterna var gifta på sitt håll. 

Men trots de stränga straffen och den 
sociala kontrollen i staden är antalet hor-

brott stort. Bidragande var att båtsmän
nen ofta var hemifrån under långa tider 
och då inte kunde meddela sig med hem
met. Ibland visste hustrun inte ens om 
hennes man fortfarande var i livet. 

Medan Ambrosius Eriksson tjänst
gjorde som båtsman på skeppet Apollo, 
hade hans hustru Karins förehavanden 
med en annan båtsman, Tore Brynilsson 
från Norge, iakttagits av två kvinnor. När 
Ambrosius i juni 1627 anmälde sin hus
tru till rätten , kunde Margareta och Beri
ta noggrant beskriva vilka plagg som 
hade varit på respektive av vid Tores be
sök i Karin s säng under julen 1626. Dock, 
"vad vidare kunde ha skett sade de sig ej 
avveta" . Äktenskapsbrottets fullbordan 
var med andra ord inte helt bevisat 

Tore och Karin hölls häktade, i olika 
fängelser, men inte på längre avstånd än 
att Tore kunde ropa till Karin att stå på 
sig och neka till anklagelserna. 

I samband med horsmålsbrott var det 
vanligt att en förfördelad make tillfråga
des om han ville ta tillbaka en förlupen 
hustru. l en del fall vägrade mannen , men 
Ambrosius gick med på det, på ett vill
kor: att hon inte skulle komma att bindas 
till brottet genom att föda barn 40 veckor 
efter jul. Även Tore skonades och sattes i 
straffarbete i kalkberget på Värmdö11 l 

Härmed avses förmodligen kalkbrotten 
på Runmarö, där verksamhet vid denna 
tid var intensiv. 12l 

Ekonomiska transaktioner 
l de många husaffärer och andra ekono
miska transaktioner, som förekommer i 
tänkeböckerna, lyser båtsmännen i stort 
sett med sin frånvaro. När deras bostads
förhållanden nämns, bor de inhysta hos 
stadsborna. Det är dock påfallande i hur 
stor utsträckning båtsmännen har familj. 

Det framgår emellertid inte av notiserna, 
om en båtsman är indelt, utskriven eller 
värvad. Man skulle kunna förmoda , att 
dessa tre rekryteringsformer också be
skriver en fallande skala vad gäller famil
jebildning. 

Däremot förekommer flottans och 
skeppsgårdens folk av högre rang i de 
ekonomiska tvisterna och affärerna. Så 
tvistade till exempel amiralen Henrik 
Fleming med staden om tomtavgifter och 
skeppspredikanten Lars Arvidi utbjöd 
sitt hus till salu. Herr Lars hade det för
modligen bättre ställt än sin kollega 
skeppspredikanten Per, som inför rådet 
berättade, att han hade mist kläder, 
böcker och allt annat i ett skeppsbrott. 
Han begärde att följande söndag få er
sättning ur kollekten , en begäran som be
viljades.13l 

Rådhuset som kanal för 
statsmakten 
Rådhusrättens sammanträden var också 
det forum , där statsmakten läste upp sina 
påbud till borgerskapet. Under dessa år 
handlade de oftast om flottans proviant
försörjning. Borgarna var skyldiga att le
verera stora mängder mat och dryck till 
fältlägret i Polen och till skeppen, och 
detta skedde inte utan påtryckningar. I 
stadens råd satt som kungens represen
tant ståthållaren på slottet, och inför flot
tans rustning på våren lät han läsa upp 
den ena proklamationen efter den andra. 
Den24mars lästes ett brev upp, där leve
rans av följande beordrades: 
Skeppsöl 4500 tunnor 
Bröd 3500 tunnor 
Smör 150 pund 
Kött och fisk 50 skeppund 
Salt 204 tunnor 
Strömming l 25 tunnor14l 
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Samma begäran upprepas gång på 
gång, men borgerskapet klagar över brist 
på tunnor, som beställs från Nystad i Fin
land. Inte förrän i slutet av maj är provi
anten äntligen lastad ombord, och skep
pet kan segla ut. När det kommer till flot
tan i Pillau , har amiralen inga pengar att 
betala med, utan proviantskeppet seglar 
hit och dit utan att bli av med sin surt för
värvade last; istället får man besked om 
att det finns Guds gåvor nog vid polska 
kusten, och till bättre köp. Till slut får 
man sä lj a provianten till underpris. När 
superkargen kommer hem och berättar 
sin histori a , uppvaktar borgmästarna 
riksrådet, som lovar göra borgarna ska
deslösa. 15l 

Vasa i tänkeböckerna 
Anledningen att vi som har vår gärning 
här på Vasam useet med en särskild iver 
har kastat oss över tänkeböckerna för 
åren kring 1628 är naturligtvis att vi hop
pades finna nya uppgifter kring skeppets 
dramatiska öde och de människor som är 
förknippade med det. 

Vad som först och främst har slagi t 
oss är att själva förlisningen överhuvud
taget inte nämns med ett ord, varken i 
stadens eller förs tadens tänkebok. Up
penbarligen var katastrofen ingen kom
munal angelägenhet. 

Vasa sjönk den 10 augusti 1628. Da
gen därpå hålls ordinarie rättegång i 
Stockholms rådhus, där två båtsmän på 
Gamla Svärdet och tre båtsman från 
Vasa , Mats Mickelsson, Mårten Eriksson 
och Peder Eriksson, anklagas för att ha 
stuli t en kista från en tysk båtsman . Trion 
från Vasa har uppenbarligen undkommit 
förlisningen genom att sitta fängslad. Nu 
döms de tillsamman med sina kumpaner 
från Gamla Svärdet ti ll gatlopp. Man kan 
undra vi lket öde som var värst. 16l 
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I övrigt nämns Vasa inte vid namn. Dä
remot befaller riksrådet i rådhusrätten 
den 22 september, att "alle som bo i sta
den och på malmarne sk ulle finnas veder
reda att hjälpa upp kon . skeppet, när det 
skjutes av 3 kronor" 17l . Det handlar om att 
hjälpa till vid ett av de många till slut miss
lyckade bärgningsförsöken, det som led
des av bruksägaren Willem de Besche. 

I Norre Förstads tänkebok för 1627 
hittar man en notis med anknytning till 
den utställning, Vasa bekänner färg , som 
just nu visas på Vasamuseet Johan och 
Mickel målare klagar över att mäster 
Hans bildsnidare, det vill säga Hans 
Clausing, en av Vasas tre kända skulptö
rer, också ägnar sig åt att måla. Rådets 
beslut blir, att 

"Hans Clausing bliver tillstått, till h. 
kong:e ma:ttz vår nåd igste konungs 
och herres lycklige ankomst, bruka 
målareämbetet allenast på det arbete 
han själv förfärdigar och icke undergå 
sig färga eller stryka någon annan 
bildhuggares hantverk och sedan ef
ter högbemälte h. kong:e ma:ttz lyck
lige ankomst 8 veckor och ej vidare 
förrän han skaffar sig h. kong:e ma:ttz 
brev. Och såvitt skall honom målare
ämbetet med honom patentiera." 18l 
Detta är den enda källa jag känner 

ti ll , som säger något om vem som sa tte de 
hi skliga färgerna på skulpturerna. 

Tänkeböckerna som källor 
För studiet av flottan under tidigt 1600-
tal kan tänkeböckerna bara bli en kom
plettering till det stora, centrala arkivma
terialet. Med uppgifter från bland an nat 
skeppsgårdshandlingar, riksrådsregistra
tur och utskrivningslängder har forskare 
från Axel Zettersten och Georg Haf
ström till Jan G lete kunnat bygga upp vår 
bild av Gustav Adolfs flot ta och dess 

folk. Men tänkeböckerna är oemotstånd
liga , eftersom de ger plötsliga, oväntade 
inblickar i sjöfolkets vardagsliv. Om man 
sållar bort våldsamheterna och dramati
ken , kan man ana båtsmännen med sina 
dryckesvanor och familjeproblem, kon
flikterna sinsemellan och med stadens 
övriga invånare, utsattheten på en av de 
lägsta nivåerna i ett hie rarkiskt samhä ll e. 

Detta anförande baserar sig på studi
et av två årgångar tänkeböcker. Vår ut
ställningsproducent Katarina Schoerner 
gjorde i samband med projektet Nattro
pare en mer omfattande genomgång av 
1620-talets tänkeböcker, men inte med 
specie ll inriktning på studiet av fl ottans 
folk . På Vasamuseet kommer vi att åter
komma till dem , men det vore också in
tressant om också forskare, som har möj
lighet att ägna sig mer åt marinhistoriska 
stud ier än vi museimänniskor, skulle ha 
glädje av denna källa. 

Tomas Dansare på Svarta 
Hunden 
Och nu till slut till berättelsens titelfigur, 
en båtsman på bojorten Svarta Hunden. 
Tomas Dansare är en följetong i det sena 
1620-talets tänkeböcker. I augusti 1628, 
veckan efter Vasas förlisning, hade han 
just brutit sig ut ur fängelset, där han satt, 
ank lagad för hor med tre kvinnor. Han 
var också anklagad för att ha stulit några 
tennfat, en kittel , en bok och en värja. 
Stölden förövades tillsammans med Klas 
kock, vars fästmö, skön Anna , också är 
en av Tomas' erövringar. Kvinnorna för
sökte ömsom förgöra honom, ömsom 
binda honom med klippta naglar, en sil
verknapp och andra tro lldomskonster. 
Tomas tycktes inte förn eka anklagelser
na, men hävdade att han bara var en av 
många: "han är intet allena , skulle all a 

hans bukbröder fra mkomma, så hade 
Konungen icke många krigsmän". Han 
berättade också, att "konan Gertrud" var 
med honom på skeppet på redden. 

Trots att Tomas Dansares hustru bad 
för honom inför rätten , kunde hon inte 
förhindra att han dömdes till döden för 
enfalt hor (tydligen var de kvinnor han 
varit i delo med ogifta). Som alltid vid 
dödsdomar hänsköts det slutliga avgö
randet till hovrätten. 19l 

Och med Dansaren bidande sitt ovis
sa öde lämnar vi tänkeböckernas folk . 

Källor 
Huvudkällorna ä r Slockholms tänkeböcker 
från år 1592, utgivna av Stockholms stadsarkiv, 
del XVI, 1627 och del XVII , "1628, redigerade 
av Jan Gejrot och tryckta respektive 1994 och 
1998. I varje band finns dels Stockholms stads 
tänkebok, dels Norra Förstadens tänkebok. 
De återgivna texterna är konceptversionernas, 
det vill säga de som är nedtecknade i samband 
med förhandlingarna i rådstugan. 

I citaten i denna artikel har stavning och vissa 
språkformer normaliserats. 

l noterna används följande förkortningar: 

S 27: Stockholms stads tänkebok 1627 

S 28: Stockholms stads tänkebok 1628 

N 27: Norra Förstadens tänkebok 1627 

N 28: Norra Förstadens tänkebok1628 

Noter 
1> S27, 19 februari , sid 15, med not 
2l Carl-Olof Cederlund, Srockholms skepps
gård 1605-1640, otryckt undersökning för Sta
tens sjöhistoriska museum , 1966, sid 35 
3l Jan Glete, Navies and Narions , Edsbruk 1993, 
Volume One, sid 167 

•l Urban Skenbäck, Sjöfolk och kneklar på 
W asa , Stock holm 1983, sid 81 
5> S28, 18 oktober, sid 126, och 15 november, 
sid 145 

<> ) N27, 8 maj , sid 190 
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'l N28, 8 oktober, sid 218 131 N28, 30 juli, sid 209 
141 S28, 24 mars, sid 21 
151 S28, 8 juli , sid 76 

81 Generalstaben, Sveriges krig 1611-1632 , 
Stockholm 1936-39, band II , sid 429 
91 N28, l7 juni , sid 203 161 S28, 11 augusti, sid 93, och 18 augusti , sid 96 

171 S28, 22 september, sid 121 lOJ S28, 5 maj, sid 39 

"l N27,6juni , sid 194, och N28,26 mars, sid 192 
121 Bertil Hedcnstierna, Skärgårdsöar och jis
kekobbar, Stockbolm 1990, sid 78 ff 

1"1 N27, 10 juli, sid 206, och 31 juli, sid 209 

"l S28, 18 augusti, sid 95, och 20 augusti , sid 98, 
och 23 augusti, sid 103, och 27 augusti , sid 109 
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Pumpar som l. 
• Självsugande ~~ 

centrifugalpumpar 
• Vertikala pumpar 
• Kugghjulspumpar 
• Kolvpumpar 
• Lobrotorpumpar 
• Tätningslösa pumpar 
• Excenterskruvpumpar 
• SAER centrifugalpumpar 

till marknadens bästa priser 
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Korresponderande ledamoten 
HENRIK LANDERHOLM 

Riksdagsledamoten Henrik Landerholm är ordförande i 
Riksdagens försvarsutskott 

Ett gammalt försvar i ett nytt Europa - svensk 
försvarspolitik i otakt med omvärlden 
Inträdesanförande hållet vi Kungl. Orlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i 
Stockholm 23 februari 2000 

Sverige står inför en större omvälvning av försvaret än den som skedde i och med 1925 
års försvarsbes lut. Omställningsbehoven är skriande. Världen har förändrats och den 
ensidiga -men under många sekel nödvändiga - inriktningen mot endast ett krigsfall 
måste självfallet förändras. Jag redovisar här kortfattat och översiktligt- kanske till och 
med styckevis och delt - mina ~ynpunkter på den process, som vi är mitt inne i. I dess 
olika delar ser vi på många områden en uppenbar diskrepans mellan ord och handling. 
Mellan uppgiven vilja och verklig förmåga. Mellan högtidstalens rosenskimrande 
beskrivningar av det paradis, som väntar på andra sidan hörnet och den bistra verklighet 
som huvuddelen av försvarets anställda upplever på däck och i gunrum, på mässar och 
kaserngårdar men också i hangarer och verkstäder. Jag uppehåller mig här vid fyra 
områden, där klyftan mellan retorik och realitet är allra tydligast: 

- Den säkerhetspolitiska analysen bakom förslaget 
- De ökade kraven på internationella insatser och våra egna förbands förmåga och 

beredskap 
- Personalförsörjningen och dess avgörande betydelse i framtiden 
- Några ord kring styrningen av och ledningen inomförsvaret 

Den säkerhetspolitiska 
analysen bakom förslaget 
Det kalla kriget är lika slut som en gång 
såväl det första som det andra världskri
get. Samtidigt har Europa upplevt ett de
cennium av krig och mänskligt lidande 
som saknar motstycke under det senaste 

seklet - och detta på vår egen kontinent. 
Krigets verklighet - i Bosnien och Ko
sovo, men också i Tjetjenien -är närmare 
i tid och rum än på mycket länge. Ryss
lands militära styrka- den eviga x-faktorn 
i varj e svensk säkerhetspolitisk ekvation 
är lägre än någonsin tidigare under sam
ma halvsekel. Trots Tjetejenienkrigets 
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momentana höjning av viss operativ för
måga är utvecklingskurvan för det nuva
rande ryska försvaret i tydlig nedan. 

Men, Ryssland är aldrig så svagt som 
omvärlden ibland intalat sig, på samma 
sätt som Rysslands oövervinnlighet san
nolikt också den var överdriven på sin 
tid. Men i Tjetjenien användes mark
stridskrafter fyra gånger större än de 
Sverige kommer att förmå mobilisera ef
ter vårens försvarsbeslut President 
Putins retorik och nygamla mer kon
trontatariska strategiska koncept talar 
ett entydigt och tydligt språk. Rysslands 
mest akuta svaghetsperiod kan vara över 
och med en mer målinriktad president 
som dessutom har stöd i duman för eko
nomiska och sannolikt också militära re
former verkar kursen klar. Kärnvapen 
ges, om än marginellt, större roll i det 
framtida ryska försvaret. 

Räcker då de ryska - mycket tydliga
signalerna för att börja svensk upprust
ning? Nej, i det bör man ge försvarsmi
nister Björn von Sydow rätt. Men den 
nya ryska målmedvetenheten talar inte 
för att fatta drastiska nedrustningsbeslut 
nu. "Timingen" är - vid sidan av bristfälli
ga förberedelser och osäkerheter i un
derlaget - det kanske största problemet. 
Försvarsministern hävdade i Sälen nyli
gen att vår försvarsplanering bör grunda 
sig på "de militära resurser som existerar 
och inte från den för tillfället rådande 
politiska situationen". "Värsta-fallssce
narier" bör alltså - och här tycks för
svarsministern och en hittills ganska en
sam expert som professor Stefan Hed
lund vara överens - ligga till grund för 
vår försvarsplanering. Frågan är om det 
är så i verkligheten . Dynamiska förlopp, 
där var och en för sig osannolika men 
möjliga händelser följer på varandra, 
saknas i stor utsträckning i vår planering. 
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Och när det bränner till förpassas dyra 
och svåra omvärldsexempel och "strate
giska typsituationer" under mattan. Ex
empel på detta finns redovisat i general
inspektörens för Marinen särmening till 
ÖB:s underlag från den 19 maj förra året. 

Frågan om Rysslands förmåga förtjä
nar en längre diskussion . Jag kan bara 
konstatera att den långsiktiga färdrikt
ningen står helt klar. Den politiska mål
medvetenheten är större och de ekono
miska resurserna finns- om man verkli
gen vill. Rysk BNP steg- trots prognoser 
i motsatt riktning- under 1999. Det kan 
vara ett trendbrott. Det är med andra ord 
möjligt att förverkliga den ännu ej slut
ligt fastställda militärdoktrinen även om 
det kommer att ta tid. Avsikten är tydlig 
- Jeltsins målsättning 3,5% av BNP i mi
litära utgifter ter sig ännu avlägsna sam
tidigt som den markerade ambitionshöj
ningen är en omedelbar ökning från 
2,1% till 2,7%. Medlen finns- om vi lj an 
finns- som Hedlund kätterskt konstate
rade i SvD den 3 december. Det är med 
andra ord möjligt. Om det är sannolikt är 
en helt annan fråga. "Muddle-through " 
d v s att Ryssland hankar sig fram och en
dast mycket långsamt förmår förverk liga 
de höga ambitionerna, framstår fortfa
rande som den rimligaste extrapolering
en. Men i säkerhetspolitiken handlar sce
narioproduktionen inte främst om extra
polering utan om att förbereda sig också 
för det osannolika. 

Klart står också att den ryska besatt
heten vad gäller territorium och gränser 
består. Den ryska duman är världens 
enda med ett geopolitiskt utskott. Moder 
Rysslands Jord är helig också i säkerhets
politisk bemärkelse och benägenheten 
att använda våld - också extremt våld -
för att hävda ryska intressen visas tydligt 
i Tjetjenien. 

Osäkerheten om den framtida ut
vecklingen är fundamental. Men om nå
gon prognos skall göras så talar den enty
digt för en långsam - men ändå imple
mentering- av militärdoktrinen. I många 
fall sker detta snarare genom utsvältning 
av de delar som inte hart någon framtid i 
det ryska försvaret under det att de vikti
gaste- mest strategiska - delarna av den 
militära förmågan åtminstone relativt 
prioriteras. Det gäller ex transportflyg, 
luftlandsättningsförband och diversions
förband. 

Svensk försvarspolitik går enligt min 
mening i markant otakt med utveckling
en i Ryssland. Det behövs- inom ramen 
för en nödvändig omstrukturering och 
minskning av det svenska försvaret - en 
större säkerhetsmarginal för att kunna 
hantera också oväntade händelseutveck
lingar. 

De ökade kraven på 
internationella insatser och 
våra egna förbands förmåga 
och beredskap 
Lika självskrivet som att den väpnade 
striden och därmed förmågan att möta 
ett väpnat angrepp måste vara utgångs
punkten för försvarsstrukt uren, lika 
självklart är att en total omställning av 
hela försvaret är nödvändig. Detta i syfte 
att skapa förmåga och beredskap för att 
delta i det som i det nya seklet står i fo
kus för den dagliga gärningen. storkriget 
ter sig avlägset- därför måste krishante
ring med allsidiga och fl exibla militära 
förband nu stå i centrum. 

Men det förslag till försv ar som ligger 
på riksdagens bord är emellertid inget in
satsförsvar. Det är inte bara som FOA:s 
generaldirektör Bengt Anderberg ut
tryckte det i Sälen den 25 januari- näm-

!igen att det finns en betydande risk för 
att (det nya försvare t) bara blir ett invasi 
onsförsvar i miniatyr". Det är värre än så. 
Den beskrivna risken kan redan nu kon
stateras vara åtminstone de närmaste 
årens verklighet. 

Den nya insatsorganisationen skilj er 
sig inte på något avgörande sätt från den 
gamla krigsorganisationen. Likheten 
med kejsarens nya kläder är slående. 
Ä ven andra ordspråk som "gammalt vin 
i nya läglar" eller varför inte "mycket 
skrik för lite ull " låter sig användas. Ris
ken för att insatsorganisationen när den 
konfronteras med verkligheten visar sig 
vara ett luftslott är uppenbar. 

Varför blir då inte förändringarna 
större? Förklaringen är enkel och dub
bel. Dels så är framtidens insatsorganisa
tion i huvudsak en funktion av liggande 
materielbeställningar. Var och en av oss 
torde inse att det är oundvikligt. Men det 
bör också erkännas och är den allvarli
gaste begränsningen för en snabb ut
veckling i önskad riktning. Men också 
den politiska - och stundom också mili
tära - oviljan att ompröva gamla system 
och föreställningar hindrar den nödvän
diga utvecklingen och leder till subopti
menng. 

Personalförsörjningen är det kanske 
tydligaste exemplet på gamla käpphästar 
ur det ideologiska stallet. Jag återkom
mer till det senare. Begränsningar avse
ende nyttjandet av förband ur olika för
svarsgrenar är ytterligare ett exempel. 

När det gäller vår förmåga att verkli
gen delta i internationella insatser så för
blir denna begränsad. Försvarsbered
ningens målsättning om 2 000-2 500 man 
ute samtidigt kommer inte att realiseras. 
Det innebär att vi inte klarar av vår andel 
(ca 3%) av de 50-60 000 soldater kom
pletterat med sjö- och flygstyrkor som 
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EU med kort varsel skall kunna ställa 
upp med inom ramen för EU:s försvars
samarbete. Det kortsiktigt a llvarligaste 
för Sverige är att försvarsministern i 
handling inte ens påbörjat reformarbetet 
för att åstadkomma ett insatsförsvar. När 
det gäller arme- och amfibieförband 
kommer förrådsställningens och hemför
lovningens principer att alltjämt vara gäl
lande. Varje ansats till strukturförändring 
i riktning mot en mer aktiv- "stående"
organisation som verkligen kan använ
das med kort varsel saknas. 

Sverige är långt ifrån det önskade lä
get för att kunn a möta de nya kraven. Så
väl i redovisningen till regeringen den 19 
maj förra året som årets redovisning 
(200-02-01) visar att Sverige kl arar hälf
ten av den ursprungliga ambitionen. Det 
är tragiskt och försvagar Sverige i all
mänhet och Sverige i EU-samarbetet i 
synnerhet. 

Och de stridskrafter som enklast och 
billigast skulle kunna komplettera, när 
svårigheterna att stampa markstridsba
taljoner ur jorden är stora, tillåts ännu 
inte delta på lika villkor. Propositionen 
talar visserligen om tänkbara framtida 
områden t ex det geografiska närområ
det, men ännu gäller stentavleskriften för 
de blå försvarsgrenarna -"Försvarsmak
ten skall på medellång sikt kunna delta i 
.fi·edsbevarande operationer i vårt närom
råde". Denna självpåtagna begränsning 
är en ligt min uppfattning löjeväckande i 
ett perspektiv där ambitionsnivån för 
markstridskrafterna med samma tidsho
risont är att Sverige med dessa "globalt 
skall kunna delta i fredsframtvingande 
operationer." Varför inte väga förbanden 
på samma våg, särskilt i ett läge när man 
inte varit beredd att ompröva arme- och 
amfibieförbandens personalförsörjning? 
En bataljon kostar uppåt en milj ard om 
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året, men en ubåt 28 miljoner. Det hela 
går inte ihop. 

Regeringens retorik vad gäller ambi
tionsnivå och inriktning för de närmaste 
årens internationella insatser lämnar ing
et i övrigt att önska. Men självstympning
en av svensk försvarsförmåga och oviljan 
att i praktisk handling ompröva det gam
la hindrar förändrin gar i verkligheten. 
Steget mellan ord och handling är också 
här mycket långt. 

Också på ett annat område är o takten 
uppenbar, nämligen den som avser muli
nationella förband. Det ligger just nu ett 
förslag i Riksdagen om att Sverige borde 
ta ledningen för en gemensam nordisk 
brigad. Det är en rimlig ambitionsnivå 
för fyra befolkningsfattiga småstater i 
Europas norra hörn , samtidigt som det 
skapar ett förband som sammantaget vä
sentligt kan bidra till att de nordiska län
dern a tar sin del av världssamfundets 
börda för fredsfrämjande insatser. Varför 
inte göra en av de befintliga brigadled
ningarna till just denna - oavsett vilket 
brigadantal vi slutligen hamnar på? 

Och varför inte ta initiativ till en ge
mensam sjöstyrka för i första hand Ös
tersjö n? 

Östersjön är uppenbart eller borde 
åtminstone vara e tt gemensamt ansvar i 
säkerhetspolitiskt och därmed också mi
litärt hänseende. 

Oavsett om Sverige fortsätter vägen 
mot säkerhetspolitisk integration vilket 
borde vara det naturliga och fullföljas 
med ett svensk medlemskap också i 
NATO så är det gemensamma ansvaret 
för säkerheten för vårt närliggande havs
område uppenbart. Att tala om en ge
mensam östersjöflotta kanske är att gå 
för långt, men varför inte skapa en flot
tiljledning fö r en nordisk-baltisk sjöstyr
ka där också andra länder kunde ingå. 

Från strikt nationella utgångspunkter 
har handelsvägar och hamnar också e tt 
stort säkerhetspolitiskt värde. Det behö
ver inte finnas en motsättning mellan fö r
svaret av vår egen självständighet och 
nationell a fortbestånd och interna tionel
la insatser. Detta gäller särskilt för vårt 
närområde. Säkerheten i Östersjöområ
det, där gränsen mellan vad som kan sä
gas utgöra nationella och internationella 
insatserär-om uttrycket tillåts- flytan
de. 

Sverige har mycket starka intressen i 
närområdet såväl ekonomiskt, politiskt 
och kultu rellt som mänskligt, men också 
strategiskt och militärt. Likaså har vi 
starka in tressen av att de stora västmak
terna alltfort är engagerade i vår regions 
framtida säkerhet. Det kräver handling i 
enlighet med våra intressen. 

I den gemensamma sjöstyrkan kan -
förutom de nordiska Östersjöländerna -
även de baltiska länderna, Tyskland, Po
len och helst också Ryssland erbjudas att 
deltaga. I förbandet kan , från Sverige, 
korvetter, minröjningsfartyg, helikoptrar, 
amfibiekompani, kustbevakningsfartyg 
och lednings- och stödresurser - möjli
gen också ubåt- ingå. strukturen på den 
gemensamma styrkan bör byggas enligt 
grundprincipen "not separate, but sepa
rable" och bör således vara integrerad i 
fred ock kris, men självfallet kunna sepa
reras i situationer där detta är nödvän
digt. 

Styrkan kan vara organiserad inom 
ramen för den normala förban dsverk
samheten genom att fartygen är öron
märkta och utbildade. Utbi ldningen bör 
ske samordnat med rutinmässig övervak
ning av havsområdet. Ett annat - lösare 
sammansatt alternativ - är att man vid 
insatser, utöver de som sker vid den re
guljära utbildningsverksamheten, orga-

niserar sjöstyrkan med de resurser som 
då erfordras. 

En ytterligare positiv effekt av en ge
mensam styrka av det slag som skisseras 
ovan är att denna borde kunn a öka för
ståelsen för försvarets betydelse samt 
inte minst behovet av en svensk nationell 
strategi, förmåga och politisk vilja att ut
nyttja försv arets resurser till gagn för 
Sverige, Skandinavien, Östersjöstaterna, 
Europa och världen i övrigt. Militär styr
ka spelar roll i det intern ationella um
gänget - vad än Sverige vill och tycker. 
Vårt politiska agerande i Östersjöområ
det kräver ett militärt ryggstöd för att nå 
framgång. 

Enligt min uppfattning är också den 
verkliga utvecklingen av vår förmåga till 
insats i närområdet såväl som längre bort 
alldeles otillräcklig och därmed i otakt 
med den snabba utvecklingen i övriga 
Europa i allmänhet och i Frankrike och 
Storbritannien i synnerhet. 

Den gängse beskrivningen att Sverige 
har ett värnpliktsförsvar är missvisande. 
Vårt försvar har i alla tider bestått av oli
ka personalkategorier med olika relatio
ner till försvaret. Officera rnas anställ
ning har sedan 1981 grundats på genom
förd värnplikt under det att civilanställda 
och frivilliga har en bredare rekryte
ringsbas. Pliktpersonalen är den volym
mässigt avgörande delen av försvaret. 
Men andelen värnpliktiga minskar. 

Den tekniska utvecklingen och nya 
beredskapskrav innebär att fram tidens 
försvar kommer att innehåll a en allt stör
re andel regelrätt anställda. Det ställer 
krav på nya anställningsformer. Dagens 
livstidsyrken i det militära försvaret mås
te kompletteras med kortare anställning
ar och en massiv kompetensti ll fö rsel från 
det civila samhället. 

Motiven för anställda sjömän och sol-
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dater är enkla och nästan övertydliga. 
Sverige klarar varken beredskapskrav 
för krishantering utom landet eller nöd
vändig kompetensutveckling utan en 
större andel soldater och sjömän som 
faktiskt kan sina alltmer kvalificerade 
jobb. Den inkompetenskult som stun
dom präglar de extrema värnpliktsan
hängarna måste tillbakavisas. skattebe
talarna förlorar både kompetens och 
pengar på dagens system. Istället för att 
ta tillvara på de välutbildade värnpliktiga 
under en längre tid i förbanden skickas 
dessa idag hem när de är som bäst. Tala 
om kapitalförstöring. Förutsättningarna 
för att i armen och kustartilleriet verkli
gen utveckla förbandens förmåga häm
mas också av den utbildningsform och 
utbildningsrytm som varit legio alltsedan 
1900-talets början. 

Bakom "det nya" återfinns samma 
grundprinciper för försvarets utbildning 
och utbildning som - åtminstone för ar
men och KA - ännu följer 1960 års värn
pliktsutbildningssystem. Något egentligt 
alternativ till att varje år börja om och på 
nytt "uppfinna hjulet" i utbildningsorga
nisationen har hittills inte övervägts. Den 
nya så kallade insatsorganisationen har 
inte större insatsförmåga än den gamla 
förrådsställda och hemförlovade krigsor
ganisationen. Verkligheten skiljer sig 
med en avgrund från högtidstalens vack
ra ord om "det nya försvaret" . 

När resten av Europa dessutom av
skaffar värnplikten ställs frågan på sin 
spets. Värnplikten försvinner nu succes
sivt i Portugal, Spanien, Österrike, Ita
lien, Belgien och Holland. Men även 
värnpliktens ideologiska hemvist Frank
rike inför en renodlad yrkesarme. Vårt 
grannland Danmark utbildar 5 000 värn
pliktiga nästa år att jämföra med närma
re 30 000 anställda. Utvecklingen i om-
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världen borde mana till eftertanke. Sak
skäl måste gå före det till synes "politiskt 
korrekta" . 

Kvinnlig värnplikt, som aktualiserats 
av den pliktutredning som just nu är på 
upploppet, är en intressant principiell 
fråga , men den flyttar fokus från de verk
liga problemen för försvarets personal
försörjning. l humankapitalismens tide
varv är det kunskap och kompetens hos 
morgondagens medarbetare som är det 
avgörande. 

Personalförsörjningen är den avgö
rande frågan för att åstadkomma nöd
vändig förnyelse. Behovet av nya perso
nalkatagorier - befäl såväl som soldater 
och sjömän på lägre och specialistnivå -
och en som helhet omprövad personal
försörjning för det svenska försvaret bor
de, snarare än symbolfrågor, stå i cen
trum för försvarsdebatten . Behoven sna
rare än principerna skall styra personal
försörjningen. 

Den nya befälsordningen är (ytterli
gare ett exempel på i det närmaste heliga 
kor) införd i direkt strid med behoven i 
flottan och flygvapnet och endast i ord 
överenstämmande med behoven i armen 
och kustartilleriet. Varje svensk officer 
vet att det finns många yrken i respektive 
försvarsgren . Att utbilda militär personal 
med samma grund är lika orealistiskt 
som att ha en gemensam grundutbild
ning för all sjukvårdspersonal - alltifrån 
sjukvårdsbiträden till överläkare. Att 
dessutom påbörja den försvarsmaktsge
mensamt och fokusera på allmänbildning 
snarare än yrkeskunskap står i direkt 
motsatsställning till höjda krav på förmå
ga och beredskap. Att en svensk officer 
skall kunna lösa en "skarp" stridsuppgift 
tilllands eller sjöss med den förbandstyp 
han eller hon utbildats för direkt efter of
ficersexamen borde vara en självklarhet. 

Risken är uppenbar att den nyordning 
som genomdrevs 1997 drastiskt urholkar 
den förmågan. 

Officerskårens kvalitet är den helt av
görande faktorn i det framtida försvaret. 
Utan att kunna rekrytera en tillräcklig 
andel av toppskiktet av unga män och 
kvinnor har försvaret inte en chans. Bety
delsen av hög kvalitet har accentuerats 
under senare år. De svenska storföreta
gens kamp för att ta en rimlig andel av 
toppkrafterna är ett tydligt exempel på 
den svåra rekryteringssituation som för
svaret står inför. Utan att integrera offi
cersutbildningen med "normal" universi
tets- och högskoleutbildning är detta 
knappast möjligt. Men även i den bästa 
av världar måste helt nya grepp introdu
ceras. 

Försvaret är nämligen inte längre 
marknadsledande vad gäller ledarskap, 
management, administration, logistik och 
teknik. De senaste 10-15 årens extrema 
globalisering och konkurrensutsättning 
av näringslivet har gjort de civila tillämp
ningarna inom respektive område till de 
ledande. Det betyder att spjutspetskom
petensen idag- till skillnad från under hu
vuddelen av mänsklighetens tillvaro på 
jorden - finns och utvecklas i huvudsak 
utanför försvaret. Det kräver vid sidan av 
"outsourcing" och "facilities manage
ment" en helt ny officerskarriär där ett in
flöde av personal med färska erfarenhe
ter. Istället för livslånga karriärer i För
svarsmakten måste yrkesväxling och 
kompetensutbyte byggas in i officerarnas 
utbildning och utveckling. Ett nytt reserv
officerssystem kan vara ett sätt att inte
grera militär och civil kompetensutveck
ling på ett helt annat sätt än förr. 

Till skillnad från gårdagens statiska 
uttagning av lämpliga ur en befint lig års
kull måste försvaret starta en långt mer 

aktiv rekrytering av medarbetare. Moti
vation och eget intresse inom ramen för 
ökad frivillighet med plikten som sista 
utväg kommer sannolikt att prägla fram
tidens värnpliktssystem . Värnplikten är 
dock fortfarande en nödvändighet för att 
garantera att försvaret tillförs tillräckligt 
många och tillräckligt bra medarbetare. 

Raka rör mellan politisk och 
militär högsta ledning - och 
inom Försvarsmakten 
Dagens flexibla utnyttjande av strids
krafterna innebär - snarare än totalför
svar mot totalt krig - en möjlighet till av
vägningar mellan verkliga alternativ och 
större utrymme för politiska ställningsta
ganden. Jag har i andra sammanhang 
framfört tesen att det nya säkerhetspoli
tiska läget med dagligt nyttjande av våra 
stridskrafter på sitt sätt kräver både mer 

politisk ledning och mer av den politiska 
ledningen. 

Kanske är det dags att göra Försvars
makten till en renodlad genomförande
organisation, under det att Försvarsde
partementets ansvar för policyfrågor, 
materielanskaffning och ekonomisk pla
nering förstärks? Att den strategiska led
ningsfunktionen är och förblir en rent 
politisk uppgift borde vara självklart. 
Man ska heller inte utesluta en integra
tion av Försvarsmaktens högsta ledning i 
departementet som i många andra län
der. Varken dagens eller framtidens kon
flikter löses med regleringsbrev, förord
ningar och anvisningar. Det krävs ett lö
pande och nära samarbete mellan pro
fessionella officerare och politiker kring 
också militära frågor. Det skulle öka 
kunskap och förståelse på båda sidor. 

Försvarsmaktens ledningsstruktur 
måste också ses över i sammanhanget. 
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Vår förvaltningsmässigt inriktade stup
rörsmodell där operationer, materielan
skaffning och förbandsutveckling res
pektive s k förbandsproduktion leds i tre 
stuprör måste omprövas. Det föreliggan
de förslaget om en gemensam insatsled
ning är ett klokt förslag. Men vid sidan av 
detta måste alla inblandade inse att Hög
kvarterets organisation och relationer till 
Försvarsmaktens övriga delar är två si
dor av samma sak. Det går inte att se För
svarsmaktens ledning isolerad varken 
från myndighetens hela struktur och 
funktionssätt eller från totalförsvarets 
ledning i övrigt. 

I det förslag som Ligger på riksdagens 
bord ges försvarsgrenarnas främsta före
trädare uppgifter i alla tre stuprören 
samtidigt som rollen som just främste fö
reträdare i praktiken tonas ned . General
inspektörerna skall enligt regeringens in
riktning såväl leda de taktiska komman
dona, leda inspektionsverksamheten för 
de olika förbandstyperna i sin respektive 
försvarsgren men också "verksamhets
samordna" förbandproduktionen .. 

Jag är hjärtligt trött på dessa teoretis
ka organisationsmodeller där "fine-tun
ingen" är resultatet av ett ändlöst kom
promissande inom Försvarsmakten. 
Självfallet vill alla idag inblandade ha 
mer att säga till om, men statsmakternas 
uppgift är enligt min mening att klara ut 
förutsättningar och krav- inte att medla 
i revirstrider. 

Min uppfattning är att det nu är tid att 
konstatera att förbanden bör ledas i e tt 
spår. Det betyder att chefer på alla nivåer 
bör ansvara för såväl att utbilda förban
den som att använda dem. Punkt. Gene-
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ralinspektörerna kan heller inte rimligt
vis sättas att inspektera den verksamhet 
de bär ansvaret för som chefer. Alltså 
måste uppgiften som chef för taktiskt 
kommando under OPIL skiljas från den 
som generalinspektör. 

Generalinspektörerna bör rimligtvis 
ha ansvaret för förbandens långsiktiga 
utveckling, skolverksamhet, officersre
krytering och utbildning samt inspek
tionsverksamheL Deras verksamhet tor
de i stor utsträckning ligga i närheten av 
den nuvarande krigsförbandsledningens 
ansvarsområde. Hur detta borde delas är 
inte jag man att föreslå, men att det för
slag som nu är aktuellt är från min ut
gångspunkt långt ifrån optimalt. 

Ytterligare ett motiv för statsmakter
na att ta ett fast grepp om Försvarsma
ktens organisation och struktur är de frå
gor kring gränsdragningen mellan Hög
kvarter - eller rättare sagt myndigheten 
Försvarsmakten - och Försvarsdeparte
mentet somjag tidigare redovisat. Denna 
gränsdragning måste klaras ut innan vi 
låser fast oss i en struktur som efteråt 
kan visa sig vara felaktigt. Kanske är det 
chefen för OPIL som är den nye chefen 
för Försvarsmakten under det att ÖB 
och generalinspektörerna skall ingå i ett 
nytt försvarsministerium? 

Ytterst är det alltså den nya säker
hetspolitiska situationen och de krav på 
daglig gärning och därmed dagliga beslut 
som gör att en omprövning av styrningen 
av och ledningen inom Försvarsmakten 
är nödvändig. Också på detta området 
kännetecknarotakten den pågående ut
vecklingen. Här krävs enligt min mening 
politiska initiativ. 

Korresponderande ledamoten 
TOMAS RIES 

Fil. dr. Tornas Ries är specialforskare vid Försvarshög
skolan i Helsingfors 

Europas säkerhetsvägskäl 
Inträdesanförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i 
Stockho/m 23 februari 2000 

l essän "Politics and the English Language" varnar Gerorge Orwell om faran av 

språk- och ordmissbruk och i synnerhet för det intellektuella förslönndet som detta 

representerar och medför. Denna påminnelse är synnerligen aktuell, när det gäller 

det säkerhetspolitiska språkbruket, där de flesta orden numera används på ett diffust 

och oklart sätt, dels av politisk önsketänkning - som till exempel ''fredspåtvingande 

operationer", dels av intellektuell slöhet eller oförmåga att förstå ordens egentliga 

mening. Dock är ord och deras mening oerhört viktiga. Trots att de är diffusa och 

omätbara, ligger de och de konceptuella antagandena, som de representerar, till 

grunden för hela vår världs uppfattning. V år förmåga att uppnå praktiska mål är i 

stor grad beroende på hur väl vi förstår vår omgivning. Denna världsbild baserar sig 

dessutom ofta på outtalade antaganden och konventionella visdomar som inte alltid 

stämmer överens med verkligheten -på en 'sanning som den borde vara' som Johan 

Tunberger varnat för redan för en tjugo år sedan. 

Detta reflekterar även den andra rang
ens betydelse som säkerhetspolitiken ge
nerellt ges av både politiker som den ge
mene medborgaren så länge som all t går 
bra och man lever tryggt. På det sättet 
liknar säkerhetspolitiken den fysiska häl
san. Det är något vi har en tendens att ta 
för givet så länge som allt går bra, för att 
sedan bli desto mer upptagna av det när 
man blir sjuk. Och på samma sätt tende
rar säkerhetspolitiken att bli ett politiskt 
slagträ under trygga förhållan den. 

Detta är dock farligt. Säkerheten är 

faktiskt den primära förutsättningen för 
nästan all annan verksamhet, vare sig på 
det individuella eller det gemensamma 
sammhälleliga planet. Därmed är säker
heten och dess bevarande för viktigt för 
att nonchaleras, även när temat verkar 
inaktuellt. 

Därmed är det viktigt att börja med 
att reda ut de begrepp som hela tiden 
missbrukas. Det första av dessa är 'säker
het'. Vad är säkerhet? Säkerhet är att 
inte hotas. Hot är det nästa ordet som 
missbrukas. Vad är då hot? Hot är det 
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som i farasätter våra viktigaste intressen
så kallade vitala intressen. Detta är nästa 
begrepp som missbrukas. Vad är vitala in
tressen? Och här kommer vi till pudelns 
kärna. Vitala intressen är det som vi är 
villiga att offra något viktigt för. Det vill 
säga, intressen som har ett sånt emotio
nellt djup att vi är villiga att lida för att 
skydda dem, att offra av oss själva för att 
säkra dem. Faktiskt kan graden av hur vi
talt ett intresse är mätas mycket exakt 
med hur mycket den berörda parten -
vare sig en individ eller ett samhälle - är 
villig att offra för att förhindra att detta 
intresse skadas. 

Sådana vitala intressen är förstås helt 
subjektiva, och beror fullständigt på den 
berörda individens eller samhällets vär
den. Men de inkluderar vilka som helst in
tressen eller mål för vilket en individ eller 
ett samhälle är villigt att offra sig för. Och 
när offerpriset blir verkligen kännbart, i 
form av högre skatter eller liv och lem, då 
kan man tala om vitala intressen. 

De flesta folkslag och samhällen delar 
tre likadana fundamentala vitala intres
sen. Det första och mest grundläggande 
är att överleva. Det vill säga säkra livhan
ken och själva existensen. När detta är 
säkrat uppstår vanligtvis- men inte alltid 
- det nästa, som är att få bestämma över 
sitt liv själv - dvs självständighet och fri
het. Som samhälle betyder detta van ligt
vis självständighet och frihet inom ra
marna för de normer och samhällssystem 
som man är van vid , och accepterar som 
legitima begränsningar över sin egen to
tala fr ihet. Det är bland annat därför som 
subjektiva normer och värden spelar en 
så otroligt viktig roll, trots deras diffusa 
karaktär. När dessa två säkrats uppstår 
vanligtvis det tredje vitala intresset, som 
är att leva så bekvämt som möjligt. Det 
vill säga säkra sin lön, semester, osv. 
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Dessa tre nivåer har en kl ar hierar
kisk struktur. Överlevnaden är nästan 
alltid det primära. Det är endast när det
ta är säkrat som man kan ägna sig åt lyx
en att tänka på frihet och självständighet. 
Ibland sammanfaller förstås uppfattning
en om överlevnad och självständighet. 
Detta var klart fallet för många mindra 
nationer som hotades av Sovjetunionens 
totalitära system, och ideologins djupa 
kraft har sin källa just i denna identifie
rin, när politik inte längre är ett beräknat 
schackspel, utan blir en kompromisslös 
kamp om tro. Och det är vanl igtvis en
dast när överlevnad och självständighet 
är säkrade som individen och samhället 
börjar fokusera på det materiella väl
ståndet. Dock finns det inga absoluta 
regler. Dessa värden är helt subjektiva, 
och t.ex. Tjeckoslovakien föredrog år 
1938 att undgå ett möjligen förödande 
krig och offra friheten. Finland valde det 
motsatta följande år och lyckades bevara 
både samhälle och frihet, fast med avse
värda uppoffringar på det mänskliga pla
net. 

Det är även intressant att notera att 
den psykologiska rangordningen också 
fungerar åt motsatt håll. Det vi ll säga, att 
om ett samhälle inte uppfattar att dess 
existens eller självständighet står på spel, 
så fokuseras även nästan hela dess upp
märksamhet naturligt nog på den egna 
bekvämligheten. Under dessa omstän
digheter, när det materiella välståndet i 
sig blir målet, är det ytterst få som är villi
ga att offra någonting alls annat än sym
boliska uppoffringar. Dvs högtidliga tal 
eller relativt obetydliga skattesummor. 
Detta är även fullstä ndigt mänskligt. Un
dantag finns allt id , helgon som frivilligt 
offrar av sitt liv för att stöda andra vär
den än deras eget välstånd , men dessa är 
undantag. Samhället i stort förblir själv-

i sk t. Detta har varit tillfället i Sverige un
der flere decennier, och är numera ge
mensamt för nästan hela den globala 
aristokratin som lever inom OECD-ge
menskapen. 

Jag nämner inte detta här för att vara 
kritisk- ty detta är helt enkelt mänsk ligt 
- men för att det har viktiga politiska 
konsekvenser. Det betyder att när ett 
samhälles medlemmar inte uppfattar att 
deras existens och självständighet direkt 
hotas, så är dom även mycket ovilliga att 
föra en aktiv utrikespolitik om detta 
innebär att de måste offra mer än symbo
liska bidrag ur deras dagliga välstånd. 
Och detta är för tillfället läget i nästan 
hela OECD-samhället. 

säkerhetspolitisk analys 
säkerhetspolitikerns uppdrag består av 
tre primära delar. För det första att iden
tifi era dessa 'vitala intressen'. För det an
dra att notera vilka faror som hotar dem. 
Och för det tredje att rekomendera lös
ningar. Det är dock i sista hand alltid 
makthavarna som avgör. 

Själva begreppet 'hot' är det nästa or
det som missbrukas konceptuellt. Nume
ra, då de flesta OECD-samhällen inte 
uppfattar att de står inför omedelbara 
existentiella hot, har begreppet utvidgats 
till att omfatta allt från mycket 'mjuka ' 
uppfattade hot, såsom förorening och 
flyktingrörelser, till hårda traditionella 
hot som krig. Detta har lett ti ll en urvatt
ning av begreppet säkerhet och säker
hetspolitik, där allt och inget kan kastas 
in i soppan, och därifrån olika intresse
grupper plockar de 'hoten ' som just de är 
upptagna av. 

Dock bör och kan hotbilden kartläg
gas mer systematiskt och mer menings
fullt än så . En sådan hotanalys kan ge
nomföras genom att alla tänkbara oros-

moment placeras på en skala, där graden 
av fara utgör den ena axeln , och sanno
likheten att det skall ske utgör den andra. 
Till detta måste dock en tredje variabel 
tillfogas, och det är tidsfaktorn. Man 
måste även beakta den sannolika utveck
lingen i framtiden, och förbereda sig att 
kunna möta eventuella framtida akuta 
hot. 

En sådan hotanalys är förstås inte 
okontroversiell. Verkligheten är inte så 
enkel. Även om 'Fa ra' definieras som hur 
mycket ett visst scenario hotar samhäl
lets vitala intressen, så är dessa delvis 
subjektiva . Dessa kan dock i stort klargö
ras. Mycket svårare är då att bedöma 
sannolikheten för en viss utveckling, och 
det är här som dom mesta oenigheter 
uppstår. Denna svårighet multipliceras 
sedan när det gäller att förutspå den 
kommande utvecklingen , och i synnerhet 
hur egna åtgärder dessutom kan komma 
att påverka utvecklingen. Och till sist 
kommer förs tås politikens friktion in i 
bilden. Det vill säga spänningen mellan 
den rena säkerhetspolitiska analysen, 
och alla de andra politiska faktorer som 
den politiska ledningen måste ta i beak
tande, och som endast i ringa grad sam
manfaller med de säkerhetspolitiska in
tressena. 

För den ärliga säkerhetspolitiska ana
lytikern kan det behövas mod att framfö
ra ett opopulärt synsätt, eller gå emot 
den konventionella visdomen. T.ex. skul
le det knappast ha främjat karriären för 
en Britisk analytiker om han i slutet av 
70-talet hade argumenterat för behovet 
att kunna kämpa ett regionalt konventio
nellt krig i sydatlanten. 

Dock har denna presentationsform 
fyra viktiga fördelar. För det första är 
den holistisk. Den ger en opartisk över
siktsbild av alla tänkbara hot och säker-
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hetsproblem, från aktuella men relativt 
ofarliga, till osannolika men mycket farli
ga, och, i värsta fall, till farliga och aktuel
la. För det andra så tillåter den en viss 
prioritering av hoten. Det är klart att 
dess mer farligt och aktuellt ett hot är, så 
dess mer måste man fokusera på det. 
Och för en politiker, som måste fördela 
knappa resurser, tillåter detta en viss pri
oritering. Dock alltid tagande i betrak
tande den trejde faktorn - den oklara 
tidsfaktorn. För det fjärde så är denna 
analysmetod, trots dess brister och de 
grundläggande oenigheter som den 
framkallar, den enda systematiska och 
genomskinliga. 

Sintsats 
Dessa några ord endast för att klarlägga 
begreppen, och förklara varför jag berör 
de teman som jag gör i denna presenta
tion. 

Ny global säkerhetsmiljö 
Sovjetunionens sammanbrott ledde till att 
Kalla Krigets gamla säkerhetsmiljö upp
löstes, och inledde en djup förvandlings
process till en helt ny säkerhetsmilj ö. För
vandlingen skedde plötsligt och övervä
gande fredligt , men innebär trots allt en 
transition av historiska dimensioner. 

Det första och kanske viktigaste är att 
identifiera den nya säkerhetsmiljö som 
är i färd med att uppstå. Det vill säga de 
politiska och andra förhållanden som 
kan utgöra drivkrafterna bakom potenti
ella säkerhetshot Kalla Kriget karakteri
serades av tre grundelement. Världen 
var: 

Bipolär 

Fientlig 

(enkel) 

(farlig) 

Terroriserad (fastlåst) 
Fram till 1991 dominerades världen 
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av de två blocken i öster och väster, och 
nästan all politisk, ekonomisk och militär 
aktivitet skedde inom ramarna av deras 
intressen och förhållanden. Detta gjorde 
världen relativt enkel. Det var endast två 
parters spelregler som gällde. Samtidigt 
hyste bägge blocken en djup misstro, 
rädsla och hat gentemot varandra, vilket 
- i samband med deras enorma resurser 
för krig och förintelse - även gjorde den 
enkla världen oerhört farlig. Vi levde fak 
tiskt på avgrundens brant under många 
långa år. För det tredje var världen även 
fastlåst, just genom den terror som upp
stod. Ingendera part var villig att ta ris
ken att utlösa ett globalt kärnvapenkrig 
genom att direkt provocera den andra. 
Därmed uppstod även en slags stabilitet, 
vilken dock var baserad på möjligheten 
av alltings utplånande. 

Läget var synnerligen farligt eftersom 
Sovjetblocket samtidigt gradvis rasade 
inifrån. Medan väst stadigt utvecklade en 
allt stabilare ekonomisk, social och poli
tisk bas, med allt högre materiell levnads
standard, trygghet och välstånd, stagne
rade sovjetsystemet och sammanföll i 
motsvarande takt som väst växte. Ä ven 
om det stora flertalet observatörer inte 
uppmärksammade denna trend (en av 
dom få genuina undantagen är troligen 
Alvin och Heidi Toftler, som så tidigt 
som 1981 i deras bok The Third W ave no
terade denna trend) var konsekvenserna 
klara: väst skulle utan att avfyra ett skott 
segla vidare i ett allt ståtligare skepp, 
medan Sovjetskutan sjönk. En av de 
mest sannolika följderna var faktiskt att 
de hårda elementen i den sovjetiska led
ningen skulle inleda ett alleuropeiskt 
krig hellre än att ge sig. Sovjetunionens 
ökande militarisering i slutet av 1970-ta
let och första halvan av 1980-talet pekar 
taktiskt åt detta håll. Vi och alla framtida 

generationer är ett enormt tack skyldiga 
till de båda presidenterna Gorbatjov och 
Reagan att detta undveks. I stället kröp 
Sovjetunionen frivilligt - om än kanske 
ovetande- till korset. 

Därmed undveks en global katastrof. 
Samtidigt öppnades även en radikalt ny 
säkerhetsmiljö. De flesta av gårdagens 
paradigmer gällde inte längre. I stället 
vällde alla energier som varit uppdämda 
av kalla krigets tvångsjacka fram, samti
digt som helt nya förhållanden och kraf
ter uppstod. I början, under slutet av 
1980-talet och fram till våren 1992, upp
stod en enormt naiv politisk eufori, som 
delades av alla de vinnande parterna. 
Det vill säga USA och Västeuropa. I 
USA talade President Bush om en "ny 
världsordning", och Francis Fukuyama 
gav ut "The End of History and the Last 
Man", med vilket syftades slutet på de 
våldsamma konflikternas historia. I Eu
ropa var euforin lika extrem, med tankar 
om den 'Europeiska Säkerhetsgemen
skapen', i det 'Europeiska Huset' byggd 
med en ny Europeisk 'Säkerhetsarkitek
tur'. KSSE (som det då ännu hette) skul
le bli stommen för det nya trygga Euro
pa. 

Detta visar även faran av en felaktig 
världsyn och diffusa koncept. Utopin 
stämde inte överens med verkligheten , 
och kraschade när Yugoslavian bröt sam
man. Under tre år, från 1992 till 1995, 
stod den nya västliga säkerhetspolitiska 
liberalismen hjälplös, medan de grym
maste brotten mot alla våra heligaste 
värden dagligen presenterades på våra 
televisionsskärmar i våra vardagsrum. 

Lyckligtvis kunde vi även lära av våra 
misstag, och från och med sommaren 
1995 inleddes en ny säkerhetspolitik, 
som inte längre förlitade sig på förhand
lingar med motparter som klart var ovil-

liga att kompromissa. T stället inleddes 
den krishanteringspolitik som vi numera 
genomdriver - dvs en strävan till fredliga 
lösningar å ena sidan uppbackad av reell 
militär krigskapacitet å andra sidan. 

Den nya västliga krishanteringspoliti
ken 'löste', i alla fall ytligt, kriget i Bo
snien-Herzegovina, och har återigen til
lämpats i Kosovo. Men den är ingen lös
ning på djupet. Brotten har stoppats, men 
hatet är kvar, och det är osannolikt att vi 
kan dra oss ur dessa områden på en lång 
tid utan att det omedelbart skulle utlösa 
nya, och kanske ännu grymmare, inbör
deskrig. 

Kriserna i Balkan har dock varit vikti
ga av två skäl. För det första för att det 
påminn t den liberala OECD världen om 
att alla inte är lika liberala, välmående 
och resonabla som vi. Det finns faktiskt 
motparter med vilka och omständigheter 
i vilka man inte kan resonera sig fram till 
en lösning, utan där det faktiskt behövs 
vapenmakt. På så sätt kompletterades 
den ursprungliga och alltför naiva OSSE 
lösningen för Europas säkerhet. 

För det andra har kriserna i Balkan 
klarlagt vilka djupa förändringar som 
skett inom vår egen värld . Det vill säga 
bland den lilla klubb av elitsamhällen 
som härskar över världen för tillfället. 
Under de sista trehundrafemtio åren har 
den europeiska occidentala världen 
gradvis intagit denna ställning, med sta
ten som den primära aktören i interna
tionell politik. Efter andra världskriget 
raffinerades denna occidentala gemen
skap ännu mer, och kom att innehålla en
dast de liberala frimarknadsdemokratier 
som vann Kalla Kriget- dvs OECD-ge
menskapen. 

Men samtidigt med denna externa ut
veckling förändrades även dessa ledande 
samhällen internt, med en djuptgående 
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och accelererande teknologisk, ekono
misk , social, politisk och inte minst psy
kointellektuell förvandling. Denna har 
haft många konsekvenser, men en av de 
mest påfallande är de ökade funktionella 
banden mellan staterna som uppstått. 
Dvs transnationella länkar som inte kon
trolleras av de traditionella statsstruk
turerna, och som samtidigt innehar mer 
och mer ekonomisk och annan makt. 

Statens ställning har därmed delvis åsi
dosatts, eller kanske kompletterats är ett 
bättre ord. Ekonomiskt är denna föränd
ring tydlig, och ideologiskt blev den klar
lagd under just Kosovokrisen , när statens 
sanktitet- den hittils heliga rätten till stat
lig suverinät - åsidosattes till fördel för 
överstatliga sk universella rättigheter -
dvs mänskliga rättigheter. Det är även in
tressant att notera västmakternas engage
mang i Kosovokriget egentligen inte 
framdrevs av några som helst klassiska re
alpolitiska intressen, utan främst av ab
strakta liberala värden. Något som hadde 
varit otänkbart för endast några år sen. 
Under Kalla Kriget var vi nog villiga att 
kämpa och dö för våra egna liberala rät
tigheter, men sällan för andras, annat än 
rent retoriskt, eller som en del av det Sto
ra Spelet mellan öst och väst. 

Den Nya Globala 
Säkerhetsmiljön 
Den nya miljö som uppstått efter Kalla 
Krigets sammanbrott kan kanske bäst 
karakteriseras som det Krympande Klo
tets värld. Från en bipolär, relativt enkel 
och fastlåst terrorba lanserad värld delad 
horisontalt mellan två grova militära 
jämlikar, har vi övergått till en vertikal 
värld. I stället för två poler har vi numera 
tre grova globala klasskikt I stället för 
relativt enkla spelregler står vi inför ett 
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flöde av nya - eller snarare sagt - åter
uppståndna värden och världsyner. Och i 
stället för en fastlåst värld står vi inför 
flytande förändringar som är både djupa 
och mångdimensionella. 

säkerhetspolitiskt består världen idag 
av tre grova skikt: 

Överklassen 
De 17% av världsbefolkningen som 
härskar över globen och lever ett liv 
av enormt materiellt överflöd. Hit hör 
Sverige och Finland och resten av den 
postindustriella OECD-gemenska
pen. Vi utgör dagens aristokrater, på 
många sätt precis så som aristokrater
na i Frankrike i mitten av 1700-talet. 

Medelklassen 
De 17% av världsbefolkningen som 
strävar efter att uppnå vårt välstånd 
och makt. Detta är stater som funge
rar, men på ungefär samma nivå som 
vi var på för en 50-100 år sen. Det vill 
säga en mer eller mindre fungerande 
statsapparat, en fungerande tung in
dustri , och central politisk styrning. 
Hit hör en rad diverse 'moderna ' in
dustriländer, allt från Irak till Ryss
land. 

Underklassen 
De grovt sett 66% av världens befolk
ning som lever i fattigdom och ofta i 
fruktansvärd misär. Denna befolk
ning kanske lever inom ramarna för 
något som på en karta kan tecknas 
som en stat, men som i verkligheten 
inte har många statliga attributer. 
Dessa kan kallas för 'premoderna' 
samhällen, med nästan ingen funge
rande statsapparat alls. 

Våra kommande säkerhetsparadig-

mer kommer troligen i stor grad att bestå 
av de tryck och konflikter som denna 
miljö och dessa förh ållanden skapar. Det 
vill säga spänningar mellan den postin
dustriella och den moderna världen , in-

Postindustriella - Moderna världarna 

Postindustriella inbördes 

Den krympande världen 

Dessa sex behandlas närmare i de föl
jande sidorna. 

Europa 
I den nära framtiden kan fyra huvudsak
liga problemfält tänkas beröra Europa 
direkt. Idag är inget av dem akuta, men 
alla presenterar denna möjlighet. I deras 
aktualitetsrangordning är dessa : 

Ryssland inre utveckling och 
förhållandet till 
omvärlden. 

Atlantlänken USAs fortsatta 
närvaro i Europa 

Södra randområden förhållande till Eu
ropa 

EU inre utveckling 

Dessa behandlas närmare för sig här
nedan . 

Ryssland 

När det gäller Ryssl and har trenden hit
tills inte motsvarat de högsta för hopp
ningarna, men inte heller de värsta farhå 
gorna. Dock när vi ser på Rysslands för-

terna spänningar inifrån den postindu
striella världen, samt från en tredje fak
tor som är den krympande ekologiska 
världen. Bland dessa kan följande direkt 
påverka Europa i den nära framtiden: 

RYSSLAND- V ÄSTEUROPA 
EUROPAS SÖDRA RANDOMRÅDEN 

GLOBALA EKONOMIN 
ATLANTLÄNKEN 
EUROPASAMHÄLLETs UTVECKLING 

GLOBAL EKOLOGI 

hållande till omvärlden idag och jämför 
med hur det var för nio år sedan måste 
man konstatera att gapet har vidgats. Om 
denna trend fortsätter kan det innebära 
problem. 

De rent praktiska grunderna för den
na utveckling är ekonomiska. Ryssland 
har inte lyckats få igång en fungerande 
ekonomi. Utvecklingen av Rysslands 
BNP åren 1991 - 1999 befinner sig i en 
konstant nedgång. Det som i stället har 
skett är dels att den ryska staten har för
lorat kontrollen över ekonomin, som har 
övergått till en handfull rövarbaroner. 
Dessa har i sin tur gjort enorma vinster 
på råvaruutvinningar, men har investerat 
nästan allt utanför Ryssland. 

Idag är Ryssland fattigt men inte 
ännu utarmat. Enligt officiella siffror 
uppgick dess BNP för 1999 till USD 180 
miljarder, vilket är litet men inte obetyd
ligt. Speciellt inte om man tar i betrak
tande, de gråa och svarta ekonomierna, 
som estimeras utgöra mellan 40-60% av 
den officiella siffran. 

Problemet är att dessa intäkter rinner 
ur Ryssland som ett blödande sår. Hittills 
har de varken beskattats eller reinveste
rats, vilket har lett till att Rysslands eko
nomiska infrastruktur rostat samman , 
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och att landet nu är beroende på en pri
mitiv råvaruutvinning. Rysslands politis
ka ledning insnärjdes även gradvis in i 
den oligarkiska eliten, tills lagar, flertalet 
media och statsmakten stort sett anpas
sades rövarbaronernas intressen. Prima
kav försökte ta upp detta, men han fick 
sparken omedelbart. 

Detta har i sin tur lett till växande so
cial misär för en stor del av stadsbefolk
ningen. Redan under sovjettiden upp
stod det ett enormt socioekonomiskt gap 
mellan miserabla förhållanden i Sovjet 
och välståndet i väst. Efter Sovjetunio
nens upplösning har denna klyfta mellan 
Ryssland och väst ökad flerfaldigt. Mel
lan EU och Ryssland råder idag ett 
enormt socioekonomiskt gap. Detta lö
per precis invid Finland och nära Sverige. 

Den djupare sociala misären har i sin 
tur lett till en allt hårdare politisk stäm
ning inom Ryssland, där stöd för, och be
hovet av, auktoritära medel för att beva
ra ordningen ökar. Från de första teck
nen på spirande demokrati i Ryssland i 
början av 90-talet är det nu långt. Rätts
väsendet, media och det politiska syste
met är numera långt från demokratiska, 
och möjligheten att återgå till detta i den 
närmaste framtiden verkar osannolikt. 
Snarare tvärtemot. Samtidigt har Ryss
land återinfört en maktbaserad politik 
som t.ex. i förhå llande till Tjetjenien bry
ter mot alla Västeuropas djupaste mora
liska värden. En ligt officiell statistik 
stöds kriget dock av flertalet av den rys
ka befolkningen, och det har även lyft 
fram Putin från okänd tjänsteman till po
puläraste presidentkandidat. 

Det har varit den inrikespolitiska 
trenden hittills. Det som återstår av västs 
förhoppningar är att Ryssland utåt åt
minstone kommer att bevara fredliga re
lationer. Och hittills har detta stort sett 
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besannats. Rysslands förhållande till 
Kina har stabiliserats, vilket är något som 
båda rikena behöver idag, men som i det 
långa loppet kan förändras. Gentemot 
den muslimska världen för Ryssland en 
delad politik. Å ena sidan fördöms isla
misk fundamentalism, och utnyttjas inri
kespolitiskt som fiendebild. Å andra si
dan försöker Ryssland bevara eller ut
veckla positiva förhållanden til l flera hit
tills extrema muslimska stater, som Iran 
och Irak. Mot väst har Ryssland hittills 
bevarat sakliga relationer, och allvarliga
re konflikter har undvikits. Detta har 
även varit den västliga gemenskapens 
strategiska mål, och man har offrat 
mycket för att undvika en ny delning av 
Europa. 

Dock har klyftan mellan väst och 
Ryssland ökat även på det utrikespolitis
ka planet. Den första chocken uppstod i 
december 1994 när Ryssland angrep 
Grozny. Detta undvek väst dock försik
tigt att reta upp sig över, med hänvisning 
till att Ryssland inte fick isoleras. Nästa 
spricka uppstod 1995, när NATO utvidg
ningen började. Rysslands ledning reage
rade nu för första gången starkt, och de 
första spänningarna uppstod. Dessa lös
tes dock våren 1997, genom Jeltsins och 
Clintons toppmöte i Helsingfors. Vintern 
1998 återuppstod dock spänningen, när 
USA och Storbritannien utförde bomb
ningar av Irak utan FN:s mandat, vilket 
Ryssland starkt protesterade emot. Vå
ren 1999 eskalerade de ryska protesterna 
när NATO inledde Operation Allied For
ce mot Milasevie över människorätts
brotten i Kosovo. Spänningen mellan 
Ryssland och väst blev nu för första 
gången öppen och påtaglig. Knuten lös
tes dock igen delvis via Finland, när pre
sident Ahtisaaris medling återinförde 
Ryssland i krishanteringsprocessen. 

Kort därefter inledde Ryssland sin 
vä lförberedda och hänsynslösa militär
kampanj mot Tjetjenien. Detta återinför
de spänningarna i förhållandet med väst 
när EU för första gången började protes
tera. Den uppenbara brutaliteten mot 
den tjetjenska civilbefolkningen och dess 
infrastruktur ledde till starka populära 
protester framförallt i Tysk land, och ett 
ökande tryck på EU politiker att reagera. 
Således kallade ingen mindre än Tysk
lands utrikesminister Joschka Fischer på 
att EU borde vidta ekonomiska åtgärder 
mot Ryssland. Så skedde ej , men det är 
märkbart att detta är första gången som 
väst börjat reagera mot Ryssland sen 
Kalla Krigets slut. Vintern 1999-2000 var 
även första gången sen Kalla Krigets slut 
som Ryssland- eller kanske det är rätta
re att säga leJtsin - öppet tog upp kärn
vapenhotet igen. 

Det utrikepolitiska gapet mellan väst 
och Ryssland har därmed tyvärr ökat un
der de senaste åren , och därmed också 
spänningarna och potentialen för eska le
rande kriser. Det obehagliga med denna 
trend är möjligheten att nedbrytningen 
av relationerna kan ha en exponentiell 
natur. 

Det nya Ryssland 

Nu står vi dock inför ett nytt Ryssland, i 
och med att det verkar som om tf presi
dent Putin snart blir Rysslands faktiska 
president. Vad innebär detta? Framtids
prognoser gällande Ryssland är som be
kant osäkra, men vissa drag kan skönjas. 

För det första står Ryssland idag inför 
dess klassiska själsliga dilemma ti ll väst. 
Det sakliga Ryssland behöver väst. Om 
det skall ha någon chans att återuppbygga 
ekonomin måste det lyckas dra västliga 
storinvesteringar till Ryssland . Och fö r att 
detta skalllyckas måste inte endast det in-

terna investeringsklimatet saneras men 
även de politiska förhå ll andena med väst 
bevaras lugna och sakliga. Om detta Ryss
Jand dominerar, och Putin visar delvis 
tecken på att tillhöra denna sorts sakliga 
ryss, så kanske vi kan vänta oss ett kom
mande Ryssland som möjligen blir myck
et auktoritärt och odemokratiskt inrikes
politiskt, men som bevarar fredliga förhål
landen med västvärlden. 

Dock finns det traditionellt även ett 
annat Ryssland. Ett Ryssland som hyser 
djupa misstankar om omvärlden, och 
som förlitar sig på makt och hotet om 
makt snarare än samarbete. Och idag ser 
vi även detta Ryssland skymta fram. Pu
tin har kommit till makten nästan uteslu
tande genom just den sortens brutala po
litik gentemot Tjetjenien. Och samtidigt 
som han framhävt Rysslands pragmatis
ka ekonomiska behov, har han även före
språkat ökade resurser för elen ryska mi
litären. Det kan hända att Putin kan få 
bukt med oligarkerna och återvinna 
makten över ekonomin. Men priset kan
ske blir ökande inflytande för militären. 
Och sättet som vissa ryska militära kret
sar idag uppfattar omvärlden och de in
ternationella relationernas natur utgör 
inte alltid trevlig läsning. 

I elen närmaste framtiden kan följan
de alternativ föreslås under Putin. Inri
kespolitiskt går vi med stor sannolikhet 
mot ett alltmer auktoritärt och icke-de
mokratiskt system, där skenet bevaras, 
men där den faktiska makten blir ännu 
starkare centraliserad runt presidenten, 
och där kontro ll en över befolkningen 
och media utövas ännu starkare. 

Den stora frågan gäller om Putin 
lyckas vända ekonomin. Det råeler näs
tan ingen tvekan om att detta måste bli 
hans första strategiska mål , och att han 
kommer att gripa sig an detta problem 
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med en förnyad målmedvetenhet, energi 

och hänsynslöshet. Men om han kommer 

att lyckas är en annan sak. Här kan vi 

tänka oss tre grova alternativ. Det första 

är att nedgången fortsätter stor sett som 

hittils. Isåfall kan det få tre sorters poli

tiska konsekvenser. Å ena sidan ökande 

auktoritära medel för att bevara ord

ningen i ett alltmer spänt och splittrat 

samhälle. För det andra stigande inre 

tryck, både mellan regionerna och cen

tern , och inom de viktigaste städerna. 

För det tredje sannolikt en ökande spän

ning gentemot väst, av en alltmer trängd 

rysk ledning och en alltmer upprörd väst

lig allmän opinion. Detta vore ett mycket 

farligt scenario, i synnerhet som den rys

ka ledningen då endast skulle ha ett enda 

trumfkort kvar för att bevara respekten 

och göra sig hörd - kärnvapen. Detta 

kunde- i sin mest akuta form- kallas för 

N ordkorea-scenariet. 
Det andra alternativet inom ramarna 

för fortsatt ekonomisk nedgång, är att 

ingenting dramatiskt sker. Istället finner 

Federationens medborgare - som hittills 

- i det tysta haft sina privata överlev

nadslösningar, samtidigt som Federation

ens delar gradvis glider allt längre isär. 

Därmed kunde man räkna med att flera 

mindre politiska enheter uppstod , med 

splittrade förhållanden till omvärlden. 

D ärtill även humanitär nöd och möjligen 

befolkningsrörelser av varierande grad . 

Detta kunde man kalla för Albanien-sce

nariet. 
Det tredj e scenariet vore ett våldsamt 

sammanbrott, där delar av Federationen 

lösgjorde sig, eller frigjorde den innebo

ende frustrationen , på våldsamma sätt. 

Lyckligtvis för oss i Norden verkar det 

nordvästa Ryssland inte innehålla sam

ma tendenser i den riktningen som södra 

del arna av riket, men det kan inte uteslu-
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tas. l så fall skul le vi måst hantera både 

humanitär nöd, möjligen perifera konse

kvenser av våldsamheter, och kanske i 

värsta fall effekterna av kärnvapenbruk. 

Detta kunde kallas för Yugoslavien sce

nariet. 
På gott och ont är dock Ryssland var

ken Nordkorea, Albanien eller Yugosla

vien. Om den ekonomiska nedgången 

fortsätter kan det ännu ske för en lång 

tid, men dess sämre läget blir, dess mer 

ökar möjligheterna för allvarligare kri

ser. En obehaglig möjlighet, som gäller 

redan idag och för alla ovanstående sce

narier, är faran för en allvarlig radioaktiv 

olycka med åtföljande ekologisk storka

tastrof. Som vi såg i Chernobyl kunde 

detta även spridas långt utanfö r Ryss

lands gränser. 
Å andra sidan finns det även tecken 

att ekonomin kanske börjar förbättras. 

Enligt officiell statistik så kan ryska BNP 

ha vuxit så mycket som med 3.2% under 

1999. Samtidigt skulle Ryssland ha haft 

e tt handelsöverskott av USD 32.6 miljar

der för samma år. För första gången har 

även Rysk import av maskiner och an

nan produktionsutrustning ökat. l alla 

dessa fall skulle det innebära att den när

mast konstanta nedgången sedan 1991 

kunde ha vänts. Om så är fallet återstår 

dock att se. 
Under alla omständigheter kommer 

Putin att tvingas genomdriva djupa eko

nomiska reformer. Penningutflödet måste 

stävjas, skatter måste indrivas och investe

ringsklimatet inom Ryssland förbättras. 

Paradoxen är att samtidigt som klarare la

gar måste tillämpas hårdare, måste detta 

även ske utan att skada marknadsklima

tets hälsa. Modellen här vore Singapore 

eller Sydkorea, med den enda nackdelen 

att ryssarna är inte kineser eller koreaner 

när det gäller ekonomi. 

Men om Putin lyckas åstadkomma 

ett ekonomisk uppsväng återstår två 

stora scenarier. Det e na är det grymma, 

som består i att de ekonomiska vinster

na investeras i försv aret , och används 

för att stöda en intern och extern politik 

som bygger på hot och bruk av militära 

maktmedel. Det är nästan det värsta 

scenariet, men tyvärr finns det tecken 

att grupper som förespråkar denna väg 

ökar i inflytande i Ryssland. Sympto

men består av de hotbilder gentemot 

omvärlden som några inom Ryssland fö

respråkar, och den växande nationalis

men och sj ä lviso leringen som skett de 

senaste åren. 
Det andra ekonomiska uppsvingssce

nariet är det positiva. I detta växer det 

sakliga Ryssland gradvis i styrka , som 

samarbetar allt intimare med OECD ge-

Motvikt mot Ryssland 

menskapen i ett alltmer välmående och 

liberalt samhälle, tills riket gradvis inför

lemmas med OECD gemenskapen, pre

cis som Tyskland och Japan gled in efter 

Andra Världskriget. Detta är det positiva 

scenariet som vi måste hoppas på och ar

beta för att främja. Dock får vi inte glöm

ma att förbereda oss för andra , mindre 

behagliga, möjligheter. 

Atlantlänken 

Jämfört med den Ryska Frågan är de an

dra problemscenarierna för Europa an

tingen bra mindre sannolika eller bra 

mindre fa rliga. Den första av dessa är 

frågan om bevarandet av den Atlantiska 

länken mellan Europa och USA. Detta 

är främst av långsiktig politisk vikt. Hit

tils har denna länk varit viktig av fyra 

skäl: 

Enda 

Stabiliserande effekt mellan Västeuropas Stormakter 

Inflytande på USA 

EU numera alternativet 

Ett av dom enda 

Ordförande för Västeuropas säkerhetssystem Hittills enda, men EU kan
ske alternativ 

Reell militär kapacitet för hårda operationer EU kanske utvecklar sam
ma. Men inte på länge än. 

Problemet är att just idag kan man 

tycka att ingen av dessa är aktuella läng

re, samtidigt som vissa av dessa i en snar 

framtid kan behövas igen. Motvikten 

mot Ryssland är politiskt inaktuell idag, 

samtidigt som den kan bli oerhört aktu

e ll mycket snabbt om Ryssland bytte till 

en hårdare regim. J så fa ll, i ett läge där 

e n desperat rysk ledning endast hade 

hotet av militärt våld att gripa till , vore 

den avskräckande effekten av USA:s 

närvaro oersättlig. På gott och ont åtnju

ter med stor sannolikhet inget europe

iskt land idag, ensamt eller gemensamt 

inom EU, någon militär respekt i Ryss-

land. Det gör däremot USA. Om vi å ter

går till ett isolerat och aggressivt Ryss

land kan denn a länk därmed vara av 

eno rm vikt. 
Det är kanske det viktigaste skälet 

att bevara länken. Det andra återståen

de verkliga argu mentet är att USA fak

tiskt är det enda landet inom NATO el 

ler EU som har en reell militär kapacitet 

för hårda krigsoperationer. Ingen av 

dom europeiska staterna, varken en

samma eller gemensamt , besitter en så

dan kapacitet annat än i mycket begrän

sad skala. Detta bevisades klart under 

Kosovokrisen , när Europa satt hjälplöst 
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tills Clinton gav USAs stöd. Därmed är 
Europa fo rtfarande beroende av USA i 
varje tillfälle när verkliga militära insat
ser behövs. 

EU och inte minst Frankrike försöker 
nu täppa till detta gap i en process som 
skjutit fart sedan Blair givit det sitt stöd, 
främst just som en konsekvens över frus
trationerna i samband med beroendet av 
USA före Kosovokriget. Därmed har 
den politiska boll en börjat rulla. Men det 
kommer att ta tid förrän en säkerhetspo
litisk beslutsfattande infrastruktur blivit 
verklighet, och ännu längre förrän Euro
pa har skapat en reell militär kapacitet 
att backa upp den med. Tills dess är vi 
beroende av USA även på detta konven
tionella plan. 

De andra motiven för den Atlantis
ka länken har delvis övertagits av ut
vecklingen . Det stabiliserande inflytan
det över de centraleuropeiska stormak
terna har delvis övertagits av EU, och 
delvis av de djupa transnationell a län
karna mellan dessa postindustrie ll a 
samhäll en. inflytandet på USA , som 
var en reell faktor under Kalla Kriget 
när NATO representerade ett vitalt in
tresse är mindre idag, när ett flertal an
dra globala intressen kommit in i bil
den. Dock har det ännu en viss betydel
se. USAs ordäranderoll är fortfarand e 
releva nt, men kan gradvis förskju tas 
om EU lyckas finna en alternativ lös
ning för denna klassiska europeiska le
darskapsfråga . 

Trenden idag går dock delvis mot en 
försvagning av den Atlantiska länken. 
D etta är en ömsesidig process. Å ena si-

dan finns det grupper inom USA som 
ifrågasätter engagemanget i Europa. 
Speciellt inom Kongressen frågar man 
sig varför USA skall sända styrkor för att 
lösa europeiska problem, när EU är lika 
förmöget som USA, har sammanlagt 
större försvarsutgifter, och samtidigt inte 
påtar sig något som helst globalt militärt 
ansvar. Samtidigt finns det en parallell 
trend som helt enkelt börjar glömma Eu
ropa , eftersom den ekonomiska fokuse
ringen i ökande grad riktas mot andra 
delar av världen , och då i synnerhet mot 
Stillahavet. 

Samtidigt har vi en motsvarande 
trend i Västeuropa , delvis knuten till ut
vecklingen av den gemensamma ED-sä
kerhetspolitiken. D enna karakteriseras 
dock av två trender. D en ena mera exklu
sivt kontinentalt inriktad mot ett själv
ständigt Europa, och det andra mera at
lantiskt, baserat på ett samarbete med 
NATO genom den så kallade 'Europeis
ka Pelaren'. Vilket av dessa som kommer 
att vinna kommer vi att se i de komman
de åren. 

Till sist säger det sig självt att split
trandet av den Atlantiska länken även 
har förblivit ett av den traditionella ryska 
utrikespolitikens primära mål. Sympto
matiskt nog så var detta inte aktuellt un
der den nya Ryska Federationens första 
år, men är märkbart i de senaste årens 
ryska retorik gentemot NATO jämfört 
med EU. 

Europas södra randområden 

Tre möj liga oroande scenarier berör Eu
ropas södra randområden: 

Socialklyfta. 

lm p l o si o n. 

Politisk klyfta. 

Rio Grande syndromet. Pågår. 

Albanien syndromet. Pågår delvis -Algeriet 

Missiler och massförintelsevapen. Pågår delvis- Libyen 
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Ingen av dessa har ännu dramatiskt 
påverkat E uropas säkerhet, även om 
analytiker i norra Medelhavsländerna 
inte alla skulle dela uppfattningen. Po
tentiellt fokuseras en hel del uppmärk
samhet i USA numera på faran från po
tenti ellt fientliga regimer som sk ull e an
vända missiler och massförintelsevapen 
att hota eller angripa delar av den postin
dustriella världen. Om något liknande ut
vecklades i Nordafrika skulle Eu ropa lig
ga inom räckvidd. Det återstår dock att 
se hur reellt detta hotet är, och - om det 
skull e aktualiseras - just hur stor fara det 
skulle representera. 

Samtidigt måste man även notera att 
det finns även skäl för posi tiva förhopp
ninga r gällande Nordafrikas förhållande 
till E uropa. På många sätt kan Nordafri
ka idag jämföras med södra Europa på 
fe mtiotalet. Det vill säga de socioekono
miska omständigheter som ledde stora 
delar av befolkningen i Portugal, Spanien 
och Ita liens att vandra norrut för att söka 
arbete i Cen traleuropa. Under dessa år 
leddes även Portugal, Spanien och Grek
land av hårda diktaturer. Dock har nu
mera hela det södra Europa som varit en 
del av Västeuropas utveckling lyckats ta 
sig upp, med allt vad detta innebär av 
ekonomisk och social välfärd och den åt
följande politiska stabiliseringen. För
hoppningen finns att samma process 
även nu kan fortsätta i Nordafrika. Men 
för att detta skall ske måste de funktio
nell a banden mellan EU och Nordafrika 
även fördjupas, vilket faktis kt är i färd 
med att ske. 

EUs inre utveckling 

Den interna utvecklingen inom samhäl
lena inom EU utgör det sista direkt E u
ropeiska potentiella hotområdet Detta 
är kanske en litet ovanlig sak att ta upp, 

eftersom Västeuropas utveckling sen an
dra världskriget nästan uteslutande gått 
framåt och uppåt. Vi har därmed vant oss 
vid en optimistisk framtidsåskådning, 
och vid att utvecklingen alltid i princip är 
positiv. 

Dock är även retrogression möjligt, 
även inom det välmående Europa. Det
ta problem finns främst på gräsrotsnivå, 
inom våra egna samhäll en. Det består 
delvis av den klassiska faran av ekono
misk recession, som i sin tur leder till 
ökad social spänning, växande nationa
lism och aggression. Vi känner igen 
mönstret från början av 90-talets mini
depression i norden. Det vill säga, de
pressionen var egentligen rätt så allvar
lig, i alla fall för Finland och Sverige, 
men den kunde bemästras dels genom 
de ekonomiska reserver som fanns till
handa, dels genom den ekonomiska ex
pertis som byggts upp alltsedan 1920-ta
let. Men detta är det ena scenariet. En 
global ekonomisk recession, som även 
påverkar E uropa, och som får inrikes
politiska konsekvenser som leder till en 
renationalisering av de västeuropeiska 
länderna. 

Detta är inte otänkbart. Vi lever fak
tiskt inom en globaliserad ekonomi, där 
chockvågor från mindre stabila ekono
mier snabbt förplantar sig till oss. Sådana 
globala ekonomiska 'meltdowns' skedde 
nästan i Mexiko 1995, och nästan , fast 
inte till samma grad , i sydostasien år 
1998. Vårt ekonomiska system är dock 
både uppmärksamt och i viss grad förbe
rett på att hantera denna sorts kriser. 

Allvarligare är kanske sammankopp
lingen mellan denna sorts kriser och den 
samhällsförändring som det postindustri
ella transnationell a ekonomiska syste
met även medför. Det vill säga övergång
en till det som Martin och Schumann har 
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kallat 20:80 sammhället. Det vill säga ett 
samhälle där 20% av befolkningen har 
ett verkligt tillfredställande jobb, med en 
reell lön, och där 80% lever på välfärd el
ler dold välfärd som statsbyråkrater. 
Med meningslösa jobb på minimal lön. 

Samtidigt övergår alltmer ekonomis
ka resurser från staten till transnationella 
företag. Därmed har staten mindre och 
mindre resurser att sköta dessa 80% av 
medborgare som inte kommit med i den 
transnationella ekonomiska eliten, som 
därmed får nöja sig med sämre service 
och allt sämre förhållanden . Vi ser detta 
idag i Finland, där postfilialer stängs och 
där vanliga bankkunder förvandlats till 
"olönsamma kunder", som bankerna 
inte har tid med. Kort sagt, 60-talets väl
färdsvåg och medelklassamhälle har tro
ligen tagit slut, och vi - dom 80% - för
vandlas till boskap som en allt svagare 
stat skall ta hand om. 

Om detta faktiskt sker - och det är 
inte säkert- och om det leder till ökande 
missnöje, så kan detta lätt förvandlas till 
en återgång mot en aggressiv nationa
lism, och riktas mot allt transnationalt, 
inklusive EU. I synnerhet nu med infö
randet av en gemensam valuta. EMU är 
oerhört viktig för integrationsprocessen, 
men den utgör även en enorm fara om 
den skulle krascha. 

Dessa potentiella problem är dock 
endast potentiella så länge som ekono
min mår bra och vi har en fortsatt ekono
misk växt. Men kan denna växt bevaras? 
Och i så fall, vad blir då konsekvenserna 
för miljön? 
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Global ekologi 
Till sist ett för klassisk säkerhetspolitik 
mer diffust problem, vilket är den globa
la ekologiska utvecklingen. Det är nume
ra klart att denna kraftigt och i stigande 
grad påverkas av den mänskliga aktivite
ten på vår planet. Det är dessutom klart 
att konsekvenserna är kännbara, och i 
stort sett negativa för vårt fortbestånd. 

Det räcker med att notera några en-
staka trender på det globala planet: 

Befolkningsväxt 
Temperaturökning 
skogsaverkan 
Vattenförsurning 

Hittills har man kunnat placera miljö
utvecklingen som ett slags andra rangs 
säkerhetsproblem, och för en tid fram
över kan vi förmodligen fortsätta med 
detta. Tillsvidare utgör inte dessa frågor 
akuta hot vare sig överlevnaden eller 
självständigheten av vår globala över
klass. Den har dock börjat påverka vår 
bekvämlighet, i synnerhet vad gäller 
ökad skadlig solär strålning. 

Problemet är att den globala ekolo
giska utvecklingen på sikt kan komma 
att utöva ett stigande tryck mot vår be
kvämlighet, samt utgöra ett ökande hot 
även mot vår överlevnad. Och när dessa 
en gång blir kännbara kan det vara för 
sent att svänga trenden. Den globala mil
jönedgången kan på så sätt jämföras med 
en oljetankers kurs - en enorm massa, 
som börjar röra sig långsamt, men som 
tar mycket lång tid att bromsa eller 
svänga när den väl kommit igång. 

Hedersledamoten 
DICK BÖRJESSON 

Viceamiral Dick Börjesson är anställd i Försvars
departementet 

Att vilja men inte kunna - ett ledningsmässigt 
dilemma 

l juni månad 1999 skickade sex f d. marinchefer ett brev till försvarsministern 
överbefälhavaren och ordförandena i försvarsutskottet respektive Försvarsbered: 
n ingen. Brevet uttrycker den oro som de övriga fem amiralerna och jag själv kände 
efter att ha tagit del av det underlag som överbefälhavaren överlämnade till reger
ingen i maj och juni 1999 och den djupa oenighet i militärledningen som kom till 
uttryck i ett flertal skarpt formulerade s. k. skiljaktiga meningar. Därefter har För
svarsberedningen i månadsskiftet september/oktober 1999 offentliggjort sin senaste 
rapport, Europas säkerhet- Sverigesförsvar (Ds 1999:55), Vidare har överbefälha
varen lämnat förslag till en ny ledningsorganisation för Försvarsmakten. Dessa do
kument har tillsammans med överbefälhavarens underlag från den 19 maj och 15 
juni 1999 och förslaget den 18 oktober från den gemensamma arbetsgruppen om 
grundo~ganisationens utformning varit det myndighets- och tjänstemannaunderlag 
som.-: tdlsammans __ med det civila försvarets underlag- lett fram till regeringens pro
posttton Det nyaforsvaret (prop 199912000:30). Nu pågår riksdagsbehandlingen av 
denna proposition med ett förväntat beslut i slutet av mars innevarande år. 

Några väsentliga frågor är alltjämt obe
svarade eftersom det pågår utredningar 
som inte blir klara i sådan tid att deras 
resultat kan hinna påverka vårens riks
dagsbeslut. Hit hör utformningen av ett 
moderniserat lag- och författningsstöd 
för användning av totalförsvarsresurser i 
andra situationer än krigsfara och krig, 
pliktsystemets tillämpning, det civila för
svarets struktur och uppgifter m.m. 

Efter att ha studerat det myndighets-

underlag som har levererats under det 
sista halvåret finner jag att bilden av det 
långsiktiga målet alltjämt är diffus och 
att vägen dit är otydlig. Associationen till 
Viktor Rydberg ligger nära till hands: 

Ur nattomhöljda tider 
emot ett mål fördolt för dig, 
o mänsklighet du skrider 
i sekler fram din ökenstig. 
Din dag är blott en strimma 
som lyser blek och matt-
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se framom henne dimma 
och bakom henne natt! 
Den okända framtiden innehåller 

många "osäkra osäkerheter" . Den säker
hetspolitiska dagsnoteringen represente
rar i det avseendet en blek och matt upp
lyst strimma i en kontinuerlig utveckling. 
Att underkänna allt det som skapats tidi
gare leder raskt till en nattsvart, organi
satorisk historielöshet. Och det som 
kommer fram ur framtidsdimmorna kan 
vara grönskande ängar, stormande hav 
eller den öken som mänskligheten vand
rar i enligt dikten beroende på vilka stra
tegiska vägval som görs i närtid. 

Ominriktning från ett invasionsför
svar till ett insatsförsvar är den övergri
pande formulering som utnyttjas främst 
för det militära försvaret i hittills presen
terat underlag. Uttrycket andas en dra
matisk kursändring. Men vad betyder det 
i praktiken för alla dem som tillsammans 
skapar det svenska totalförsvaret- ett to
talförsvar som skall kunna verka i hela 
skalan från fred till krig såväl nationellt 
som internationellt. 

Med erfarenheter av optimistiska be
räkningar och prognoser i tidigare plane
ringsvarv och de senaste årens operativa 
förberedelsearbete på milonivån kom
mer funderingarna: 
• Är samordningen mell an militärt och 

civilt försvar säkerställd? Nej, inte om 
dagens nätverk bryts sönder utan att 
en fullgod ersättning skapas! 

• Håller de ekonomiska kalkylerna 
den här gången? Tveksamt, eftersom 
det redan finns oroande tecken på 
motsatsen! 

• Är personaltillgången i den framtida 
Försvarsmakten ti llräcklig för att lösa 
de politiskt bes lutade uppgifterna? 
Sannolikt inte, eftersom personalra
marna förefaller vara för snäva! 
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• Kommer den planerade materie lla 
förn yelsen att kunna genomföras? 
Förmodligen inte! 

• Kommer arbetsglädjen och motiva
tionen tillbaka? Ja kanske, om organi
sationen får realistiska verksamhets
mål och om man undviker doktrinär 
centralstyrning till fö rmån för en bred 
medverkan och frihet under ansvar 
på den lokala och regionala nivån -
men den gä ll ande inriktningen ger 
inte denna bild! 
Ä ven om mina farhågor skull e visa 

sig vara obefogade finns det ändå frågor 
som kräver en noggrann eftertanke inför 
de beslut som skall fattas under de när
maste månaderna. Att alla ansvariga be
slutsfattare i riksdag, regering och i total
försvarets ledning har viljan att skapa en 
försvarsl ösning som uppfyller Sveriges 
säkerhetspoliti ska behov är ställt utom 
allt tvivel. Det är också en allmän upp
fattning att det är viktigt att det tas ett 
helhetsgrepp utifrån en vidgad syn på to
talförsvaret och det breddade säkerhets
politiska begreppet. Om det inte görs är 
det många välartade barn som riskerar 
att slängas ut med badvattnet från det 
stålbad som överbefälhavaren har avise
rat för Försvarsmakten men som också 
kommer att få påtaglig effekt på övriga 
delar av totalförsvaret. 

Frågan är om den politiska nivån 
verk ligen kan styra in totalförsvarsmyn
digheterna mot en ny gemensam kurs el
ler om den gamla förvaltningsmodellen 
med självständiga och starka myndighe
ter i stället styr polit iken. Med tanke på 
den opposition som i maj år 1999 kom till 
uttryck i de skiljaktiga meningarna i mili
tärledningen och de många frågetecken 
och kritik som även senare har kommit 
till uttryck på olika sätt blir frågan hög
aktuel.l redan nu i vår. Om det i ett sent 

skede av den politiska processen upp
täcks att det finns uppenbara kvarståen
de frågetecken kring hållbarheten i det 
myndighetsunderlag, som har lagts till 

grund för statsmakternas överväganden 
inför kommande beslut, finns då kraften 
och kunskapen att lägga om rodret? E l
ler är det så illa att t.o.m.riksdagen är 
få nge i en stelnad beslutsmode ll där den 
politiska nivåns strategiska styrning har 
blivit för svag i förh åll ande till myndig
heternas starka sektorinflytande? 

Utvecklingen inom det militära för
svaret tyder på detta. Successivt har över
befälhavarens inflytande stärkts. För
svarsgrenscheferna avskaffades år 1994. 
K var blev ledningschefer i e tt gemen
samt högkvarter. År 1998 försvann även 
dessa och i stället inrättades generalin
spektörerna med ok lara befogenheter 
och begränsat ansvar. Nu ska ll generalin
spektörerna försvinna och ersättas med 
chefer för taktiska centra vars roller blir 
än mer diffusa . Samtidigt bryts hela den 
gamla operativa och taktiska lednings
strukturen på militär sida sönder. 

När LEMO-utredningen i början på 
1990-talet föreslog en övergång till en ge
mensam myndighet - Försva rsmakten -

var tanken att denna maktkoncentration 
skulle balanseras med en förstärkning av 
försvarsdepartementet för att undvika 
risken att regeringskansliet skulle fun ge
ra som ett transportkompani in till riks
dagen av framtida myndighetsförla g. De 
senaste årens debatt om bl.a. budgetra
mar och svarta hål tyder på att regerings
kansliet inte i tid och tillräck ligt djupt har 
kunn a granska myndigheternas förslag 
utan av olika skäl har tvingats att göra 
dem till sina egna. D et är därför hög tid 
för en förutsättningslös omprövning hela 
ledningssystemet inklusive gränssnittet 
mell an statsmakterna och myndigheter-

na och kompetensfördelningen mell an 
dem. 

Totalförsvaret i Sverige har utveck
lats under många år utifrån praktiska er
farenheter och teoretiska studier. Detta 
arv får inte oreflekterat kastas bort i det 
aminriktningsarbete som nu har påbör
jats. Det vore lika fel som att blint tro på 
och införa de försvars lösn ingar som ut
vecklats för stormakter eller försvarsalli
anser. Det gäller inte minst den viktiga 
fråga n om totalförsva rets framtida led
ningssystem. 

Allmänna krav på ett 
fungerande ledningssystem 
Ledning syftar till att samordna verk
samhet för att nå ett visst mål. Ledning 
(samordning) kan utövas på två sä tt 
• genom tvingande direktiv (lagar, för

ordningar, order, föreskrifter) - ge
nom befäl 

• genom att komma överens (avtal , 
kontrakt, överenskommelser, pakter) 
- genom sam verkan 
Ledning utövas av en anpassad orga

nisation bemannad med kompetent per
sonal, stödd av regelverk, besl utsstöds
och kommunikationssystem och skyddad 
mot yttre och inre otillbörlig påverkan. 

Ledningen måste ständigt kunna an
passas till den rådande situationens krav 
och möjligheter. Beslut skall kunna fattas 
och genomdrivas även om beslutsunder
laget är ofullständigt. 

Ledning sker genom planläggning, 
beslut, genomförande och uppföljning 
och innefattar delmomenten att 
• kontin uerligt följa lägets utveckling, 

göra överväganden och att fatta beslut, 
• ställa uppgifter och fördela resurser, 
• regle ra ansvarsförhåll anden , 
• reglera beredskap, 

47 



• samordna underställd eller underly
dande organisations/personals verk
samhet sinsemellan, 

• skapa möjligheter för den som bär an
svaret att få insyn i verksamheten och 
göra sin vilja gällande, 

• vidta de övriga åtgärder som erfor
dras som stöd för underställda och 

underlydande. 
För att ledningen skall fungera är be

rörda aktörer beroende av ett kontinuer
ligt informationsflöde. Det krävs att in

formation om påverkande förh ållanden 

kan 
• inhämtas 
• sammanställas 
• tolkas 
• analyseras 
• omsättas i beslut 
• delges samt att 
• resultatet av besluten kan utvärderas. 

Därmed startar ett nytt motsvarande 

informationsflöde. 

N uvarande ledning av 
totalförsvaret 
Totalförsvar i fred definieras i lagen om 

totalförsvar som den verksamhet som ge

nomförs för att förbereda Sverige för 
krig. I krig är totalförsvar all verksamhet 

som då skall bedrivas men Jagen säger 

också att totalförsvarsresurser skall ut
formas så att de kan användas vid inter
nationella fredsfrämjande och humanitä
ra insatser samt för att stärka samhällets 

förmåga att förebygga och hantera svåra 

påfrestningar på samhället. Det innebär 
att den ledningsorganisation som är ska

pad och övad för höjd beredskap kan be
höva utnyttjas rikstäckande eller region

alt för att hantera andra situationer än 

krigsfara och krig. 
statschefen, riksdagen och regering-
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en utgör totalförsvarets högsta lednings
nivå. Den verkställande ledningen och 

samordningen på riksledningsnivå utö
vas av regeringen. 

Totalförsvaret är enligt gällande lag 

indelat i militär verksamhet (militärt för

svar) och civil verksamhet (civilt för

svar) och myndigheterna är fördelade till 

två huvudgrupper nämligen "bered
skapsmyndigheter" resp "inte bered

skapsmyndigheter". För myndigheter i 

gruppen beredskapsmyndigheter gäller 

att de kan hänföras till tre undergrupper 

nämligen "funktionsansvariga myndig
heter", "övriga myndigheter med uppgift 

inom en funktion " resp "myndigheter 

som är beredskapsmyndigheter utan att 

hänföras till någon funktion ". 
Under riksdagen och regeringen är 

totalförsvaret sedan länge också formellt 

uppdelat i fyra parallella militära och ci

vila ledningsnivåer (Central, högre regio
nal, lägre regional och lokal nivå). Princi

per, metoder och förutsättningar för led

ning och samordning skiljer sig emeller
tid avsevärt åt mellan det militära och ci

vila försvaret. 
Det militära försvarets ledningssystem 

tar sin utgångspunkt i de ledningskrav 

som ställs i krig. Det innebär att lednings
systemet utformats för en snabb, kraftfull 

och precis ledning och samordning. Det 

civila ledningssystemet däremot utgår 
från de ledningsförhållanden som råder i 

det fredstida samhället och styrs främst av 

demokratiska, rättssäkerhetmässiga och 

marknadsekonomiska överväganden. I 

görligaste mån har det civila försvarets 
ledningssystem för krigsfara och krig an

passats till krigets krav på snabb, kraftfull 

och precis ledning. 
I Sverige är ansvaret för de direkta 

förebyggande och avhjälpande insatser
na i extraordinära situationer som hu-

f 
(, 

vudprincip decentraliserat till lednings

organ på lokal och regional Vå. Inom 
det civila försvaret är det kommunala 

självstyret därvid en väsentlig grund. 

Länsstyrelserna har ett ansvar att sam
ordna inom resp län, men de kan inte sty
ra kommunerna utan regeringens ingri

pande eller t o m särskild lagstiftning. Ci

vilbefälhavarna har i krig uppgiften att 

samordna det civila försvaret inom civil
området men i fred inskränks ansvaret 

till planering för krig och övningar. Cen
trala myndigheter har som regel ansvar 

för en samhällssektor men sällan ett ope

rativt ansvar. Försvarsmakten är ett tyd

ligt undantag i krig och vid hävdande av 

landets territoriell a integritet. Men den 

centrala operativa ledningen stöds inom 

det militära fö rsvaret av regionala och 
lokala ledningsorgan som oftast har ett 

väl etablerat samarbete med motsvaran

de ledningsorgan inom civilt försvar. 
Det operativa och åtgärdande ansva

ret ligger således i huvudsak regionalt 

och lokalt och hos många parallella orga
nisationer. 

De svenska principerna avviker i flera 

fall påtagligt från vad som tillämpas i an

dra länder. Detta kan skapa komplikatio
ner i det allt intensivare internationella 

samarbetet. Utomlands är exempelvis 

högsta försvarsledningen i många länder 

en del av regeringens kansliorganisation. 

Ledningen både dagligdags och särskilt i 
kriser är hårdare cen traliserad och styrd 

än i Sverige. Exempel finns på statliga 

"kriscentra" som fungerar som respekti

ve regerings underrättelse- och informa

tionscentraL 
Så länge det är fråga om normal 

fredsledning enligt inarbetade rutiner, 

begränsade kriser och mindre olyckor 

har den svenska decentraliserade led
ningsprincipen stora förd elar genom att 

problemen kan hanteras i nära anslut
ning till där de uppstår. Men när det rör 

sig om stora och landsomfattande eller 
gränsöverskridande katastrofer och kri
ser kan regeringen tvingas att ingripa 

ofta och reglera i flera detaljer på grund 

av att ansvarsfördelningen mellan den 

sektoriserade och myndighetsinriktade 

ledningen å ena sidan och regionledning

en å den andra inte är helt klar. 
Erfarenheterna från inträffade kriser 

och beredskapsövningar har i vissa fall 

lett till att organisatoriska åtgärder har 

vidtagits och nya arbetsformer har skis

serats för krigsfara och krig. Mer allmän
giltiga krisorganisationer saknas emeller

tid på många håll , särskilt centralt och i 

vad gäller konkreta samarbetsformer i 

andra extraordinära situationer än krigs

fara och krig. 

Framtida ledning av 
totalförsvaret 
Det ligger en stor fara i att låta främst 

militära, operativa och tekniska övervä

ganden för stridssituationer styra ut

formningen av totalförsvarets lednings

system när vår försvarsförmåga i så hög 
grad har sina rötter i det civila samhällets 

kapacitet och engagemang. Det vidgade 

säkerhetspolitiska begreppet och an
vändning av totalförsvarsresurser i hela 
skalan från fred till krig innebär att civilt 

och militärt försvar blir alltmer beroende 

av varandra . Det övergripande målet för 

våra totalförsvarssatsningar bör vara att 

det svenska samhället blir mer robust 
och motståndskraftigt mot störningar, att 

den nationella försvarsförmågan kan hål
las på en trovärdig nivå och att vårt bi

drag ti ll det internationella arbetet för 
fred och säkerhet kan förs tärkas. För de 

poli tiskt ansvariga måste ett helhetsgrep-
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pet på försvarsplaneringen således om
fatta hela totalförsvaret i en utvidgad be
tydelse. Det är hög tid att skapa en stabil 
och trovärdig plattform för vårt framtida 
försvar och att åter ge personalen fram
tidstro, entusiasm och arbetsglädje efter 
de senaste årens turbulens. 

Utvecklingen inom och utom landet 
gör att det framtida ledningssystemet på 
ett smidigt sätt måste kunna verka utan 
större förändringar i hela skalan från 
fred till krig. Den hittillsvarande gränsen 
mellan totalförsvarets båda delar måste i 
det sammanhanget prövas. 

Det har tidigare ansetts nödvändigt att 
skapa särskilda regler för krig och krigsfa
ra för att säkerställa ledningsförmågan 
under dessa extraordinära förhållanden. 
Det blir emellertid allt svårare att dra en 
skarp gräns mellan hot och risker som kan 
hänföras till fred resp krigsfara och krig. 
Vidare innebär det fördjupade internatio
nella samarbetet och beroendet att en na
tionell hantering av extraordinära situa
tioner kommer att ha ett starkt samband 
med åtgärder som vidtas inom internatio
nella samarbetsstrukturer. 

Att ändra ett etablerat ledningssystem 
när allvarliga störningar inträffar i nor
malbilden är olämpligt. D et skulle lätt 
kunna riskera att förstärka eventuella ten
denser till ledningsmässig oreda och för
virring som orsakats av de bakomliggande 
händelserna. Vidare skulle gemene man 
kunna få svårigheter att känna igen och 
acceptera de myndighetsutövande instan
serna i en allvarlig krissituation. 

Ett nytt, framtidsinriktat ledningssys
tem för totalförsvaret behöver således 
utvecklas. Det bör förutom den legala 
grunden också omfatta komponenterna 
• doktrin 
• organisation 
• styrmedel 
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• tekniskt stöd 
• personell kompetens 

Legala grunder 
För många är totalförsvarsbegreppet 
otydligt i vad avser omfattning och til
lämpning i ett vidgat hot- och riskspek
trum där totalförsvarsresurser skall kun
na utnyttjas. D et är också en utbredd 
uppfattning att det är svårt eller ogörligt 
eller onödigt att ge en entydig definition 
av begreppet svåra påfrestningar på sam
hälle t i fred. Begreppet används trots 
detta i lagen om totalförsvar och höjd be
redskap. 

Många extraordinära situationer upp
står snabbt och oväntat och kräver oftast 
ett samordnat handlande från samhällets 
olika ledningsorgan . 

Rekvisiten för när och hur den nuva
rande beredskapslagstiftningen sätts i til
lämpning varierar men är i allt väsentligt 
kopplade till begreppen krigsfara eller 
krig e ller förhållanden som har föra n letts 
av sådana tillstånd. Samtidigt innebär 
Sveriges medlemskap i EU att många av 
de beredskapsförfattningar som utfor
mats för bl. a. ransonering och reglering 
inom de finansi ella och försörjningsmäs
siga områdena knappast längre är an
vändbara. 

Någon reglering för den beredskap 
och verksamhet som skall bedrivas med 
ett större eller mindre inslag av totalför
svarsresurser i situationer, som i de se
naste försvarsbesluten har betecknats 
som svåra påfrestningar på samhället i 
fred , finns inte annat än i mycket begrän
sad del. Historiskt har regeringen i några 
enstaka fall tvingats att utnyttja den kon
stitutionella nödrätte n i likartade situa
tioner. 

Det finns följa nde principiella vägval 
för att skapa en bättre legal grund: 

Den sammantagna beredskapslagstift
ningen skall i framtiden ge regeringen eller 
den myndighet som regeringen bemyndi
gar nödvändiga befogenheter när dessa la
gar och förordningar är satta i tillämpning. 
Riksdagen och regeringen bör därför inför 
nästa försvarsbeslut ta initiativ till en sam
lad översyn av samtliga lagar och författ
ningar som dels övergripande styr totalför
svarsplaneringen, dels reglerar använd
ningen av totalförsvarets resurser. Rekvisi
ten för tillämpning av en sådan utökad be
redskapslagstiftning och hithörande för
fattningar bör därvid om möjligt ensas. Re
gel verket bör under alla förhållanden ut
formas så de verkställande instanserna lätt 
kan tolka och tillämpa det. 

Begreppen fredstillstånd och krigstill
stånd som utnyttjas i nuvarande bered
skapslagstiftning bör enligt min mening 
ersättas med begreppen normaltillstånd 
och beredskapstillstånd för att bättre be
skriva var den gräns går där totalförsva-

rets resurser helt eller delvis kan tas i an
språk för att hantera allvarliga situatio
ner med stöd av lagar och förordningar. 

Riksdagen och regeringen bör, som 
en styrning av den nödvändiga översy
nen och i avva ktan på utredningsresulta
tet, pröva möjligheterna att utforma en 
ny ramlag för totalförsvar och höjd be
redskap. l det sammanhanget bör inne
börden av begreppet höjd beredskap an
passas till det vidgade säkerhetsbegrep
pet En möjlig väg skulle kunna vara att 
som bilden nedan visar komplettera de 
nuvarande två beredskapsstegen skärpt 
respektive högsta beredskap för krigsfa
ra och krig med ett tredje steg - kata
strofberedskap- för andra extraordinära 
situationer. En sådan ramlag inklusive 
ett tredje beredskapssteg skulle också 
kunna minska risken för att regeringen i 
eventuella extraordinära si toationer i 
närtid sku lle tvingas tillgripa den konsti
tuti onella nödrätten. 
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1 ÄldreFB Fredstillstånd l Krigstillstånd 
.Kril!sfura Krig 

FB96 Fredstillstånd l 
Normala Svåra 

~-- l/ 
Krigstillstånd 

Krigsfara Krig 

2000-talet Nommltillstln~~ Bereds apstillstånd 
Svåra påfrestningar på samhället 

Normala Beeränsade ~ .U ~ 
störnilll!:ar olyckor Kåtastrofer Krigsfara Krig 

Av samma skäl bör beredskapsför
ordningen snarast kompletteras. Därvid 
bör dels samtliga statliga, kommunala 
och kyrkliga myndigheters åligganden 
regleras liksom skyldigheter för andra 
organisationer som har betydelse för be
redskapsverksamheten. Indelningen i 
och omfattn ingen av de skilda funktio
nerna enligt nuvarande beredskapsför
ordning bör samtidigt ses över. 

Ledningsdoktrin 
En nationellledningsdoktrin för totalför
svaret skall ge en samlad överblick över 
och riktlinjer för hur ledningen skall 
fungera både i normaltillstånd och när 
händelseutvecklingen framtvingar avsteg 
från det etablerade normalförfarande 
som tillämpas under ostörda samhällsför
hållanden. 
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Doktrinen skall vara styrande för för
svarsförberedelserna. Ledningsfunktio
nen bör utfarnas med följande ambition: 

För att effektivt kunna använda total
försvarets resurser skall följande bas
funktioner samordnas oavsett om det 
handlar om civil eller militär verksamhet, 
en enskild organisationsenhet, en sam
hällssektor eller samhällsfunktion. Funk
tionens ledning är en förutsä ttning för att 
de andra skall fungera tillsammans. 

Övergången från normal ledning i 
fred till ledning under störda och onor
mala förhållanden skall kunna ske 
snabbt och smidigt. Dels skall lednings-

förmågan kunna bibehållas och vid be
hov omedelbart kunna höjas, dels skall 
totalförsvarsresurser vid behov kunna 
tas i anspråk för att förstärka fredssam
hällets normala kapacitet. Handlingsfri
het skall kunna skapas och ledn ingsfö r
mågan skall kunna behållas gentemot 
dem som är berörda av akt uell 
händelse.Totalförsvarsberedskapen skall 
så ledes flexibelt och med kort varsel 
kunna anpassas till rådande förhållanden 
och situationens utveckling. 

Förberedelser skall vara vidtagna för 
att säkerställa ledningsförmågan i alla 
delar av totalförsvaret - från rikets 
högsta och centrala ledning till den lo
kala nivån- i situatione1; som antingen 
allvarligt hotar samhällets grundfunk
tioner, vitala riksintressen eller som 
kräver en snabb och myndighetsöver
gripande samordning för att m ed till
gängliga resurser förhindra eller be
gränsa omfattande skadeverkningar 
på liv, hälsa, miljö och egendom. 

Organisation 
Målet är att en kontinuerlig ledning skall 
kunna utövas oavsett händelseutveckling 
och utan att övergången från normalled
ning i fred tillledning i extraordinära si
tuationer skapar omställningsproblem. 
Förberedelser för att kunna hantera ex
traordinära situationer bör därför be
traktas som en naturlig, efterfrågad och 
helst integrerad verksamhetsdel i den or
dinarie ledningsorganisationen. 

Det är regeringen som skall besluta 
om höjd beredskap. D en helhetssyn som 
skall gälla för totalfö rsvaret och den 
breddade hot- och riskbilden medför att 
högsta ledningens beredskap fö r att kun
na hantera extraordinära si tuationer bör 
förstärkas. En särskild beredskapsenhet 

knuten till Regeringskansliet borde fin
nas för att samordna planläggningen för 
den högsta ledningen och gemensamma 
delar av den centrala nivån. Inom enhe
ten bör det organiseras en läges- och ana
lysfunktion som fortlöpande kan utnytt
jas som stöd i regeringskansliets uppfölj
ning och värdering av utveckling och 
läge inom verksamhetsområden av vä
sentlig betydelse för totalförsvaret. Till 
enheten bör även knytas en informa
tionsfunktion med särskild inriktning 
mot krishanteringsinformation. Ansvaret 
för övningar, utbildning och analys ur to
talförsvarsperspektiv av inträffade hän
delser bör läggas på samma enhet och 
den bör även kunna stödja Försvarsrå
det. 

Försvarsrådets roll borde utvecklas 
till att bli ett forum för regelbundna över
läggningar och ömsesidig orientering 
mellan regeringen och vissa av totalför
svarets myndigheter. Syftet bör främst 
vara att skapa en gemensam grund för de 
överväganden om beredskapshöjningar, 
särskilda insatser m.m. som kan bli aktu
ella vid extraordinära händelser. Under 
normaltillstånd bör Försvarsrådet även 
utnyttjas för att behandla aktuella frågor 
inom totalförsvaret, avvägningen mellan 
totalförsvarsfunktioner samt för att ini
tiera övningar och utbildning av totalför
svarets ledningsorganisation. statsminis
tern bör som nu va ra ordförande och för
svarsministern vice ordförande i För
svarsrådet. 

Försvarsrådet bör stödjas av en kans
liorganisation som är en del av regering
ens krishanteringsorganisation och ett 
verktyg vid krishantering. Den bör 
snabbt kunna ge berörda beslutsfattare 
erforderligt underl ag. N är extraordinära 
händelser inträffar skall den ordinarie 
kansliorganisationen kunna tillföras led-
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nings- och beredningskompetens från re
geringskansliet i övrigt och vid behov 
också samverkande personal från berör
da myndigheter. På likartat sätt bör den
na enhet kunna utnyttjas som ett stöd vid 
övergripande analyser och lägesredovis
ningar i det normala fredsarbetet 

Den normala fredstida ledningen där 
regeringen vi a centrala myndigheter in
riktar och styr olika samhällssektorer be
höver kompletteras med en samordning 
på central nivå mell an myndigheter som 
har viktiga roller inom betydelsefulla to
talförsvarsfunktioner. Totalförsvarets 
chefsnämnd bör alltjämt kunna vara ett 
viktigt forum i detta sammmanhang. 
Därutöver bör det finnas en funkti ons
ansvarig myndighet utsedd för resp total
försvarsfunktion med befogenhet att 
samordna beredskap och verkställande 
beslut för funktionen som helhet. 

Samhället är så komplicerat och bero
endet mell an olika samhällssektorer är så 
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omfattande att det inte är möjligt att förli
ta sig enbart på sektor-/funktionsledning.l 
ett område som drabbas av extraordinära 
händelser måste många aktörers verk
samhet samordnas. För att detta skall 
kunna ske tillräckligt snabbt och kraftfullt 
måste oftast någon ha befogenhet att di
rekt utöva ledningen genom befäl. 

På regional och lokal nivå bör det så
ledes finnas en områdesledning som för
bereder och leder samordnade insatser 
från olika sektorer och funktioner i aktu
ell region i extraordinära situationer. 
Den bör utgå från den civila lednings
strukturen dä r kommuner och län bildar 
grunden. D e centrala och funktionsan
svariga myndigheternas roll blir då att i 
huvudsak tillhandahålla insatsresurser 
och expertkunskaper till områdesansva

rigt ledningsorgan 
En framtida ledningsorganisation bör 

bygga på den principiella struktur som 
framgå r av följande bild: 

O •erativa beslut 

Styrmedel 

Tidiga re ledningsorganisation för för
svaret innebar att flera självständiga 
myndighetsch efer lämnade sina för

slag till statsmaktern a, som gjorde den 
slutliga avvägningen . På senare år har 

överbefälhavaren fått allt större befo
genheter att besluta om avvägningen 

mell an funktioner , förbands typer, geo
grafiska region er och det som motsva

rar de gamla fö rsvarsgrena rna. Möjlig
hetern a för statsmakterna att dra slut

satser utifrån ett mångfacetterat un
derl ag för sektorn militärt fö rsv ar har 
därmed nära nog försvunnit. Samtidigt 
kvarstår svårigheterna at t göra avväg
ninga r inom civilt försvar så att de n 

totala nyttan av satsade resurser blir 
så stor som möjligt. Av bl. a. dessa skäl 
har regeringen i j u ni 1999 (Dir 
1999:63) beslutat om en utredning som 
skall " lämna förslag till principer för 
att åstadkomma en förbättrad helbets

syn när det gäller planeringen för ci
vilt försvar och beredskapen mot svå
ra påfrestningar på samhället i fr ed". I 
direkt iven sägs också att "de ski lda 
verksamheterna inom det civila för
svaret är i flera fall sta rkt inbördes be
roe nde. De har också i olika grad ett 

samband med det militära försvaret. 
Beroendeförhållande na mellan verk
samheterna för det civila försvaret 
medför att det inte är meningsfullt att 
ta stä llning till inriktn inge n av de oli
ka verksamhetern a var för sig" . Utred
ninge n beräknas vara klar i början på 

år 2001. 
Den nuvara nde civila ledningsor

ganisationen bör med vissa justerin ga r 
alltj ämt kunna gäll a. Det innebär att 
de centra la myndighetern a bör ha en 

självständig ställning under regering
en. D e ras uppgifter är att skapa och 
vidmakthålla effektiva och målinrikta

de resurser inom sitt verksamh etsom
råde. Ansvar och befogenh eter regle 
ras i instruktion eller genom särskilda 
beslut. 

För den nödvändiga samordningen 
på centra l nivå mellan myndigheter som 

verkar inom samma funktion bör en 
funktionsansvarig myndighet utses med 

ansvar och befogenheter att samordna 
verksamheten inom funktionen inom de 

ramar som regeringen fastställer. Anta
let funktioner och deras avgränsningar 
bör fastställas av regeringen. Översty

relsen för civil beredskap bör alltjämt 
vara funktionsansvarig för funktion en 
ledning och på central nivå också ges en 

operativ koordineringsroll för civilt för
svar gentemot de övriga funktionsan
svariga och de civila beredskapsmyndig
heterna. 

Kommuner, landsting och län har an
svar för att samordna verksamheten 
inom respektive geografiska område av
seende planering för och genomförande 
av operativa insatser vid extraordinära 
situationer. För att samordna verksam

het över länsgränserna erfordras en 
funktion som ersätter de nuvarande civil
befälhavarna. Detta ansvar bör kunna 
läggas på en särskilt utsedd länsstyrelse 
inom naturligt sammanhängande regio
ner såsom Norrl and, Mellansverige, Syd
och Västsverige om civilbefälh avarna av

vecklas i enlighet med regeringens för
slag. 

Det ömsesidiga beroendet mellan mi
li tärt och civilt försvar gör att den militä
ra ledningsorganisationen bör vara en 

pendang till den civila enligt följande 
skiss: 
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Regeringen 

Civilledning 

Enligt överbefälhavarens förslag om 
ledningsstruktur kommer nuvarande 
milostaber, försvarsområdesstaber, för
delningsstaber, marinkommandostaber, 
flygkommandostaber och de tre försvar
grenarnas taktiska centra att läggas ner. 
I stället föreslår han att en operativ in
satsledning tillskapas. Den skall inne
hålla delar av nuvarande högkvarter, 
SWEDINT och ett taktiskt kommando 
för vardera armen, marinen och flygvap
net. Högkvartere t i övrigt samt stöd
och logistikfunktionen kommer att för
ändras, oklart hur. Vidare förordas fyra 
mili tärdistriktstaber, varav en på Got
land. Under militärdistrikten finns ytter
ligare en ledningsnivå- militärdistrikts
en heter. Sammanlagt 30 sådana enheter 
föreslås för utbildning av hemvärn och 
samverkan med kommunnivån . Som ett 
sämre al ternativ till regional indelning 
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Militär ledning 

kan enligt överbefälhavaren en lösning 
med 10 militärdistrikt accepteras mili
tärt. Regeringen har i propositionen fö
reslagit en lösning med fyra mil itärdi
strikt - de tre gamla militärområdena 
plus Gotland. 

Frågan är om den föreslagna militära 
ledningsstrukturen är den optimala ur 
totalförsvarets synvinkel. Än mer be
tänksam mot överbefälhavarens förslag 
ti ll ledningsstruktur blir jag mot bak
grund av att tota lförsvarsuppgifterna 
breddas. Att lämna stöd till samhället i 
extraordinära situationer innebär som 
jag ser det stora krav på samordning ci
vilt - militärt särskilt på den lokala och 
regionala nivån . 

Försvarsberedningen har uppfatt
ningen att uppgiften att stärka det svens
ka samhället i fred skall påverka utfonn
ningen av Försvarsmaktens resurser. 

Försvarsmakten skall alltid ha förmåga 
att samverka med civila myndigheter i 
fred och ha förmåga att stä ll a resurser till 
förfogande Vid militärt och ekonomiskt 
likvärdiga alternativ skall den lösning 
väljas som ger bäst förutsättningar för så
dant stöd. 

D en nuvarande myndigheten För
svarsmakten och överbefälhavarens oli
ka roller som operativ chef och förbands
producent behöver omprövas i det per
spektivet. 

Det behövs en operat iv ledning som 
skall svara för den ena uppgiften. D en 
skall ha förmåga att ställa uppgifter, av
dela resurser och fö lj a utvecklingen så 
att varje försvarsoperation får bästa möj
liga förutsättningar att bli fra mgångsrik. 
Det gäll er både nationell a insatser och 
deltagande i internationella operationer. 
Den operativa ledningen måste ha kom
petens att hantera förband ur alla för
svarsgrenar. Det är inte försvarsgrensvi
sa taktiska kommandon på central nivå 
som skall göra detta. Det krävs i stället 
regionala och taktiska ledningsorgan 
som på plats handfast leder den direkta 
insatsen med en ingående kännedom om 
aktuell region och de militära förband 
och övriga resurser som ställs till förfo
gande. 

Kunskapen om stridsmiljön är avgö
rande när det gäller att organisera, vid
makthålla och utveckla fö rband . Det är 
bara de förbandsansvariga som kan for
mulera krav ut ifrån sin kunskap om 
stridsmiljön på marken , till sjöss och i luf
ten, om ta ktiken och om tekniken. Detta 
kallas i nuvarande system för förbands
produktion . E rforderlig bred och djup 
kunskap måste utvecklas och bibehållas i 
komptenscentra för mark-, sjö- och luft
strid samt logistik i vid mening. 

Eftersom inriktning och omfattn ing 

av förbandsproduktionen är styrd av po
litiska beslut så borde det vara en viktig 
princip att kunna utkräva ansvar direkt 
av dem som i framtiden leder förbands
produktionen. Det kan inte vara en med
lem i en stab utan en chef som har fått sitt 
uppdrag direkt från regeringen. 

Det leder till slutsatsen att ansvaret 
fö r förbandsproduktion i fra mtiden inte 
skallligga i en gemensam enhet i ett cen
tralstyrande högkvarter utan återföras 
till funktionsvisa (försvarsgrensvisa) 
kompetenscentra. Därigenom kan be
slutsunderlaget utformas så att statsmak
terna kan få både överblick och erforder
lig detaljkunskap utan att regeringskan
slie t behöver svälla dramatiskt. 

På regional nivå bör det finnas led
ningsorgan som leder operationer med 
fö rband ur alla försvarsgrenar inom ett 
särskilt avdelat område. D essa områden 
bör sammanfalla med det civila försva
rets indelning. På lokal nivå skall det fin
nas taktiska chefer som leder förband ur 
resp försvarsgren. 

Det militära försvaret bör således för
ändras en ligt fö ljande 
• Skilj på nuvarande uppgifter som 

lagts på överbefälhavaren. 
• Avveckla stormyndigheten Försvar

smakten, överbefälhavaren och hög
kvarteret. 

• Tillskapa en operativt ansvarig chef 
direkt under regeringen som opera
tivt leder "skarpa" insatser med mili
tära insatsstyrk or. 

• Den operativa chefen kan få ansvar 
också för underrättelsefunktionen 
om inte regeringen hellre vill styra 
även denna direkt m.h .t. övriga in
tressen ters behov. 

• Tillskapa fyra produktionsansvariga 
chefer direkt under regeringen- en för 
vardera mark, sjö- och luftstridsförband 
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samt en för försvarsgemensamma funk
tioner typ ledningsstöd och logistik. 

• Gör militärledningen till en rådgiv
ningsfunktion till regeringen. Ordfö
rande i militärledningen är den som 
regeringen utser alternativt kan det 
vara den operative chefen eller den 
bland medlemmarna som är till tjäns
teställningen äldst. 

Lednin~ av operatione Lednin~ av förb:mdS],roduldion 

- - -- = _Pofiti'ik Jctlnin2 
---- =Operativ lednin!! 
---- = T~kfisk i~dniJlJ! 
---- = Förbandsproduktionsledning 

T den normala fredsverksamheten har 
cheferna för funktionerna mark-, sjö-, 
luftstrid och logistik det odelade ansva
ret för att långsiktigt och kostnadseffek
tivt säkerstä lla kapacitet och kompetens 
inom resp funktion. När en extraordinär 
händelse inträffar beordrar chefen fö r 
operationsledningen de funktionsansva
riga att avdela erforderliga resurser till 
insats ledningarna på regional och/e lle r 
lokal nivå 

Ett så utformat ledningssystem på mi
litär sida ger många förd elar jämför t med 
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• Tillskapa regionala ledningsorgan för 
insatsledning inom särskilt avdelade 
områden och för internationella ope
rationer. 

• Tillskapa takti ska chefer och för
bandschefer med ansvar för att leda 
all verksamhet lokalt. 
Det ger följande struktur fö r det mili

tära försvaret. 

det som förefaller vara huvudlinjen i det 
militära försvarets utveckli ngsstrategier, 
nämligen en centraliserad kommando
styrningsmodell med högkvarteret och 
taktiska centra som de nav kring vilka all 
verksamhet skall kretsa. 

Den centrala nivån bör undvika de
taljstyrning eftersom det sannolikt aldrig 
går att få en gemensam lägesbild för a lla 
ledningsnivåer och skulle det vara möj
ligt måste varje ledningsnivå ägna sig åt 
rätt ledningsproblem. D å gäller alltjämt 
tesen att överordnade ledningsnivåers 

främsta uppgift skall vara att skapa bästa 
möjliga förutsättningar för underlydande 
chefer att lösa sina uppgifter. Det inne
bär t.ex. at t lokala chefer skall ges frihet 
att agera inom ramen för högre chefers 
riktlinjer och beslut i stort d.v.s. den upp
dragstaktik som är en bärande ide i da
gens ledn ingsstruktur måste gä lla äve n i 
framtiden. Vad som behöver utvecklas är 
förutsättningarna för att bättre samord
na militär och civil verksamhet lokalt och 
regionalt. Att då bryta sönder dagens to
talförsvarsstruktur utan att ha en väl ge
nomarbetad plan för uppbyggnad av nå
got nytt är att be om kaos i tota lförsva
rets ledningssystem. 

Nu fi nns det ett ypperligt tillfä lle att 
skapa ett nytt framtidsinriktat lednings
system. Det måste omfatta hela kedjan 
från den högsta politiska ledningen ner 
till de minsta lokala enheterna.och spän
na över ett betydligt vidare verksamhets
fält än den gamla invasionsförsvarsinrik
tade krigsplanläggningen. Det kan inne
bära en ändrad gränsdragning mellan de
partement och myndigheter. Den domi
nerande roll som överbefälhavaren har 
fått i dagens Försvarsmakt behöver ifrå
gasättas. Yrkeskunnandet inom de olika 

totalförsvarsfunktionerna måste stärkas 
genom en genomtänkt och kontinuerlig 
utbildning. Beredskapen att lösa uppgif
ter i extraordinära situationer skall vara 
sådan att politiska beslut omedelbart kan 
omsättas i konkreta åtgärder. Det får 
inte ta månader innan en efterfrågad in
sats blir en realitet. Regelverket, insats
styrkorna, mandaten att ta ledningen och 
utnyttja tillgängliga resurser oberoende 
av byråkratiska revirgränser behöver ses 
över i ett sammanhang. 

Det blir inget bra bygge om ritnings
underlaget är ofullständigt och byggma
terialet av tvivelaktig kvalitet! 

Ännu finns tid för eftertanke. Be
grunda då en gam mal sanning (ur Sun 
Zis krigskonst) : 
"Detfinns följaktligen fem säll attförsäk
ra sig om segern: 
Genom att veta när att strida och när att 
inte strida, 
genom att anpassa truppernas storlek, 
genom att få viljan hos hög och låg att 
sammanfalla, 
genom att beredd invänta den oberedde 
och 
genom att låta befälhavaren handla utan 
furstens inblandning". 

~ ._. .wra-
K ARLSHAMNS HAM N 

Karlshamns Hamn & Stuveri AB, Box 8, 374 21 Karlshamn, Tel 0454 815 00, F a" 0454135 90, www.karlshamoshamn.se 
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Ledamoten 
HERMAN FÄLTSTRÖM 

Kommendör Herman Fältström är sekreterare i Kungl. 
Örlogsmannasällskapet samt verksam som 
managemen.tkonsu.lt. 

J'accuse!- Några funderingar kring förlegat underlag 

Det är kanske pretentiöst att använda denna rubrik. Trots allt har den ett 
symbolvärde. Den symboliserar en falsk ochfelaktig anklagelse. Den har för mig en 
betydelse, där det etablerade samhället utnyttjar bristande kunskaper för att 
vilseföra människor. Den representerar även de etablerades potemkinkulisser, 
bakom vilka beslutsfattarnas okunnighet göms. Det finns allt för många människor 
som, i sin nit och iver att sälja sig själva i det korta perspektivet, uppvisar förmenta 
detaljkunskaper inom begränsade områden. Därmed hoppas man på att inga 
frågeställningar skall komma upp om helheten. Det skall vara en debatt på deras 
villkor. Inte en seriös debatt utgående från sakkunskap och måttlighet. Jag hävdar 
att den nu pågående försvarsdebatten - dessa anklagelser och påståenden - utgår från 
detta förhållande! Att försöka föra in fakta i en för landet avgörande fråga är som 
att ropa i ett tomt rum. Endast ekot av rösten hörs. Skulle man trots allt få genmäle, 
så talas det om helt andra saker. Helst om detaljer, som i och för sig är viktiga, men 
som saknar relevans i den situation som det svenskaförsvaret befinner sig i dag. Man 
värjer sig för fakta. Önsketänkande och tro har upphöjts till "religion". 

Någon diskussion kring försvarets för
måga om vi blir angripna eller när vi i dag 
eller i en kris
situation skall 
hävda våra rättig
heter som en fri 
och obunden na
tion förs ej i till
räcklig omfatt
ning. Det är som 
om bilden på För
svarsdepartemen
tets hemsida re
presenterar den 
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kommande svenska försvarsförmågan. 
Regeringen visar därmed mycket tyd

ligt den vikt man 
fäster vid den 
svenska försvars
politiken. De ma
rina stridskrafter
na reduceras med 
motiveringen att 
kustinvasion inte 
är aktuell. Där
med finns det inte 
ett behov av sjö
målsbekämpande 

förband. Samtidigt förnekar man det helt 
uppenbara behovet av daglig förmåga att 
övervaka och ingripa i Västerhavet, Öster
sjön och Bottniska viken när internatio
nella överenskommelser och svenska in
tressen ifrågasätts. 

Regeringen har en förlegad syn på 
Sveriges roll i europeisk säkerhetspolitik. 
Förutsättningar skapas inte för den mo
dernisering av det svenska försvaret som 
behövs för att kunna hantera olika väp
nade aktioner som är tänkbara mot vårt 
land. 

Den utveckling som nu äger rum i 
Östersjön skapar en situation som vi 
hade det under 1500-talet. Inte kan då 
Sverige, som den stat med den längsta 
kuststräckan, dra sig tillbaka från detta 
ansvar som erkannerligen åligger oss i 
detta sammanhang. Vi kommer att tving
as till att axla detta ansvar - att säker
ställa friheten till havs! Att med denna 
utveckling som grund tvingas att konsta
tera den svaga utvecklingen och reduce
ringen av den sjöoperativa förmågan är 
frustrerande. Förnyelsetakten och till
gången på allsidigt användbara förband 
är för låg och för långsam. 

Det handlar inte enbart om hot mot 
Sverige. Det handlar lika mycket om Sve
riges ansvar för att kunna medverka till 
en tryggad utveckling av frihet och fred i 
världen. Sveriges möjligheter att aktivt 
bidra till fred och säkerhet genom kris
hantering i såväl närområdet som längre 
bort urholkas eftersom basen för att ver
ka med förband utomlands mer än halve
ras. Möjligheterna ti ll ökade insatser un
dergrävs då de föreslagna nedskär
ningarna dessutom leder till problem att 
bevara en allsidig svensk militär kompe
tens samt att rekrytera tillräckligt med 
personal. Utökat svenskt deltagande i in
ternationella fredsinsatser med militära 

resurser begränsas av en ensidig satsning 
på dyrbara markstridsbataljoner. 

Bedömare utifrån undrar om Reger
ingen inte förstår att det är produk
tionsresultatet som är väsentligt. Att det 
är med dessa termer (vad som skall gö
ras, inte håll Dig inom ekonomiramen) 
som vi skall komma till rätta med de svå
righeter som finns att åstadkomma det 
försvar som Regeringen har beställt. 
Detta betraktas emellertid som utslag för 
naivitet, teorier som ej går att omsätta i 
praktiken samt som ett utslag av bristan
de kunskap och insikt i hur det egentli
gen går till. (Dvs. vi skall fortsätta och 
göra på samma sätt som i går.) 

Jag påstår att regeringen med stöd av 
(c) funderar över andra problem och 
bryr sig inte om huruvida försvaret ut
vecklar en militär kompetens eller ej. 
Det är i första hand ekonomi och regio
nalpolitik som styrt. 

Pågående utveckling 
Det är utomordentligt väsentligt att för
stå vad som sker och varför. 

Polybios säger i inledningen till sin 
historia att det inte finns någon nyttigare 
vägledning för människan än kännedom 
om förgångna händelser. (Historia vitte 
magistra.) Jämför vi den situation som 
nu är rådande med likartade situationer 
tillbaka i tiden kan vi förutse det kom
mande. Och står det då i chefernas makt 
att framkalla eller undvika bestämda si
tuationer är de sålunda också i stånd att 
med "gamla synder för ögonen" förverk
liga sina planer på längre sikt. 

Man kan undra om cheferna inom 
försvaret helt okritiskt har anammat det
ta synsätt. Metoden att förutsäga framti
den med hjälp av analogislut utövar en 
stor lockelse på chefer. Inte minst ur den 
synvinkeln att man hela tiden kan hänvi-
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sa till det förgån gna och på så sä tt slippa 

att reellt fatta beslut. 
Metoden bygger på att vi hel a tiden 

har en allmängi ltig beskrivning av ut

vecklingen tillgänglig. D etta är emeller

tid en illusion. Ä ven om historien skull e 

upprepa sig med en lagbundenhet så är 

det därmed inte sagt att vår bild av tidi

gare perioder är lika med en uppräkning 

av alla fakta från en viss tid på et t visst 

område. Anledningen till detta är att det 

vi vet är ett urval som vi gjorde i förfluten 

tid och med ett annat mål i sikte än i dag. 

Således kan vi inte nu veta om detta ur

val är det mest väsen tli ga för att kunna 

göra denna analogiska koppling mell an 

det som varit och det framtida komman

de. Både urval och sätt att beskriva för

hållandena är betingade av den tid som 

var när beskrivningen gjordes. Analogier 

och paralleller kan tolkas in i det som 

skett nästan hur som helst vid lämpl ig 

sovring av materialet. Att de förutsägel

ser som vi gör på detta sätt går i uppfyl

lelse gör det mindre på grund av den 

verkliga utvecklingen än som en följd av 

våra egna önskningar. (Jämför det med 

de ideliga återkommande budgetrevide

ringarna som till sist leder till att budge

ten är lika med utfallet. Hurra! Men hur 

blev produkten?) 

Fortsatt utveckling 
Vi måste återerövra optimismen att för

ändringar innebär möjligheter. Alarm

isterna som bara ser svårigheter måste 

övertygas om motsatsen. En av de vikti

gaste uppgifterna för politikerna (och 

försvarets chefer !) är att bryta igenom 

detta och få de chefer som skall verkstäl

la givna uppdrag att tro på framtiden, att 

de verkligen också reellt har fått den fri 

het och det ansvar som Vi90-ideologin 

lade grunden för. A nnars kommer vi att 
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få vänta på ra ti onaliteten och de lokal a 

initiativ som skall ge den eftersträvade 

produktivitetsutvecklingen. Glöm inte 

bort att de beslutade organisationsför

ändringarna är dyrare än den gamla om 

vi fortfarande beter oss som i går. Vi skul

le ju "räkna hem" detta genom ett ökat 

lokalt initiativ och förbättrad produkt. 

Inte att göra saker rätt utan att göra rätt 

saker. 
Det finns människor som i sin tro och 

tillit på det egna förnuftet ("vilket givet

vis har gett dem den position de nu har") 

är av den uppfattningen att de är kapabla 

att från sitt arbetsrum bestämma hur 

uppdragen skall lösas inom hela organi

sationen. D etta står över sedvanor, loka

la förhållande och där rådande behov. 

Tror man på detta blir den mest rationel

la lösningen monopol , centralism och 

regleringar. Det är en uppenbar överty

gelse att Försvarsdepartementet och 

Högkvarteret består av de klokaste och 

bästa experterna som där kan lägga pla

nerna över hur uppdragen skall genom

föras för hela Försvarsmakten. 

Det kan inte vara så ! Överstelöjtnan

ten , kommendörkaptenen, majoren och 

örlogskaptenen eller översten, kommen

dören, amiralen och generalen i Hög

kvarteret eller för den delen departe

mentsråd och departementssekreterare 

tillsammans med s.k . politiskt sakkunni

ga i Försvarsdepartementet kan inte veta 

bättre hur brigaden , ytattackflottiljen , 

amfibiebataljonen eller flygdivisionen 

ska ll utbildas och utveck las än dessa för

bands chefer. D et är att underkänna för

bandscheferna och därmed kan det ifrå

gasättas om vi utnäm ner rätt chefer. 

Planeringen 
Under 1990-talet har anslagsindelning 

för Försvarsmakten radikalt förändrats. 

Den första förändringen innebar att 

Försvarsmakten blev en myndighet och 

fick ett anslag omfattande såväl drift som 

materielanskaffning. De fastigh eter som 

försvaret disponerade "hyrdes". Anlägg

ningstillgångar lårr efi nansierades medan 

driftkostnader anslagsfinansierades. Krigs

materiel undantogs från begreppet an

läggningstillgångar och anslagsfinansie

rades ( =direktavskrevs ). Förutsättningen 

för detta var dock att den krigsmateriel 

som anspråkstogs i utbildning och av de 

rustade förbanden skulle underhållas på 

sådant sätt att de vid förrådsställning var i 

samma användbara skick som när de leve

rerades till Försvarsmakten. Därmed fick 

de förband som utnyttjade materielen 

också betala för detta. Anskaffningen av 

materiel uppdrogs åt en "kommissionär" 

(FMV). Det anmärkni ngsvärda i det här 

fallet var att Försvarsmakten i redovis

ningen inte kunde fördela kostnaderna till 

förbandsin dividerna utan omfattande 

analyser. Detta förhållande visade sig se

nare "omöjliggöra" den förändring av arr

slagsindeln ing som skedde inför budget

året 1999. 
Denna förändring följdes av det som 

kommit att kallas för "fulls tändig til

lämpning av anslagsförordningen", dvs. 

att det undantag som medgav att För

svarsmakten med anslagsmedel fick fi

nansiera FMV förskott vid industribe

ställningar togs bort. Det var inget fel i 

detta. Felet uppstod då Regeringen och 

framför allt Försvarsmakten blandade 

ihop finansieringen av två självständiga 

myndigheter. Det existerade inget "över

skott". Det blev i stället så att Regering

en i praktiken reducerade Försvarsmak

tens årl iga anslagsram med ca 10% . Det 

mest anmärkningsvärda var emellertid 

två sakförhåll anden. Det ena att För

svarsmakten och FMV hade svårt att be-

räkna hur stort förskottsbeloppet var. 

Det andra att Försvarsmakten redovisa

de en ekonomisk bri st som varierade be

roende på storleken av de lån som FMV 

tog i Riksgäldskontoret. Var lånet stort , 

blev bristen mindre för att bli noll då lå

net uppgick till samma belopp som Re

geringen dragit in. Var lånet litet ökade 

bristen. 
Inför budgetåret 1999 ändrades an

slagsindelningen igen. D et tidigare drift

anslaget uppdelades på ett driftanslag 

och ett materi elansl ag. Denna förändra

de uppdelning gj ordes centralt av För

svarsmakten. Skälet härtill var att "det 

inte fanns " tid eller möjligheter att just 

då göra om den budgetering som hade 

gjorts på lokalt ansvarig nivå. Det är lätt 

att förstå detta förhållande när framför

hållningen är kort. Däremot är det svårt 

att förstå att Försvarsmakten inte kan 

dela upp kostnaderna mellan drift ( = 

driftskostnader, beredskap och vidmakt

hållande av materiel) och investeringar 

( = materiel , anläggningar och forskning 

samt kostnaderna för avveckling av gam

mal organisation). Ännu märkligare är 

det att utfall en för 1997 och 1998 inte kan 

redovisas i de termer som låg till grund 

för ansl agsberäkningarn a för 1999 samt 

för 2000 - 2004. 
Regeringens (och Försvarsmaktens) 

planeringsprocess är således långt ifrån 

invändningsfri . Verksam hets- och mate

rielplanering sker var för sig. Det kan 

därmed konstateras att tavlans ram och 

innehåll beskrivs utan att färger, penslar 

och figurer är definierade. Ingen vet med 

säkerhet om det som är nödvändigt verk

ligen får plats och om de nödvändiga fär

gerna finns tillgängliga. 

Framtida utveckling 
Sak samma gäller för de förändringar 
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som man nu planerar för. Uppenbarligen 
beräknar man hur mycket man sparar då 
man lägger ner ett förband men glömt 
bort de följdeffekter som uppstår. Det är 
ju helt uppenbart att ingen verksamhet 
är så unik och isolerad att den bara kan 
läggas ner utan konsekvenser för den 
kvarvarande organisationen. Det som 
saknas är den positiva tanken. Vilken or
ganisation behövs och vad kostar det att 
driva den verksamhet i Försvarsmakten 
som är efterfrågad? 

Det kan också konstateras att en stor 
del regionalpolitik, med (c) som primus 
motor, har styrt förslagen till grundorgani
sationens utveckling. Det finns ett ental ex
empel på detta. Hässleholm vs Kallinge 
och Östersund, Hässleholm vs Revinge och 
Kristinehamn, Norrtälje vs Halmstad, 
Sollefteå vs Östersund, Arvidsjaur vs Kiru
na är några exempel. Jag har för marinens 
del tidigare 1 hävdat att de marina förband
ens basområden bör etableras i Stockholm 
(med sidabas i Karlskrona) och Göteborg. 
I bägge områdena utvecklas allsidigt sam
mansatta marina förband , dvs. hela bred
den av den marina verksamheten.2 

Som ett brev på posten kommer nu 
successivt besked om tilltagande kost
nader i förhållande till den ursprungligt 
ansatta ekonomin. Hittills har de tillkom
mande kostnaderna kunnat uppskattas 
till avsevärt mer än en miljard om året. 
Detta säger man kunna handskas med 
inom den angivna ekonomin. Samtidigt 
är behovet av förnyelse av artilleri , luft
värn, fartyg och inte minst inom ledning
en stort. Hur kan det komma sig att det 
som tidigare betraktades som svarta hål 
inte längre inger samma farhågor för den 
framtida utvecklingen? Är det möjligtvis 
så att Regeringen inte bryr sig om vilket 
försvar vi får bara det håller sig inom den 
angivna ekonomin? 
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Jag har också med stor förvåning läst 
Försvarsmaktens skrivelse till Re
geringskansliet3 om bemanningen av is
brytare och sjömätare. skrivelsens brist
vara utgörs av kunskap om sakförhållan
den. 

Jag kan konstatera att betydelsen av 
att kunna utnyttja främst isbrytarna i oli
ka skeenden där Sverige skall kunna 
göra avvägda insatser för att hävda 
svenska intressen i närområdet. Sådana 
insatser kräver att fartygen är militärt be
mannade. Detta har på olika sätt fram
förts av Försvarsmakten och man finner 
det angeläget att så långt möjligt undvika 
självpåtagna begränsningar för Reger
ingen då svenskt oberoende skall hävdas. 

Jag kan vidare konstatera att sjömä
tarnas framtida bemanning också in
nebär en mycket stor säkerhetspolitisk 
risktagning. Det kan inte vara rimligt att 
utländska befäl och besättningar eller 
privata rederier genomför sådana mät
ningar som i grunden är av försvarspoli
tisk natur. Sjömätning och kartografe
ring av havsbotten är även en del av min
röjningens vardag och därmed en del av 
den svenska förmågan att hålla farleder 
öppna. Till syvende og sisdt blir det För
svarsmakten som får bära hundhuvudet 
om sjötrafiken stoppas genom terrorak
tioner på grund av minhot eller om för
säkringspremierna för fartyg och last blir 
för höga därför att Sverige icke kan ga
rantera riskfri genomfart. 

Försvarsberedningen betonar att För
svarsmakten i ökad utsträckning bör ses 
som en del i det svenska samhället och 
vars resurser skall kunna utnyttjas dagli
gen. Exemplen på detta är många, vid 
snö kaos, skogsbränder (Tyresta 1999), 
sjöräddning, olyckor m. fl. Att bryta is och 
sjömäta har Försvarsmakten utfört un
der hela 1900-talet. På samma sätt som 

att hålla vägarna öppna är det naturligt 
att staten håller sjöleder öppna. Isbryt
ning och sjömätning är således en sam
hällstjänst som Försvarsmakten är kom
petent att bedriva och bör därför fortsät
ta med detta. Det är dessutom inte myn
dighetsutövning som innebär tvångsin
gripande mot enskilda individer eller ju
ridiska personer. 

På samma sätt blir jag betänksam då 
Regeringen, med underlag från För
svarsmakten som grund, hävdar att vi 
bara behöver enstaka markstrids
bataljoner för att hävda vår territoriella 
integritet. Vi behöver bara kunna ingripa 
mot enstaka luftlandsatta bataljoner! Var 
har allt förstånd tagit vägen? Vem som 
helst med något förstånd kan fråga sig 
vad en främmande nation skall ha för 
nytta av att skicka en bataljon till 
Sverige. Vad är syftet med detta? l grun
den är det nog så att Sverige har avsagt 
sig sin markstridskompetens. Gränsen 
passerades när vi minskade till mindre än 
åtta brigader och slaktade över 700 artil
leripjäser. Det är ingen som tror att 48 
eldrör inger respekt. Trots allt har vi en 
grund för minst åtta brigader med såväl 
stridsvagnar, stridsfordon, artilleri och 
luftvärn . Tyvärr är det nog så att den 
"möjliga materielanskaffningen" har 
styrt. Därefter har man motiverat ut
vecklingen med att andra former för 
strid än under VK2 nu är för handen och 
det nödvändiga med förband för interna
tionella insatser. Men det senare är dyrt. 
Frivilliganställda (värnpliktiga) soldater 
(= legosoldater?) till en kostnad av mer 
än en miljard kronor per bataljon och år. 

Det är emellertid märkligt hur Reger
ingen med stöd från Försvarsmakten på 
ett positivt sätt har tillämpat mina funde
ringar kring den svenska sjö- och mark
operativa verksamheten på flygförban-

den. Här behövs det verkligen redundans 
samtidigt som dess främsta och kanske 
enda möjlighet till verkan är med vapen
insatser. Det har bildats en myt kring 
flygstridskrafter som ett perfekt kliniskt 
rent verktyg. Denna myt har funnits så 
länge som det har existerat stridsflygplan 
och har särskilt uppmärksammats av 
Storbritannien och USA som främst har 
utövat sin militära förmåga genom sjö
makt och relativt små armeer "over the 
sea" mot områden där det inte krävts en 
omedelbar fysisk närvaro. Under hela 
1900-talet har det ensidiga luftmaktstän
kandet gång på gång blivit en besvikelse 
nu senast manifesterat i Kosovo under 
det förra seklets sista å r. Korresponde
rande ledamoten Gunnar Åselius har på 
ett utmärkt sätt beskrivit den historiska 
bakgrunden i en understreckare i Svens
ka Dagbladet.4 Flygstridskrafter liksom 
marina stridskrafter och underhållsför
band skapar förutsättningar för militära 
operationer. Inte minst med bakgrund i 
den urgamla geopolitiska doktrin som 
styrt tsarernas och kommunisternas 
Ryssland kommer med största sannolik
het konflikter även i framtiden utgå från 
vem som skall bestämma över ett mark
område. Om ingen förstått det så är det 
dags att påpeka att det är just detta för
hållande som råder i det forna Jugoslavi
en . 

Exemplen på dårskap kan göras 
många. Jag kan emellertid inte låta bli 
och peka på det värsta - informations
överlägsenhet. Jag trodde att jag var för
flyttad till "Norra Brunn" och åhörde en 
estradör, en "stå upp komiker". En 
stunds eftertanke återförde mig emeller
tid till verkligheten. Det finns kvalitets
krav på de estradörer som får uppträda 
på "Norra Brunn". Motsvarande krav 
tycks inte ställas inom Försvarsmakten. 
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Det är en skrämmande inkompetens som 
har utvecklats ur de tidigare seriösa stu
dierna, de studier som man nu på semi
narier och inför internationell "publ ik" 
gör sig rolig över. En liknelse har här ett 
stort förklaringsvärde. Samtliga fastighe
ter och bilar fö rses med larm för inbrott, 
brand och olyckor samtidigt som de är 
inprickade på karta respektive positions
bestämda med GPS. Larmens funktions
säkerhet är mycket hög och positionen 

bestäms med en noggrannhet på 50 me
ter. Allt är sammankopplat till en central 
plats. På så sätt får jag omedelbart reda 
på att något har hänt. Tyvärr kan jag bara 
ingripa på några enstaka platser som lig
ger tillräckligt nära de fåtaliga polis- och 
räddningsresurser som jag haft råd att 
anskaffa sedan notan för larmen har be
talts. Det är nog trots allt så att det är 
bättre att kunna ingripa och förhindra 
olyckor samt bekämpa brott eller en fi
ende än att bara kunna hålla reda på vad 
som händer. 

Långsiktighet 
De grundläggande värderingarna som 
genomfördes för två år sedan är bort
glömda. Därmed kan Regeringen inte 
presentera en långsiktigt bärande organi
sation för Försvarsmakten som är i ba
lans mellan uppgifter och ekonomiska 
resurser. Denna utveckling (avveckling?) 
av militär fackkompetens och den lång
siktiga planeringskompetensen för
skräcker. U n derlaget till Regeringens 
försvarsproposition är redan förl egat. 
Sett i ett långsiktigt perspektiv går det 
inte att bedöma vilken organisatorisk vo
lym som ryms inom den fastställd a eko
nomiska ramen . Inte heller går det att ur 
underlaget läsa ut vilken långsiktig orga
nisation som behövs för att uppfylla mål
sättningen för Försvarsmakten, än mi n-

66 

dre att bedöma kostnaden för denna. 
Den långsiktiga utvecklingen motiveras 
med hjälp av ekonomisk planering i när
tid (=budgetering) i stället för en övergri 
pande analys av behov och förm ågor och 
vad detta ställer för krav på det framtida 
försvaret och de kostnader detta medför. 
Kostnaden för omstruktureringen blir ett 
imaginärt förband. Därigenom blir den 
långsiktiga inriktningen och organisatio
nen av Försvarsmakten svagare och min
dre än vad som borde vara möjligt obero
ende av årlig ekonomisk ram. 

Utvecklingen är inte, som jag tidigare 
alltid förfä ktat , enbart en följd av chefers 
och medarbetares bristande personliga 
kompetens. Den är även en följd av en 
felaktig ledningsprincip och därmed 
även utformningen av ledningsorganisa
tionen. Det entydiga chefsansvaret har 
luckrats upp. Att leda ("to guide and di
rect") blandas samman med att genomfö
ra ("management"). "Genomförare" 
fungerar också och kanske främst som 
utredare och kravställare. Kompetensfö
reträdarna och den för en viital organisa
tion så nödvändiga konkurrensen har 
sp littrats upp och tryckts ner till handläg
garnivå. Konkurrensen i ledningen står 
främst mellan drift och utbildning å ena 
sidan och anskaffning av krigsmateriel å 
den andra. Principiella beslut fattas långt 
ner i organisationen och endast det som 
är "salongsfäigt" släpps fram till För
svarsmaktens ledning. Det är som Chur
chill sa: "Det är inte argumenten som är 
avgörande för att jag skall få som jag vill. 
Det är enklare att undanhålla informa
tion om andra lösningar än att argumen
tera för det egna förslaget". 

Ledning 
Enhetligheten , en myndighet, en chef, en 
stab, ett anslag och ett enhetligt agerande 

har förstört Försvarsmaktens ledning, vi
talitet och inre liv. De anställda förstår 
inte hur det kan komma sig att det alltid 
är majoren och översten i Högkvarteret 
som kan allt och vet bäst hur man utbil
dar plutonen eller skärgårdsnavigerar 
med korvetten. Generaliseringen av 
beteendet inom Försvarsmakten har pas
serat en gräns som snabbt leder till ned
gång och fall. Likheten med Romarrikets 
utveckling är slående. 

Enhetligheten är inte ett påfund för 
vår tid. Den öppna 1500-talsmoder
nismen fick lämna plats för 1600-talets 
sökande efter de absoluta sanningarna. 
E n snäv, för att inte säga fundamentalis 
tisk, rationalistisk utveckling har följt i 
dess spår5 

* från det muntliga till det skriftliga 
* från det enskilda till det universella 
* från det lokala till det allmänna samt 
* från det tidsbundna till det tidlösa 

Därmed är vi också inne på det sätt 
som vi ibland skriver historia . Det rym
mer ett närmast obegränsat mått av god
tycke. 

Varför har denna fundamentalistiska 
rationalism blivit så dominerande? Beror 
det på att den är en absolut förutsättning 
för central maktutövn ing genom att en
skilda fall översätts till allmänna princi
per? För att uppnå detta är det bäst att 
inte i detalj ta reda på hur det förhåller 
sig. Om jag gör det tvingas jag att placera 
det i sitt sammanhang och därmed riske
rar den allmänna principen att platt falla 

till marken. 
Enligt min mening är denna enhetlig

het en chimär. Varje verksamhet är unik. 
Detta är något vi bör tänka på! 

Allt kan inte utformas utgående från 
armens villkor. En organisation som inte 
har byggts upp för att verka med G U-för
band. Förbandsdelarna måste förs t inkal-

las. Därefter skall de organiseras och sam
övas. Först därefter kan de insättas. Trots 
allt tal om insatsorganisation så går 
Försvarsmakten allt längre och längre 
mot den uppbyggnad som bär armens sig
num även inom marinen och flygvapnet. 

Marinen har en unik och aktuell erfa
renhetskälla att referera till , som bl. a är 
en följd av de ca lO årens skarpa ubåts
jakt och relativt kompletta förband i öv
ningsverksamheten. Vi fick då bittert er
fara de ledningsbrister som var en följd 
av den separerade fredsproduktionsled
ningen och det oövade operativa led
ningssystemet. Om därför morgondagens 
ledningsförmåga skall bli effektiv och 
trovärdig räcker en god ledningsdoktrin 
inte långt utan hela ledningskedjan mås
te ständigt utsättas för övning, prövning 
och utveckling. Marinen fick å andra si
dan en god uppfattning om hur en led
ning bör vara utformad för att vara effek
tiv. En nyckelfråga är vidare hur förhål
landet mellan den operativa insatsled
ningen och de taktiska kommandona ut
formas. Härvid torde ett stort mått av 
självständighet för den taktiska nivån lik
som dess intima koppling till förbanden 
vara av största betydelse." 

Det bör särski lt understrykas att för
delningschef, fartygsflottiljchef och flyg
divisionschef utövar taktisk ledning. 
D enna förmåga måste bibehållas och ut
vecklas. De blivande taktiska komman
dona bör mot denna bakgrund vidmakt
håll a (för markstridskrafter överta MB 
tidigare ansvar) det nuvarande ledning
sansvaret att operativt/taktiskt leda 
mark-, marin- och flygstridskrafter. Vid 
ett taktiskt uppdrag skall de kontinuer
ligt skapa bästa förutsättningar för upp
dragets genomförande som bäst kan ut
tryckas med begreppen (inom Marinen) 
företagsledning och företagskontrolU 
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Filosofi 8 

Kunskap är en grundläggande förutsätt
ning för all beslutsfattning. Kunskap kan 
man inte köpa. Den förvärv ar man. I all 
beslutsfattning är således beslutsfattar
ens kunskap avgörande för framgång. 
Kunskap är inte en "matematisk färdig
het" . Den består av kompetens, förmåga 
att samarbeta och målmedvetet söka 
kompletterande kunskap samt inte minst 
den personliga intuitionen . Ingen chef 
ser normalt med egna ögon allt som hän
der. Det är endast resultatet av dessa 
händelser som blir kända. Kunskapen 
om vad som sker är helt beroende på de 
rapporter som når ledningen. 

Varje rapporterad händelse är ett fo
tografi . Den är en tidlös ögonblicksbild 
av vad som skett vid en given tidpunkt. 
Varje rapport kan dessutom beskriva 
mera eller andra saker som inte är av 
större betydelse för de beslut som skall 
tas. Rapporteringen är fragmenterad . 
D en utgör ett antal pusselbitar, som rätt 
lagda, ger mig ökad kunskap. Det är först 
när rapporterna kan ställas samman 
(som när regissören klipper ihop bilder 
till en scen och sedan sammanställer 
dessa som det blir en film) som ett tids
bundet händelseförlopp tar fo rm. 

Alla beslut riktar sig framåt i tiden. 
Man vet inte vad som reellt händer i näs
ta minut, timme ell er vecka. Därför är 
det alltid lätt att vara efterklok när man 
ser facit. Då är det lätt att sätta gränser. 
Vi definierar vad som är olyckor, kriser 
och katastrofer och så gör vi upp planer 
för detta. Men hur vet vi att det just den 
här gången rör sig om en katastrof? Det 
har vi ingen möjlighet till. Däremot kan 
vi lära oss (skaffa kunskap) at t reagera 
för att sedan skapa förutsättningar för att 
kunna agera till fördel för egen verk
samhet. 
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I verkligheten är det inget som ut
veckl as eller sker efter en förutbestämd 
plan. Om så vore fallet så skulle regn och 
snö falla när vi kan ta hand om detta och 
bilar skulle inte krocka . Bränder skulle 
bara uppstå vid Valborg och när jag tän 
der brasan i den öppna spisen. Det är så
ledes inte en fråga om utan när det ovän
tade inträffar. Det oväntade inträffar var
je dag. Normalt kan man handskas med 
den "vardagliga" situationen. D enna nor
malbild måste ligga till grund för verk
samhetsplaneringen . Vi är också medvet
na om att det ibland kan bli mer att göra 
inom vissa områden. Då kan vi genom att 
tillfälligt "eftersätta" del av den vanliga 
verksamheten också handskas med såda
na situationer. 

Varje organisation har regler och ruti
ner för hur kunskap inhämtas, sam
manställs, lagras och analyseras samt hur 
beslut fattas och sedan delges. Detta bör 
vara en vardaglig företeelse. När någon 
händelse inträffar som fordrar särskild 
uppmärksamhet kan det bli nödvändigt 
att rikta särskilt intresse åt denna. En 
krisledning kan komma att organiseras. 
Denna krisledning skall då kunna funge
ra inom ramen för den vardaliga 
verksamheten (som definitivt inte stop
par upp) och samtidigt kunna reagera så
väl i en "nu -situation" som i en "sen-si
tuation". Den uppkomna händelsen är ju 
ett verkligt scenario. 

Utvecklingen från bondesamhälle till 
kunskapssamhälle har skett under detta 
sekel. Denna utveckling innebär att sam
hällets organisationer och företag har ut
vecklats från en i huvudsak självförsör
jande organisation till specialiserade or
ganisationer som samverkar. När det 
oväntade inträffa r kunde man förr i värl
den reagera och agera oberoende av om
världen . l dag, med det stora beroendet 

av andra aktörer, krävs ett ökat samarbe
te. Vi måste återigen lära oss att bry oss 
om varandra. 

All utveckling grundas på kunskap. I 
dag är denna kunskap av större om
fattning och mera spridd än för tidigare 
generationer. En beslutsfattare kan idag 
få en bredare kunskap om tidigare hän
delser som kan underlätta agerandet un
der förutsättning att vi vet var denna 
kunskap kan inhämtas. Dessa händelser 
kan vara såväl verkliga som simulerade. 
En verklig händelse ka n även "återupp
repas" i en simulering. Därmed kan det 
som hänt utvärderas och därmed kan 
verksamheten anpassas för framtiden. 

I vår nya värld sker snabba förändrade 
förutsättningar för beslutsfattare. Händel
ser och verksamhet blir mer och mer 
komplexa. En ökad andel av verksamhe
ten sker i samarbete med olika partners. 
Händelseförlopp blir snabbare samtidigt 
som kunskapen om dem sprids med blix
tens hastighet. De gamla hierarkiska be
sluten inom en organisation fungerar inte 
längre. Beslutsfattarens kunskap kan inte 
längre vara en förädlad kunskap. De gam
la arbetsformerna som var organisations
och geografibundna är avskaffade. 

Ledning och management förändras 
ständigt. Nya projektorienterade or
ganisationer, många gånger tillsammans 
med samverkande partners, för besluts
fattande skapas kontinuerligt. Dessa or
ganisationer är inte alltid formellt linjära 
samtidigt som de förändras ett flertal 
gånger under arbetets gång. Detta föder 
ett behov av kunskap såväl i detalj som i 
stort. Därmed skapas ett ökat behov av 
möten och bes! utsfattning som i många 
fall måste ske på distans. En verksam
hetsbaserad och geografisk oberoende 
ledning och management utvecklas. 

Utformning 
Inrättandet av en Operativ insatsl edning 
med ansvar såväl för all verksamhet 
kopplad till operativ ledning och för
bandsproduktion är ett steg på vägen 
mot en förbättrad ledning. Att mot den
na bakgrund säkerställa taktisk kunskap 
på den operativa nivån är också en riktig 
utveckling samtidigt som ansvaret för att 
utöva taktisk ledning åvilar fördelnings
chefer, fartygsflottiljchefer och flygdivi
sionschefer. En möjlig utveckling av led
ningsorganisationen kan se ut på följan
de sätt: 
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Det radikalt minskade antalet opera
tiva insatsförband samt ökat krav på in
satsledning redan i fred är tillräckliga 
motiv för detta. Om man därtilllägger att 
Överbefälhavaren har övergripande 
uppgifter i nära samarbete med den poli
tiska ledningen så är det naturligt att de 
direkta operativa och taktiska besluten 
samt ledningen av förbandsutbildningen 
överförs till en insatsledning direkt un
derställd Överbefälhavaren. Utnyttjan
det av samhällets totala resurser vid kri
ser i fred ställer krav på att de militära 
förbanden som är under utbildning kan 
medverka vid sådana insatser samtidigt 
som övervakning, inte minst av miljöskäl, 
av vårt territorium och omgivning kräver 
en ökad samverkan mellan militära och 
civila enheter. Att mot denna bakgrund 
dela upp "grundorganisationsledning" 
och "insatsledning" i två separata delar 
avspeglar vare sig dagens eller fram
tidens ledningsbehov. En sådan uppdel
ning skulle dessutom i hög grad försvåra 
den nödvändiga samverkan för att sam
hällets totala resurser skall kunna utnytt
jas på ett effektivt sätt. 

Det är väsentligt att skilja mellan leda 
("to guide and direct") och genomföra 
("management"). Detta innebär att de 
funktioner som är Överbefälhavarens 
rådgivande och beredande organisatio
ner också skall utgör Överbefälhavarens 
staber medan de som centralt genomför 
Överbefälhavarens uppdrag är självstän
diga chefer med entydigt genomföraran
svaL l dagens organisation utgörs Över
befälhavarens stabsfunktioner bl.a. av 
planeringsstaben, operationsledningen, 
mil itära underrättelse och säkerhets
tjänsten samt personalstaben medan 
krigsförbandsledningen, grundorganisa
tionsl edn ingen och milon utgörs den cen
trala genomförarorganisationen . 

D et fin ns inte något behov av en 
grundorganisationsledn ing. Den kan ut
gå och dess huvudsakliga uppgifter över
tas av den operativa insatsledningen. 
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En regional nivå (militärområden el
ler militärdistrikt är en semantisk fråga) 
bör leda den territoriella verksamheten. 
Genom att den operativa insatsledning
en övertar ledning av insatsorganisatio
nen består uppgifterna främst att sam
verkan med olika civila myndigheter, 
övervakning av territoriet samt bevak
ning och skydd av viktigare samhällsob
jekt, ledning av s.k. nationella skydds
styrkor och hemvärn, stödja insatser med 
förband ur insatsorganisationen samt 
stödja frivilliga försvarsorganisationer 
samt utbildning av hemvärn. 

slutligen måste ånyo den fackmässiga 
kompetensen i militär verksamhet och 
konkurrensen mellan dessa lyftas tillba
ka dit den hör hemma. Generalinspek
törerna och Hemvärnschefen bör bli 
främste "operatör" inom sina respektive 
fackområden och som sådana Överbefäl
havarens ställföreträdare. De ansvarar 
för kontroll av förbandsutveckling och -
utbildning samt personalutvecklingen 
inom respektive område. 

Noter 

Men leende spejade Fridolin 
mellan lackviol och balsamin : 
"Vad bryr vi oss om tsaren? 
Se staren, se staren!" 
(l marsvind, Erik-Axel Karlfe ldt) 

1 "Strutsmentalitet eller ett agerande som för
bryllar?", TiS 3/1999. 
2 Detta kräver fyra ytstridsförband, tre minröj
ningsförband, två ubåtsförband (minst sju 
ubåtar) och fyra amfibiebataljoner. 
3 HKV 1999-06-08; 16 134:66732 
4 "Krig kan inte avgöras enbart från luften", 
fil.dr. Gunnar Åselius, understrecka re i Svens
ka Dagbladet den 4 april 1999. 
5 "Kosmopolis" ; Stephcn Toulmin, sv översätt
ning 1995, Förlag Ordfron t. 
6 Utdrag ur KÖMS yttrande i arbetet med För
svarsmaktens Jedn ingsdoktrin. 
7 lbid 
8 Mitt underlag till KÖMS yttrande i arbetet 
med Försvarsmaktens ledningsdoktrin. 

Ledamoten 
BO WALLANDER 

Kommendör Bo W allander är chefför 2. ytstridsflottiljen 

Kaos i den militära verksamheten 

På senare år har teorier om kaos och icke-linjära system spelat en allt större roll vid t. ex. 
framtagning av militära strategier.' Denna artikel vill ge en kortfattad men inte alltför 
vetenskaplig inblick i vad det hela egentligen handlar om, tillsammans med några 
personliga reflexioner på hur teorierna kan utnyttjas i arbetet med att utveckla en ny 
"vassare" försvarsmakt. 

Det rådande säkerhetspolitiska läget i vår del av världen ligger till grund för de 
nedskärningar som nu är på väg att genomföras inom Försvarsmakten. 
Berlinmurens fall ändade hotstrukturen som rådde under det kalla kriget. EV 
utvidgas och har växt sig starkare. Ä ven NATO utvidgas och dess roll har successivt 
förändrats. Den positiva utvecklingen har skett under en sammantaget mycket kort 
historisk tidsperiod som tillsammans med prognosen om en långsam återhämtning 
av den ryska ekonomin bidrar till det stabila läget. Spåren efter "Desert Storm", 
Somalia, Bosnien och nu senast Kosovo förskräcker visserligen men det finns nog 
ingen som inte bejakar att Försvarsmakten ändå måste förändras och att vi måste se 
på konflikters utveckling i andra perspektiv inför 2000-talet än vi har gjort under de 
senaste decennierna. Vi kommer med all sannolikhet behöva mindre volymer av rent 
militära resurser i framtiden, men den kärna som finns kvar måste vara av hög 
kvalitet och väl anpassad till presumtiva hot. 

Den nya värld vi lever i växer fram med 
många motsägelser. D en internationella 
världsordningen med bl. a. FNs roll ger 
ibland intryck av att bli mindre betydel
sefull , men de flesta nationer påverkas 
ändå starkt av FNs olika beslut. Natio
nalstater hävdar officiellt inte lika myck-

et sin suveränitet men vill ändå "hålla på 
sin rätt" i olika sammanhang och göra sig 
gällande. Nationsgränser är fortfarande 
starkt markerade men är ändå öppna för 
fri handel och persontrafik som till ex
empel inom EU. 

Man kan ställa sig följande frågor : 

1 Alberts D avid S. and Czerwi nski Thomas J, "Comp/exiry, Global Politics; and N arional Security" 
1997, Institute for Strategic Studies, National Detense U niversity, USA 
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Vilka metoder och instrument finns till
gängliga för att sia om framtiden i en 
värld som genomsyras av motsägelser 
och tvetydigheter? Hur skall man fram
för allt säkerhetspolitiskt förstå en värld 
som kantin uerligt skiftar, öppnar och slu
ter sig och ändra r värderingar och hur 
spårar vi i denna värld nya och förändra
de auktori teter och maktcentra? 

Frågor som dessa indikerar att vi fak
tiskt befinner oss i en ny värld med nya 
ideer om hur politiska tankar kan reali
seras. Vår förm åga att i denna nya värld 
göra adekvata säkerhetspolitiska be
dömningar måste avsevärt förbättras om 
tanken på ett anpassningsförsvar skall 
vara realistisk. 

Oaktat den positiva händelseutveck
lingen i vår del av världen har ändå osä
kerheten om vad som kan komma att 
hända i framtiden ökat, både på kort och 
på lång sikt. Under det kalla krigets da
gar byggde den då rådande stabi liteten 
och därmed också säkerheten på en ba
lansstra tegi med ömsesidig avskräckning. 
En eventuell kollaps skulle resultera i ett 
nukleärt holocaust. stabiliteten innebar 
att händelseutvecklingen till stora delar 
var förs tåelig, pålitlig, kontinuerlig och 
förutsägbar. Hotbilder och utmaningar 
var kända. Det motsatta förhållandet kan 
sägas råda i dag. Vi vet inte vem fienden 
är, vilka utmaningar som ligger framför 
oss eller vilka faror som hotar. Man kan 
säga att enski lda individer och samhällen 
förr rörde sig på en linjär och stabil bana 
framåt, men i dag är rörelsen icke-linjär 
och diskontinuerl ig. 

Hur skall en försvarsplanering se ut i 
ett sådant perspektiv? Om vi jämför med 
hur man hanterar strategisk planering i 

många framgångsr ika högteknologiska 
företag är framgångsreceptet helt enkelt 
att experimentera sig fram och satsa fullt 
ut där framgång nås. strategiska planer 
bortom en tidshorisont på 12-24 måna
der anses vara mer e ller mindre bortkas
tad möda. Planerna, i den mån de ens ex
isterar, kan ses som riktlinjer för att orga
nisera och koordinera de anställdas upp
gifter i takt med att förändr ingar sker. 
När det gäller långsiktig planering finns 
således en stor tveksamhet till de stan
dardmetoder för strategisk planering 
som varit dominerande under en fö ljd av 
år och där gjorda antaganden i plane
ringsarbetet successivt måste verifieras. 
För högteknologiska företag är det i stä l
let intuition hos organisationens nyckel
strateger som ger de nödvändiga riktlin
jerna för t.ex. långsiktiga investeringar. 
Hållbarheten för de planer som trots allt 
upprättas varierar starkt och beror bl.a. 
på hur långt en strateg kan förutse mark
nadens utveckling. I affärsvärlden liksom 
i den säkerhetspolitiska världen kan den 
framtida planeringshorisonten vara 
"klar", "komplicerad" eller "komplex" 2 

Vad menar vi med begreppen? 

Klar, komplicerad eller 
komplex framtidshorisont? 
Föreställ dig en amiral på 1700-talet till 
sjöss med sin flottstyrka som får rappor
ter om "fienden i sikte" bortom horison
ten. Han vet var han har sina egna linje
skepp och dess status, han kan bedöma 
utifrån vindens riktning och styrka när 
och ungefär var han kommer att kunna 
engagera fiend en. stridstekniken med 
linjeskepp är sedan lång tid utarbetad 

2 A lberts David S. and Czerwinski Thomas J, "Complexily, Global Politics, and National Security" 

1997, Institute for Strategic Studies, National Defense University, USA 
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och väl känd på ömse sidor. Amiralen 
kan i sin tankeprocess komma fram till 
ett begränsat antal händelseutvecklingar 
som kan inträffa när striden väl kommer 
igång, om kanske något dygn. Någon av 
de uttänkta händelseutvecklingarna 
kommer att vara riktig. Amiralens osä
kerheter har en klar sluttidpunkt - nästa 
dygn i det här exemplet. Amiralen är sä
ker på vad han har kunskap om och vad 
han är osäker på. Amiralen har en "klar" 
framtida horisont. 

Låt oss nu tänka oss en kavalleri
skvadron under 1870-talet någonstans i 
t.ex. Montana, USA. Befä lhavaren vet 
inte var den närmaste flodövergången 
ligger eller var den bästa vägen genom 
ett bergspass kan finnas bortom kullarna 
i marschriktningen. Han har ingen kun
skap om var fientliga indianer har sina 
läger, inte heller om han kommer att stö
ta på några eller ej. Han har en allmän 
uppfattning om i vilken huvudriktning 
han skall föra sin trupp men har en dålig 
prognos för vad som kan komma att hän
da de närmaste dagarna. Det finns 
många möjligheter och oväntade händel
ser. Han litar på sina spanare som finns 
bortom horisonten och han är alltid redo 
att agera. Befälhavaren skall nå en be
stämd plats med sin trupp och hans tids
horisont handlar om dagar eller veckor. 
Hans framtida horisont är "komplice
rad". Han vet vilka olika händelser som 
kan inträffa men p.g.a. a lla möj liga kom
binationer av händelser som kan inträffa 
är det svårt att föreställa sig hur det hela 
kommer att sluta . 

Slutligen , föreställ dig en bosnisk dip
lomat i början av september 1995 som 
försöker få ett sl ut på blodsutgjutelsen i 
sitt land. Ett första problem för honom är 
att bestämma vem som är vän och vem 
som är fiende. Först slåss han mot kroa-

ter, sedan med dem. Hans arme kämpar 
mot en arme som består av bosniska ser
ber, men även muslimska dissidenter 
finns med. Vad kan han förvänta sig för 
hj älp från FN, från västmakternas politi
ker, från Belgrad eller från Moskva och 
vad kommer eventuella NATO-bomb
ningar att innebära? Vem är viktig för 
honom nu och på sikt och vilka egentliga 
mål har olika aktörer? Han har ingen 
aning om svaren på dessa frågor men han 
vet att a llt kan vara förändrat till nästa 
dag. Listan kan göras lång och man inser 
snart att den bosniske diplomatens hori
sont definitivt är "komplicerad". Det 
finns dock en viktig skillnad jämfört med 
kavallerichefens "komplicerade" hori
sont ovan. Diplomaten kan inte som ka
vall erichefen lotsa sin trupp genom ett 
bestämt landskap med familjära om än 
okända händelser. Diplomatens sociala 
landskap förändras hela tiden beroende 
på vilka aktioner som han själv och/eller 
andra vidtar samti digt som nya situatio
ner uppkommer, som ingen tidigare har 
varit med om eller kunnat föreställa sig. 
Hans egen position och färdriktning är 
även den osäker, skiftande och tvetydig. 
Den bosniske diplomatens framtida hori
sont är "komplex". 

När den framtida horisonten är "klar" 
eller "komplicerad" kan vanlig besluts
analys i stil med den militära "bedöman
demallen" anses lämplig för planering på 
kort men även i vissa fall på lång sikt. När 
det gäller komplexa horisonter däremot, 
förändras hela tillvaron och strukturen i 
vilken betraktaren befinner sig. Man kan 
ifrågasätta nyttan med långsiktig strate
gisk planering när världen omkring be
traktaren fortfarande är under konstruk
tion och betraktaren själv deltager i ar
betslaget men det inte finns någon kon
struktionsrit n i ng. 
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De senaste årens ledningssystemut
veckling inom Försvarsmakten kan i viss 
mån vara ett exempel på en komplex pla
neringshorisont mot bakgrund av en ga
lopperande !T-utveckling och i vissa fall 
oklara ledningsförhållanden. Utveck
lingen av nya !T-produkter springer hela 
tiden ifrån den traditionella planerings
och beslutsprocessen. Det som var rätt i 
går kan vara fel i dag och vice versa . 

En komplex horisont kan också före
ligga när många ömsesidigt interageran
de förändringar sker mer eller mindre 
okontrollerat hos aktörer och/eller pro
dukter. Jag förmodar att även planerings
personalen på högkvarteret kan känna 
igen sig i en sådan beskrivning. 

För att lösa problem i likhet med ex
emplen ovan kan så kallade komplexa 
teorier och deras verktyg vara till hjälp. 
Komplexa teorier används för att på ett 
"naturligt" sätt undersöka egenskaper 
och förhållanden i så kallade icke-linjära 
system. De står i kontrast till de modeller 
som oftast utnyttjas för att förenklat be
skriva och undersöka den stora icke-lin
jära världen runt om oss och som upp
kommit ur linjära beskrivningar (linjära 
differentialekvationer, enkel statistik , 
tumregler osv). Den icke-linjära världen 
är extremt svår att arbeta med utan hjälp 
av datorer. Därför har effektiva verktyg 
inte kunnat konstrueras förrän i slutet av 
1980 talet. Då påbörjades utvecklingen 
av komplexa adaptiva system som t.ex . 
neurala nät och genetiska algoritmer. 

Några centrala begrepp 
System förekommer alltsom oftast i tex
ten . Vad är ett system? För vårt ändamål 
krävs endast två ting: en samling element 
(komponenter, spelare, aktörer e ll er va-

riabler) tillsammans med ett antal regler 
för hur dessa element förändras ( ekva
tioner, formler, recept eller instruktio
ner). 

Med linjära system menar vi egentli
gen den naturliga ordningen, livet i sig 
med dess olika egenskaper och där resul
tatet är proportionellt mot vad som ma
tas in. l linjära system är helheten sum
man av dess delar och orsak och verkan 
går att observera. Det är en omgivning 
där förutsägelser underlättas av nog
grann planering och där framgång byg
ger på detaljerad styrning och kontroll. 
Linjära problem löses med sk reduk
tionsprocesser, dvs man tar stora pro
blem och reducerar dem till flera mindre 
problem, där lösningar finns att tillgå. 

Icke-linjära system är i likhet med 
linjära system en naturlig ordning men 
systemets resultat är inte proportionellt 
mot vad som matas in. Helheten är inte 
lika med sina ingående delar och orsak 
och verkan är inte uppenbar. Det är en 
omgivning där händelser är oförutsägba
ra vilket gör planeringsarbete värdelöst 
för det mesta. Gränser är normalt inte 
givna, vilket innebär nya möjligheter att 
tänka och agera. Krigföring som företeel
se är ofta ett bra exempel på ett icke-lin
järt system, särskilt i modern tid. 

När det gäller historiska " icke-linjära 
tänkare" inom krigskonsten är det främst 
Carl von Clausewitz man tänker på, även 
om han inte hade tillgång till någon di
rekt förklaringsmodell.3 På senare tid 
kan nämnas amerikanen John Boyd, mer 
känd som OODA (Observation, Orien
tation, Decision, Action) "loopens" ska
pare. Vad jag förs tår, är det främst i USA 
man utnyttj ar kunskapen om komplexa 
teorier i sina inriktningsdokument som 

3 Surface Warfare Magazine, Jan/Feb 1998, " The Fu.tureArt ofWarfare", US N a vy. 
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t.ex. i US Marin Corps doktrin om manö
verkrigföring 1994 och i US Navy "For
ward from the sea". Andra tillämpnings
områden än militära finns självklart som 
t.ex. inom företags- och nationalekono
mi, allmänna planeringsprocesser och so
ciala system m.fl. 

En "gyllene" regel för framgång inom 
alla icke-linjära tillämpningsområden är 
att hålla sin organisation eller driva sitt 
system på gränsen till att bli okontroller
bart. Det är i ett sådant gränsland som or
ganisationen eller systemet är som bäst 
adaptivt, kreativt, flexibelt och vitalt.4 

Går vi över denna gräns uppstår "kaos". 
Kaos är ett tillstånd som innebär en ex
trem känslighet för detalj er och förstär
ker graden av osäkerhet ytterligare. 

Vad är kaos? 
Artikeln kommer nu att diskutera kaos 
mera ingående eftersom de praktiska im
plikationerna av kaos i ett militärt tak
tiskt, tekniskt och strategiskt tänkande är 
så omfattande och kraftfullt att varje mi
litär beslutsfa ttare behöver ha viss insikt 
i dess teorier. Kunskapen förbättrar för
mågan att fatta ett optimalt beslut och 
genererar dessutom nya ideer för krea
tivt tänkande. 

Kaos beskriver ett oregelbundet 
mönster som uppträder hos ett system 
som rör sig eller fö rändras inom specifi
ka gränser. Vad är då skillnaden mellan 
kaos och slumpen? Normalt sett åsätter 
vi slumpen många oregelbundna föränd
ringar vars dynamik vi inte kan förutsä
ga. Kaos visar många likheter med slum
pen men med en viktig skillnad. Den syn-

barligen slumpmässiga rörelsen i ett kao
tiskt system är ofta beskriven av determi
nistiska rörelseekvationer. De verktyg 
som finns för att förstå , förutsäga och 
kontrollera kaotisk dynamik har ingen 
motsvarighet i slumpmässiga system. 

l system där kaos kan uppstå före
kommer nästan alltid någon form av 
återmatning (feedback), vilket innebär 
att det automatiskt kan uppstå en kao
tisk dynamik . När människan dessutom 
finns med i händelsekedjan är detta sär
skilt accentuerat. 

Låt oss nu utföra ett enkelt experi
ment för att belysa kaos.' Vi behöver en
dast gå fram till en vanlig vattenkran där 
det går att reglera vattenflödet. Detta är 
vårt "system". När vi öppnar kranen sak
ta kommer vattnet att forma sig till drop
par som droppar ner med ökad hastighet 
allteftersom vi öppnar kranen. Skruvar vi 
tillräckligt mycket kommer dropparna 
att övergå till en jämn stråle. Det vi i för
sta hand vill mäta är tidsintervallet mel
lan dropparna. Om vi utgår från ett läge 
där kranen droppar med viss frekvens 
och vi successivt öppnar kranen kommer 
tidsintervallet så småningom bli så litet 
att en droppe inte hinner att formas vid 
kranens utlopp förrän nästa droppe är på 
väg ut. Resultatet blir ett oregelbundet 
droppmönster med en massa "plask" av 
olika styrka. Detta är ett enkelt exempel 
på kaotiskt flöde med enbart en variabel 
ell er frihetsgrad. I de flesta andra sam
manhang är det inte lika enkelt att exem
plifiera kaos eftersom frihetsgraderna är 
betydligt fler. Vad kan vi då lära oss av 
detta enkla experiment? Jo, det finns en 

4 Alberts D avid S. and Czerwinsk i Thomas J, "Complexity, Global Po!itic1; and Nat ional Security" 
1997, Institute for Strategic Studies, Nationa l Defense University, USA 

' James G lenn E, "Chaos The01-y The Essentia/s for Military Applications" 1996, Naval War Colle
ge. 
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parameter som går att kontrollera , näm
ligen vattnets flöde som kontrolleras 
med kranen. Med denna kan man reglera 
om man vill ha eller undvika den kaotis
ka övergången från periodiskt droppan
de till ett jämt vattenflöde. Vi kan jämfö
ra med signalflödet (antal meddelanden 
per tidsenhet) som skickas till en militär 
stab. Ökar vi signalflödet över en viss 
nivå kommer staben att agera kaotiskt. 

timc(n .,. l ) tim..:!(n+ l) 

time(n) 

Man hinner varken läsa eller handlägga 
signalerna som kommer in. Ökar vi sig
nalflödet ytterligare kommer förmodli
gen hela sambandssystemet att slås ut. 

Om vi håller ordning på och gör ett 
diagram över tidsskillnaden mellan drop
parna i experimentet när kranen succes
sivt skruvas upp kan man få en "dropp" 
karta som representerar en sk attraktar 
för systemet (se figur 1). 

timc (n+l) 

timc(n) 

(a) Period-l (b) Period-2 (c) Chaos 

Figur J. Droppkarta.fi-ån en vattenkran." 

En attraktar är en samling av tillstånd 
som ett system slutligen bestämmer sig 
för att inta efter det att dess transienta 
dynamik har dött ut. För ett periodiskt 
flöde symboliseras detta med en enda 
punkt på droppkartan. 

Med hjälp av en attraktar kan man se 
trender och ibland även förutsäga vad 
som kan komma att hända med systemet 
i framtiden. Detta låter ju utmärkt och 
klart önskvärt men att skapa en använd
bar attrakta r är tyvärr ett problem i sig 
och oftast omöjligt att åstadkomma med 
den teknik vi har i dag. 

En annan påverkande faktor i vårt 
experiment är vat tenkranens öppnings
diameter. Denna kommer naturligtvis att 

påverka hur dropparna formas och deras 
frekvens. Detta kan hänföras till utgångs
läget för systemet. SIC (Sensitivity for 
Initial Conditions) anger hur känsligt 
systemet är för utgångsläget. Generellt 
gäller att om ett system inte har SIC så 
innehåller systemet ej kaos. I begreppet 
SIC ingår hur känsligt och sårbart ett sys
tem är för yttre påverkan eller störningar 
och hur svårt det är att fö rutsäga konse
kvenserna av en sådan påverkan. Infor
mation och kunskap om SIC kan visa sig 
vara värdefull för att ta fram och priori
tera vilka handlingsalternativ som står 
till buds för t.ex. en militär chef. 

Experimentet med vattenkranen vi
sar att det går att kontrollera när kaos 

''James Glenn E , "Chaos Theory The Essenfialsfor Mililar y App/ications" 1996, Naval War Colle
ge. 
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skall inträffa, åtminstone i det här fallet. 
Vattenkranen är kontrollorganet. En 
mycket liten vridning (störning) på kra
nen bestämmer om vattnet skall endera 
börja droppa alternativt starta den kao
tiska fasen eller inta ett konstant flöde. 
Innan vi avslutar diskussionen måste det 
påpekas att vi i det här mycket enkla ex
perimentet saknar en viktig parameter, 
nämligen "feed-back". "Feed-back" fö
rekommer i de fl esta system och kompli
cerar självklart bilden avsevärt. Ingår 
"feed-back" i det betraktade systemet 
kan vi också förvänta oss att det ingår 
kaos, som nämndes tidigare. Kaos före
kommer i princip inte i långsamma sys
tem, dvs där händelser sker med låg frek
vens och/eller störningar i systemet inte 
är signifikanta. Kaosteorin ger oss t.ex. 
inte någon vägledning i hur man skall 
köra en lastbil eller avfyra en pistol. 

Diskussion om kaosteorins 
tillämpning i militära 
situationer 
Hur skall vi som militära chefer tillämpa 
de nya kunskaperna? Detta är inte trivi
alt och kommer att kräva vidare studier, 
men med lite fantasi och erfarenheten 
från vår militära utbildning kan vi åt
minstone påbörja en diskussion med ett 
antal inledande relevanta frågor. 

Den första fråga som bör ställas är 
om det överhuvudtaget finns någon kao
tisk dynamik i den aktuella beslutssitua
tionen eller i systemet? Är det i så fall 
verkligen en kaotisk dynamik eller styrs 
situationen (systemet) av slumpen? 

En förutsättning för att ställa dessa 
frågor är förstås att situationen (syste
met) är definierad och vi vet vad vi kan 
och vill mäta. 

Några ytterligare frågor. Vilka är de 

viktigaste parametrarna i mitt system 
och går de att kontrollera? Kommer det 
att förekomma många upprepningar av 
händelser i mitt system? 

Finns det inneboende icke-linjära fe
nomen eller källor av " feed-back "? Hur 
skall dessa hanteras, och/eller utnyttjas? 
Är situationen (systemet) bundet till tid 
och rum? 

slutligen några direkt militärt tilläm
pade frågor. Vilka förutsättningar måste 
finnas i operationsområdet för att jag 
skall kunna uppnå mina mål? Vilken 
händelseutveckling eller sekvens av hän
delser måste produceras för att uppnå 
detta mål? Hur skallmina styrkor dispo
neras för att uppnå en sådan sekvens? 
Vad är i så fall kostnaden och risken? 
Använder motståndaren sensorer eller 
elektronik som jag kan få kontroll över 
genom olika "feed-back" tekniker, d.v.s. 
skapa kaos hos motståndaren? 

En förutsättning för att besvara dessa 
frågor är naturligtvis en tillgång till till
räckligt mycket information om mot
ståndarens uppträdande och agerande. 

Enligt min uppfattning är frågan som 
pekar på det eftersträvansvärda med att 
uppnå ett kaotiskt tillstånd i en motstån
dares system särskilt viktig. Detta kan 
åstadkommas med olika former av offen
siv ledningskrigföring. Samtidigt gäller 
det att hålla det egna systemet på grän
sen till kaos för att inneha högsta möjliga 
flexibilitet och anpassningsförmåga. Allt 
i enlighet med den gyllene regeln ovan. 

Man kan känna igen en hel del av de 
ställda frågorna i den militära s. k. "bedö
mandemallen ", men konsekvenserna av 
vår nya kunskap innebär att mallen mås
te ses över och vissa parametrar omvär
deras och/eller kompletteras. Det är 
emellertid inte så att allt gammalt är fel 
och måste förkastas. Tvärtom, det hand-
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!ar om att förfina många av de metoder 
som vi redan i dag har, t.ex. i beslutsfa tt
ning. Clausewitz skrev, mycket tänkvärt, 
att vi behöver jämföra nya teorier med 
gamla resultat för att försäkra oss om 
teoriernas stadga och relevans. 

Många välkända militära tankar tar 
intuitivt hänsyn till kaosteorin men kan 
inte beskriva den i vetenskapliga termer. 
Ett exempel är: "Ge aldrig motståndaren 
möjligheten att återhämta sig från chock
en av det första anfallet." Detta kan di
rekt jämföras med den droppande kra
nen där kaos inträder när tillräcklig tid 
inte ges för vila mellan händelser. Likaså 
kan kunskapen om SIC hänföras till det 
vi ofta kallar "komma innanför en mot
ståndares beslutscykel" . Ett avslutande 
exempel är att en bra simulering eller en 
noggrann sammanställning av underrät
telserapporter kan ge en god uppfattning 
om en motståndares attraktor. Kanske 
visar attraktorn trender var motstånda
rens styrkor måste vara grupperade. 
Emellertid ger en attraktor bara en del 
av den nödvändiga informationen. En 
befälhavare måste fortfarande utvärdera 
och bedöma informationens värde, tro
värdighet och relevans. 

Kunskapen om kaosteori löser abso
lut inte alla våra problem men det är ett 
tillräckligt kraftfullt verktyg för att i viss 
mån förändra vårt tänkande och bredda 
basen för vår beslutsfattning. Som jag ti
digare har framfört kan man konstatera 
att kaosteori inte alltid ger så mycket 
nytt men det känns ändå bra att teorier
na stämmer med sunt förnuft och slutsat
ser från tidigare forskning. 

Tillämpning på ledning i krig 
Vi behöver chefer i krig som kan fat ta 

beslut i en miljö karaktäriserad av hög 
stress och komplexitet. Krig beskrivs som 
både en vetenskap och konst i litteratu
ren7 Vetenskapen är i militära doktriner 
oftast tolkade genom konsten. Konsten i 
krig finns t.ex. med i titeln till Sun Tzus 
"The art of war". Även Carl von Clause
witz talar om krig i termer om konst och 
vetenskap. Han använder sig mycket av 
fysikens lagar och uttryck som t.ex. "frik
tion" och "stridskrafters tyngdpunkt" 
mm. Militärt handlande kallas också för 
operationer, en term som har en stark 
mekanisk men också en procedurmässig 
koppling till kirurgin. Krig trotsar emel
lertid den strukturerade, kontrollerbara 
och linjära ordningen som utmärker enk
la fysikaliska modeller. Krig är en strid 
mellan människors olika viljor och med 
de viljorna inträder problemen med 
människans ofullkomligheter, egenheter 
och särintressen. Krig är därför till sin 
natur och i sig själv oförutsägbart och 
icke-linjärt. En omedelbar slutsats man 
kan dra är att centraliserad ledning och 
kommandostyrning av en militär opera
tion är mer eller mindre omöjlig. Framför 
allt i moderna krig med en ökad kom
plexitet. Det bästa man kan åstadkomma 
är att ge en målsättning med riktlinjer 
inom de ramar som styr den allmänna 
händelseutvecklingen och inte att försö
ka kontrollera varje enskilt moment. 

Nya ledningsmetoder? 
Moderna krig skapar således ett behov 
av att leda genom en lösare form av in
fluenser, dvs ge de nödvändigaste para
metrarna i den osäkra, tidskritiska, röriga 
och rörliga omgivningen utan att ta ifrån 
underlydande chefer initiativförmågan. 
Ledning kan i sådana fall liknas vid en 

7 Surface Warfare Magaz ine, Jan/Feb 1998, "The Fwure Art of Wmfare", US N a vy. 
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fotbollsmatch där lagspelet dominerar 
till skillnad från den allsmäktiga schack
spelaren. Ledning blir till en process där 
en kontinuerlig anpassning till nya situa
tioner måste ske. Processen är ömsesidig 
där påverkan i en kommandokedja hela 
tiden måste kunna ske genom att ge och 
ta från toppen till botten, botten till top
pen och även från och till sidoordnade 
chefer. Underlydande styrs inte med de
taljerade order utan med mål och ramar 
inför ett förestående uppdrag. Chefens 
övergripande vilja och " inre bild" eller 
s.k. "metafor" över hur uppgiften skall 
lösas är väsentligt. Metaforer är inbädda
de i vårt språkbruk men är mycket mer 
än bara ord. Metaforer är indikatorer på 
ett nätverk av tankar eller avsikter som 
utökar eller begränsar både förnimmelse 
och uppfattning. Dessa metaforer måste 
förmedlas till underställda och sidoord
nade chefer, vilket ställer särskilda krav 
på ledningssystemet. Chefens tankar 
skall helt enkelt kunna läsas av underly
dande chefer över tiden. I första hand lö
ses detta genom en dialog och en ömsesi
dig förståelse chefer emellan - åtminsto
ne inledningsvis. 

l resonemanget ovan kommer vi 
snubblande nära in på ett för oss kärt be
grepp nämligen "uppdragsstyrning" men 
det krävs nu mer än den traditionella 
uppdragstexten med tillhörande riktlin
jer som vi är vana vid. Exakt hur en fram
tida uppdragsstyrning kan komma att se 
ut vet vi inte i dag. Vidare forskning är 
nödvändig och mycket angelägen. 

Sålunda, "lnfluence your troops, 
don 't planthem to death." 

Avslutning 
Krig är oftast oförutsägbart och okon
trollerbart. Detta har empiriskt lett fram 
till att olika former av uppdragsstyrning 

har dominerat, åtminstone i Västeuropa. 
Diskussionen ovan stödjer denna led
ningsmetod men ger också indikationer 
på att en vidareutveckling måste ske. 
Därmed inte sagt att kommandostyrning 
är helt borta ur bilden. Det kommer all
tid finnas situationer där kommandostyr
ning är nödvändigt, framför allt på lägre 
beslutsnivåer. Ett exempel är dagens 
hantering av eldtillstånd vid ubåtsjaktfö
retag. Vid PSO ("Peace Support Opera
tions") kan även behovet vara stort med 
en politisk kommandostyrning. 

Mot bakgrund av vad som ovan är 
sagt om kaos och icke-linjära system och 
dess koppling till krig och konflikter vill 
jag avslutningsvis väcka debatt om För
svarsmaktens nu pågående ledningssys
temutveckling. De senaste framstegen 
inom främst !T-området har gjort det 
möjligt, åtminstone teoretiskt, att relativt 
billigt och enkelt skapa en gemensamlä
gesbild på flera olika beslutsnivåer i nära 
realtid. Ä ven detaljerade uppgifter avse
ende enskilda stridsvagnars, fartygs och 
flygplans, ja även enskilda soldaters posi
tion och stridsvärde kan finnas tillgängli
ga på högsta beslutsnivå. I USA finns så
dana krav redan inarbetade i vissa pro
jekt, som t.ex. i "Force XXI". I Sverige 
kan skönjas liknande tongångar. Frågan 
är om detta är realistiskt, tekniskt möjligt 
eller ens önskvärt i det framtida siagfäl
tet mot bakgrund av de teorier som redo
visats? Under fredsmässiga och ideala 
förh ållanden och med en tillräcklig stor 
teknisk satsning ser jag inga större pro
blem med att skapa och förmedla en bra 
lägesbild över t.ex. Östersjön. Ideala för
håll anden är dock sällsynta i verklighe
ten och hänsyn måste tas till nyckfulla 
parametrar t.ex. vädrets inverkan. Vissa 
vädersituationer kan försämra elektro
niska sensorers prestanda och även sam-
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bandsräckvidder högst väsentligt. Då blir 
lägesbilden självfallet mer kompl icerad 
att både prestera och förmedla. Tar vi se
dan hänsyn till allt som kan inträffa un
der ett krig, med en motståndare som 
medvetet försöker skapa kaos och lura 
våra system blir problemen med lägesbil
den definitivt "komplexa" . Det räcker 
med att läsa erfarenheter från kustflot
tans och flygv apnets taktiska övningar 
under de gångna åren för att konstatera 
att det som såg så enkelt och självklart ut 
vid en orderuttagning i bas, i praktiken 
visade sig vara mycket svårt och ibland 
omöjligt att uppnå . Osäkerheten om en 
lägesbilds aktualitet och överensstäm
melse med verkligheten var snarast ett 
normaltillstånd. Vi får aldrig glömma 
bort att en motståndare sannolikt har 
samma målsättningar som vi , när det gäl
ler att skapa en lägesbild och därmed 
uppnå ett ledningsöverläge. Framför allt 
har både vi och motståndaren det ytters
ta målet att vinna, vilket alltför ofta 
glöms bort i den allmänna debatten. 

Vi måste således ta hänsyn ti ll krigets 
komplexa natur och de icke-linj ära lagar 
som styr dess dynamik vid framtagning
en av Försvarsmaktens nya ledningssys
tem. Exempelvis är det tveksamt om 
DBA konceptet (Dominant Battlespace 
Awareness) i amerikansk tappning med 
en "God's eye view", dvs upp till 95% 
kontroll över ett 300 x 300 x 300 km stort 
slagfält, är realiserbart.8 Även konceptet 
"Network Centric Warfare" är kontro
versiellt.9 Frågor som måste diskuteras 
och få nöjaktiga svar är vem som skall 
betala det omfattande datanät som krävs 

till platser där det inte finns några kom
mersiella intressen. Vem skall godkänna 
eller auktorisera informationen på nätet, 
hur skall data paketeras, skyddas och för
medlas osv? Risken att drunkna och bli 
mättad avsiktligt eller oavsiktligt med in
lagd onyttiga information (eller brus) är 
uppenbar och avgörande beslut kan 
komma att fattas för sent. Risken att 
dessutom bli lurad av inlagd falsk eller 
vilseledande information kan få förödan
de konsekvenser. 

Min uppfattning är att den ganska ut
bredda uppfattning som nu sprids att in
form ationsteknologi kommer att lösa 
alla våra problem och möjliggöra att " the 
fog of war" kan blåsas bort är en farlig il
lusion. Självklart skall vi lära av de stora 
nationernas olika angreppssätt inom t.ex. 
DBA och ledningssystemlösningar men 
vi skall inte kopiera deras lösningar. Vi 
skall anpassa vissa tillämpliga delar till 
våra egna förutsättningar och behov 
(ekonomi, geografi , ledningsstruktur 
mm) och försöka skapa ett informations
läge som är överlägset en motståndare, 
åtminstone i de kritiska ögonblicken. För 
Sveriges del borde en rimlig målsättning 
för e tt framtida ledningssystem vara att 
"rätt man skall ha rätt information i rätt 
tid" och inte att "alla alltid skall ha all in
formation", oavsett om den för stunden 
är nyttig eller ej. Ett sista tänkvärt citat 
från Clausewitz, "En stor del av informa
tionen du får i krig är motsägelsefull , en 
stor del är falsk och den absolut största 
delen är osäker." 

Slutligen - bygg försvarssystem från 
botten. 10 Ett försvarssystem består av en 

" A lberts David S. and Czerwinski Thomas J, "Complexity, Global Politics, and National Security" 

1997, Institute for Stra tegic Studies, National Defense University, USA 
9 Bre hm er B. And Sundin C, "Command and Contro l in N e/work- Centric Warfare ". Swedish Na

tional Defence College. 
10 Surface Warfare Magazine, Jan/Fe b 1998, "The Fwure Arr ofWarfare", US N a vy. 
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hopkoppling av mer e ll e r mindre enkla 
system. Komplexa teorier lär oss att 
framgång för ett försvarssystem startar 
vid de små "systemen" som den enskilde 
soldaten med sitt gevär, sjömannen vid 
sin vapenkonsol eller flygaren vid spa
karna. Ur dem byggs successivt starka, 
anpassningsbara enheter som stridsvag
nar till bataljoner, fartyg till fartygsdivi
sioner, flygplan till flygdivi sioner osv. De 
måste tränas och utrustas i ordningen 
från enkla system och uppåt. Ge dem se
dan de bästa ledarna. Ge ledarna frihet 
och ansvaret att leda. Bygg vidare till 
större en heter och så småningom till ett 
försvarssystem. 

Handlingsreglerna kan vara en bra 
ledstj ärna för uppbyggnaden av den nya 
vassare Försvarsmakten. 
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Ledamoten 
MAGNUS HAGLUND 

Kommendörkaplen Magnus Haglund lämnade den a kliva 
ljänslen sommaren 1997 och ägnar numera del av sin lid ål 
akademiska sludier. 

Torpedkryssare i österled 1905 

För Sverige var perioden kringförra sekelskiftet verkligen en tid av mycket stora inre och 

yttre förändringar. En utrikespolitisk omorientering blev nödvändig efter unionsupplös

ningen 1905 och samtidigt lämnade vi en äldre neutralitet garanterad av Storbritannien 

och Frankrike. Novembertraktaten från 1855, som skulle skydda De Förenade Kungari

kena från ryskt angrepp hade helt förlorat sin giltighet och ett svenskt närmande till 

Tyskland hade i stället inletts. Vad som skulle komma ut ur förändringarna och vilken 

innebörd detta kunde få för Sverige var således ännu mycket oklart. 

På det inrikespolitiska planet befann vi 
oss i inledningen av ett parlamentariskt 
genombrott. Industrialiseringen hade in
letts. Fortfarande var dock rikets styrelse 
främst en uppgift för konungen, Oskar II, 
personligen och för en begränsad elit. 
Inom försvaret hade en modernisering 
och uppbyggnad inletts. För försvarsfrå
gan var föreställningen om ett komman
de ryskt angrepp en viktig inrepolitisk 
drivkraft. Rysslands mål uppfattades 
vara att skaffa sig tillgång till havet i den 
norska rikshalvan. Mot den bakgrunden 
är det något förvånande att misstron mot 
Ryssland faktiskt ökade efter unionsupp
lösningen. Det hävdades till och med på 
"aktivisthåll", att nu skulle de opålitliga 
norrmännen kunna fa lla Sverige i ryggen 
vid det kommande ryska anfallet. För
svaret behövde därför förstärkas. Ryss
skräcken var påtaglig och de verkliga 
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händelserna i Ryssland - den militära 
svagheten, landsomfattande uppror och 
en gryende demokratisering - syntes inte 
alls kunna påverka denna grundläggande 
bedömning. 

Regeringen Lundeberg, som för 
svenskt vidkommande genomförde Karl
stadsuppgörelsen med norrmännen, av
gick i november 1905 och efterträddes av 
den första Staaffska regeringen. Från den 
avgående "kungaregeringen" kvarstan
nade krigsminister Tingsten och på sjö
ministerposten efterträddes Arvid Lind
man av konterami ral Ludvig Sidner, som 
förvånade sina regeringsko ll egor med att 
som första regeringsärende föreslå sin 
svåger till sin efterträdare som chef för 
Flottans stab. Senare - under den stora 
F-båtsstridens tid- skulle han, i januari 
1912 under ganska uppseendeväckande 
former, känna sig tvungen att lämna ord-

förandeskapet för Kungl Örlogsmanna
sällskapet, eftersom han inte delade leda
möternas syn i nybyggnadsfrågan. 

Den nya regeringens program var in
riktat på socialpolitik, arbetarfrågan, 
"Norrlandsfrågan" samt rösträttsfrågan. 
Utrikespolitiskt fortsatte, inom ramen 
för en neutralitetspolitik , ett närmande 
till Tyskland. Vid Rysk-Japanska krigets 
utbrott i februari 1904 hade val av neu
tralitetssystem skett, men någon neutra
litetsförklaring hade inte ansetts behöv
lig. Senare kompletterades neutralitets
bestämmelserna med beslut om att ett 
antal krigshamnar skulle stängas för 
krigförande länders örlogsfartyg. 

Regeringens försvarspolitiska inrikt
ningen styrdes till del av det program, 
som Tingsten ställt som villkor för sitt 
fortsatta innehav av krigsministerposten 
och som framgick av hans PM från 28 no
vember 1905. Med denna helt tantmili
tärt inriktade PM som grund vidgade 
Staaff dock regeringens försvarspolitik 
och beslöt, att en gemensam försvarsplan 
för det nya strategiska läget skulle upp
göras i samråd av cheferna för general
staben och flottans stab. Därefter skulle 
vapen och materiel anskaffas för att upp
fylla denna försvarsplan. Konseljbeslut 
om att en försvarsplan skulle tas fram 
fattades den 5 januari 1906. Eventuella 
följder av torpedkryssa rnas företag i de
cember 1905 borde således ha kunnat in
arbetas i direktiven för den nya försv·ars
planen, om regeringen hade beaktat erfa
renheterna därifrån. 

Försvarsdebatt och intern 
debatt i flottan 
Försvarsdebattens drivkraft var det för
modade angreppshotet från Ryssland 
och hur ett ryskt angrepp skulle kunna 

gestalta sig. De stora försvarsfrågorna 
rörde Bodens fästning och flottans er
sättningsbyggnad. Det Rysk-japanska 
kriget och händelser kring detta stimule
rade förstås debatten om försvarsfrågor
na, men några djupare analyser eller be
dömningar om det förändrade strategis
ka läget har jag inte kunnat hitta någon
stans. Det som förekom var snarast för
sök att hitta argument för redan fattade 
ståndpunkter och påfallande ofta grun
dades argumenten på taktiska eller va
pentekniska förhållanden och inte på 
strategiska. 

Framför allt saknas analyser av Sveri
ges situation med hänsyn till händelserna 
i Ryssland, vilket måste betecknas som 
anmärkningsvärt. Den gemensamma för
svarsplanen, som beordrades i januari 
1906, hade också en rysk invasion som 
utgångspunkt. 

Sett ur S:t Petersburgs perspektiv 
hade unionsupplösningen och utveck
lingen i Skandinavien en mycket perifer 
betydelse och Rysslands militärattache i 
Stockholm och Köpenhamn rapportera
de att "inga ansträngningar från rysk sida 
skulle ändra svenskarnas attityd som var 
ett resultat av den historiska utveckling
en, fin ländarnas upproriskhet, engels
männens, japanernas och kanske tyskar
nas intriger, samt epokens vurm för Karl 
XII." 

Debatten inom flottan återspeglade 
den aktue ll a internationella marina de
batten, vilket kan ha sin grund i de ide
mässigt nyskapande verken av Mahan 
och Colomb, som givits ut på svenska 
åren 1900 respektive 1903. Det japanska 
anfallet på den ryska flottan till ankars 
på Port Arturs redd ledde till många me
ningsutbyten - inte minst med pansar
skeppsmotståndare från riksdagen in
blandade- om artill erifartygens omöjlig-
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het när en torpedbåt med en enda torped 
kunde sänka ett stort (och dyrt!) slag
skepp. En specifikt svensk marin debatt
frågan om Karlskrona eller Stockholm 
som flottans huvudstation - flammade 
förstås också upp och den fick ofta sina 
argument från taktiska iakttagelser från 
krigsskådeplatsen i Asien , men hade ock
så viss näring i en mera strategisk syn på 
behovet att kunna uppträda till sjöss i 
Södra Östersjön . 

Ingenstans har jag dock kunnat finna 
några diskussioner om flottans använd
ning i fred eller under andra omständig
heter än krig, vilket är notabelt eftersom 
ingripanden med örlogsfartyg faktiskt 
hade genomförts tidigare, då svenska in
tressen varit hotade - även relativt långt 
från vårt direkta närområde. En alldeles 
normal fredsuppgift för flottan var dess
utom fiskeriövervakningen på Västkus
ten. Kanonbåten Svensksund beordrades 
således exempelvis i december 1905 till 
Smögen för att "ordna trafiken i ham
nen " inför det kommande sillfisket. 

Ledningsstrukturen var med moder
na mått primitiv och mycket formell. Far
tygsrustningar och expeditioner beordra
des av Sjöförsvarsdepartementet genom 
dess kommandoexpedition. Skrivna in
struktioner utfärdades till expeditions
och fartygschefer och rapporter lämna
des efter fullgjorda uppdrag skriftligt till 
Konungen. D et förutsattes att cheferna, 
med instruktionen som hjälp, och i före
kommande fall i samverkan med utrikes
representationen, skulle fatta självständi
ga beslut och genomföra sina uppd rag. 

För undsättn ingsexpeditioner hade 
kanonbåtar eller ångkorvetter använts. 
Sedan cirka tio år tillbaka fanns dock ett 
modernare alternativ i de s k torpedkrys
sa rna. Dessa hade föreslagits av 1892 års 
sjökrigsmaterielkommitte som "avisofar-
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tyg". I realiteten blev dessa fartyg både 
långlivade i flottans tjänst och fullgjorde 
många uppgifter - en slags föregångare 
till jagare, fregatter eller korvetter bero
ende på hur man ser till dessa fartygstyp
ers huvuduppgifter. 

Den första ryska revolutionen 
Den 8 februari 1904 anföll japanska tor
pedbåtar utan föregående krigsförkla
ring den ryska eskadern i basen Port Ar
thur. Det för Ryssland ödesdigra kriget 
mot Japan hade inletts. Motgångarna för
orsakade ytterligare jäsn ing i det ryska 
samhället, som sedan 1860-talet prägla
des av ett ökande politiskt våld och reak
tionärt förtryck; något som aldrig riktigt 
upphörde i Ryssland , utan bara minska
de i intensitet fram till kulmen under det 
stora inbördeskriget på 1920-talet. Inte 
ens 1905 års Oktobermanifest, där tsar 
Nikolaus II på pappret gav ryssarna 
medborgerliga friheter samt en riksdu
ma, kunde hejda oroligheterna. strejker 
och upplopp fortsatte även i städerna 
och i vissa av dessa fanns betydande 
svenska intressen bland andra i S:t Pe
tersburg och Riga. Svenska entreprenö
rer hade där en omfattande affärsverk
samhet; främst var Nobelkoncernen, LM 
Ericsson och ASEA , men även inslaget 
av vanliga hantverkare och konsthant
verkare var betydande. Oroligheter före
kom även på den lettiska landsbygden, 
där nationalisternas uppror dock främst 
riktade sig mot den tysk-baltiska godsä
garadeln. Ä ven i Finland hade oron del
vis nationalistiska förtecken. 

Oroligheterna i grannlandet Ryssland 
rapporterades fort löpande av beskick
ningen i S:t Petersburg och återspeglades 
mycket fl itigt i svensk press under hela 
1905. En initierad tidningsläsare i Sverige 
kunde således skaffa sig en ganska bra 

bild av skeendet i Ryssland , som ju, para
doxalt nog, samtidigt uppfattades som 
det stora militära hotet mot Sverige. 

Ingenting i rapporteringen handlade 
dock om svenska medborgare eller om 
svenska intressen förrän den 21 novem
ber, då konsuln i Riga begärde hjälp med 
evakuering från oroligheterna i Riga 
med en förhyrd ångare. Några dagar se
nare kompletterar han sin begäran med 
att det rörde sig om cirka 150 svenskar, 
som behövde evakueras. 

Anmärkningsvärt är, att ingenting 
finns angivet i "Den svenska utrikespoli
tikens historia" om de inre oroligheterna 
i Ryssland - inte ens oroligheterna i Fin
land , Kurland ell er Estland - något som 
hade en direkt påverkan på svenska af
färsintressen. l n te heller regeringsmed
lemmarnas kvarlämnade dagböcker be
skriver några bedömningar eller farhå
gor inom regeringen rörande orolighe
terna i Ryssland, något om Rysk-japan
ska kriget eller om några åtgärder för att 
undsätta svenska medborgare. Min slut
sats av detta är, att de inrikespolitiska 
frågorna under hela 1905 och i unions
krisens skugga till den grad överskugga
de de utrikes-politiska, som dessutom av 
tradition hanterades av monarken per
sonligen, att några bedömningar eller 
överväganden faktiskt aldrig gjordes. 
Därför diskuterade regering e ll er riksdag 
inte heller några undsättningsinsatser el
ler andra åtgärder med hänsyn till läget i 
Ryssland. Försvarsdebatten påverkades 
av liknande skäl inte heller. 

Undsättningsexpeditionerna 
beordras 
Frågan om att med örlogsfartyg skydda 
nationella intressen i samband med oro
ligheter var således inte ny i Sverige. 

Den i 11 november begärde konsuln i 
Riga att UD skulle fö rhyra lämplig ånga
re för evakuering av de svenskar i Riga, 
som kände sig hotade av upploppen i sta
den. Om det bedömdes lämpligt borde 
ett "kronofartyg" också ingå. På kon
sulns framställning svarade utrikesminis
ter Trolie samma dag, att "ångare ska 
sändas om behovet kvarstår". Uppenbar
ligen ansåg regeringen - i alla fall utri
kesminister Troile-att behovet kvarstod 
i början av december och i Sjöförsvars
departementetes konseljlista anges ett 
beslut den 6 december, som ett proto
kollsutdrag "ang. Utrikesdepartements
ärende?", om "afsändande till Ryssland 
af fartyg för hemförande af nödställda 
landsmän", men redan den 5 december 
hade generalorder utgivits om rustning 
av torpedkryssarna Örnen och Psilander. 
Riktigt hur handläggningen skett i reger
ingskansliet kan inte utredas med hjälp 
av tillgängligt arkivmaterial, men be
dömningsvis har vissa underhandskon
takter förevarit mellan departementen 
och dessa inte dokumenterats. 

På motsvarande sätt torde vissa un
derhandskontakter även förevarit mel
lan Sjöförsvarsdepartementet och Sta
tionsbefälhavarna, eftersom en inledan
de generalorder avsändes telegrafiskt till 
Karlskrona och anger att "okänd" tor
pedkryssare skall rustas, vilket senare 
samma dag korrigeras och kompletteras i 
en ny generalorder. Instruktionen till far
tygschefen Örnen utges samma dag, 
medan instruktionen för fartygschefen 
Psilander gavs ut först nästa dag, vilket 
kan indikera ett något annorlunda upp
drag. Det visar sig också vara en annan 
typ av uppdrag för fartygschefen Psi lan
der. Hans uppgift var att överfö ra envoye 
Wrangel till Kronstadt e ller eventuellt 
till S:t Petersburg. Där ställdes han till 
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svenske ministerns förfogande för att 
vara beredd överföra svenska undersåtar 
till lämplig plats i Fin land. Beslutet om 
beredduppgiften skulle utlösas, var alltså 
ålagd den svenske beskickningschefen 
och inte fartygschefen, vilket innebar ett 
klart annorlunda uppdrag för fartygsche
fen Psilander. Till fartygschef på Psilan
der utnämndes kapten Hermelin och på 
Örnen kapten Åkerhielm. I en tilläggsin
struktion anges, att, om envoye Wrangel 
bedömer det så, kan Psilander beordras 
gå in till Reva! i liknande uppdrag. 

"Tredje statsmakten" var tidigt ute 
och den 6 december medges ett antal tid
ningars korrespondenter att medfölja 
ombord på transportfartyget. 

Någon extra hjälp att lösa sina uppgif
ter fick inte fartygscheferna. Inte heller 
utfärdas några särskilda provianterings
anvisningar vid fartygens rustning. Några 
särskilda anvisningar om att rapportera 
läget i Ryssland utfärdades inte heller, 
vilket kanske borde ha varit naturligt 
med hänsyn till det intressanta militärpo
litiska läget Här fanns ju annars ett bra 
tillfä ll e, att själv inhämta underrättelser, 
men det försattes således. 

Varför valdes torpedkryssarna för 
uppdraget? l den skriftliga dokumenta
tionen finns inga överväganden och vi får 
inget direkt svar på frågan. Omständig
heterna och tillgången på fartyg kan kan
ske sprida visst ljus över valet Troligen 
ansågs flottans mest prestigegivande far
tyg - pansarskeppen- vara alltför viktiga 
för att riskeras i en verksamhet, som inte 
ansågs ha direkt bärighet på rikets för
svar. De hade dessutom haft en stor och 
betungande uppgift vid unionsförhand
lingarna och 1905 års kusteskader hade 
inte upplösts förrä n den 16 oktober, då 
fartygen avgått till sina hemmastationer, 
där underhåll sarbeten genomfördes. En 
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ledtråd till valet får vi även genom Af
tonbladets reporter, som medföljde Psi
lander till S:t Petersburg och som bland 
annat rapporterade att torpedkryssarna 
valts, eftersom de var rimligt stora och 
med hänsyn till djupförhållandena på 
floderna Neva och DUna. Till detta bör 
kanske läggas, att, som det visar sig, farty
gen tydligen var tämligen okomplicerade 

och därmed möjliga att rusta snabbt. 
När fattades beslut om insats? Inte 

heller på denna fråga får vi något svar i 
dokumenten, men det får antas, att vissa 
underhandlingar förts mellan UD och sjö

försvarsdepartementet samt med sta
tionsbefälhavarna under den ganska 
långa tidsperioden 21 november 1905, då 
telegrammet från konsuln i Riga anlände 
till UD, till den 5 december, då beslutet 
finns skriftligt i form av generalord rar. Att 
det trots allt förekommit någon kommu
nikation under denna mellantid, kan kan
ske bedömas troligt, eftersom rustningen 
inför expeditionen annars får anses ha 
skett sensationellt snabbt Det förhållan
det att generalordrama även innehåller 
namn på fartygschef, officerare och far
tygsläkare, bedömer jag tyda på att vissa 
underhandskontakter - och kanske till 
och med viss "smygrustning" - förevarit 
innan generatordrarna utfärdades. 

Örnens uppdrag var enligt den ur
sprungliga avsikten och den av marinför
valtningen inhyrda ångaren, "Drottning 
Sofia", hade redan avseglat, och hon låg 
redan i Riga när Örnen anlände. Frågan 
är: Varför sändes även Psilander på ett 
liknande uppdrag? Detta är ytterligare 
en fråga som inte direkt besvaras av do
kumenten. Vid den här tiden kan svensk
kolonins storlek i S:t Petersburg räknas i 
tusental och inte i något hundratal , som 
möjligen tillfälligt skulle kunnat medfö
ras ombord på en torpedkryssare. Redan 

detta gjorde tilläggsuppgiften i stort sett 
omöjlig att genomföra utan ytterligare 
transportfartygsresurser. En trolig för
klaring lämnas i en intervju med envoyen 
Wrangel. Hans bedömning var, att ett par 
hundra svenskar så fort som möjligt mås
te kunna rädda sig undan "de stundande 
blodiga dagarna" och framställningen 
om en undsättningsexpedition hade han 
tydligen gjort själv, men vi vet inte när 
den gjordes och på vilket underlag. 

Det förefaller således klart att det var 
UD som varit pådrivande för beslutet 
om undsättningsexpeditionerna - vad av

ser företaget till S:t Petersburg tydligen 
understött av envoyen Wrangel - och att 
Sjöförsvarsdepartementet mest fungerat 
som brevlåda åt sin kommandoexpedi
tion, som verkställde handläggningen i 
regeringskansliet Minister Wrangels be
dömning om läget i S:t Petersburg var 
tydligen instrumentell avseende Psilan
ders expedition till S:t Petersburg, men 
hans bedömning av läget i staden verkar 
inte ha varit så välgrundad. 

Det finns därutöver i arkivet ett ko
dat telegram från UD till generalkonsu
latet i S:t Petersburg den 2 december 
1905, där det heter: "Maria unwohl reist 
nicht komme anfang nächster woche". 
Man kan fundera över betydelsen och 
om det kan ha samband med det planera
de företaget till S:t Petersburg. Min be
dömning är att det finns ett samband, 
men betyder telegrammet enbart, att en
voye Wrangel skulle komma eller betyd
de det något ytterligare? Skulle kanske 
de cirka 150 svenskarna börja göra sig 
resklara? Tyvärr är det omöjligt att fast
ställa telegrammets betydelse, men det är 
troligt att det betydde någon form av be
redskap inför en kommande evakuering, 
eftersom det adresserats till generalkon
sulatet och inte till beskickni ngen. 

Psilanders företag till S:t 
Petersburg 
Rustningen inleddes den 6 december och 
befälstecken hissades l/2 11 fm , varefter 
Psilander förhalade till Östra Brobänken 
för kolning. Envoye Wrangel embarkera
de kl 11 fm, varpå Psilander kastade loss 
och gick ut Sandhamnsleden. Överfarten 
gick utan problem, men några nautiska 
iakttagelser noteras. Psilander gick den 8 
december kl4 em utan lots och utan några 
formaliteter in vid Kronstadt och ankrade 
söder om farleden vid fortet "Paul". Da
gen efter, som var en lördag, avgavs salut 
med 21 skott, vilken besvarades efter 20 
minuter. Därefter avgavs salut för befäl
havande amiralen , men den besvarades 
aldrig. Detta fick sin förklaring senare vid 
de visiter, som fartygschefen avlade. Be
fälhavande amiral, viceamiralen Nicho
no(f, beklagade den uteblivna svarssalu
ten och förklarade, att på grund av re
volterna hade allt krut och alla mekanis
mer till fartygens kanoner undanförts från 
Kronstadt! Fartygschefen passade även 
på att telegrafera en rapport till Sjöförsva
rets kommandoexpedition från Kron
stadt, att Psilander kommit dit dagen in
nan och att han avsåg fortsätta till S:t Pe
tersburg. På eftermiddagen lättade såle
des Psilander och gick uppför Nevan till 
S:t Petersburg och ankrade nedströms Ni
kolajevskibron. Envoye Wrangel debar
kerade på kvällen samma dag. Därmed 
hade alltså fartygschefen löst sitt huvud
uppdrag. På måndagen avlade han offici
ella visiter iland , vilka besvarades om
bord. Samma dag anlände minister 
Wrangels skrivelse om att kryssaren kun
de avgå hem igen och den 12 december 
avgick Psilander ti ll Kronstadt, där hon 
kol ade vid kaj (vilket, han noterar, var 
gratis !) Dagen därpå fick fartygschefen 
ytterligare ett brev från beskickningen i 
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S:t Petersburg, där han , i enlighet med til
läggsinstruktionen, anmodades gå till Re
val för att där konferera med den svenske 
vicekonsuln. Han låg emellertid kvar ett 
dygn i Kronstadt på grund av en storm, 
vilket han även telegrafiskt rapporterade 
till Sjöförsvarets kommandoexpedition. 
Den 14 december på förmiddagen avgick 
Psilander mot Reva!, dit hon kom nästa 
dags gryning. På Revals redd sjösatte Psi
lander sin ångslup och sände en officer in 
till staden för att underrätta sig om läget. 
Vicekonsuln meddelade därvid, att allt för 
närvarande var lugnt, men att han själv 
med familj och några andra svenskar skul
le följa med ångaren "Oihonna" via Hangö 
till Stockholm. Evakuering pågick så ledes 
redan och fartygschefen Psilander hade 
därför inte någon uppgift att lösa i Reva!. 
Psilander återgick därför direkt till Stock
holm och förtöjde den 16 december kl1/2 
7 fm vid Östra Brobänken, Skeppshol
men. 

Förutom den direkta redogörelsen 
för företaget , föreslår fartygsch efen "i 
Underdånighet Eders Kungliga Maje
stät" om att låta korkmåla fartygets bo
stadsinredningar, för, som han skriver, 
"Dessa fartyg behöver erhålla en effektiv 
isolering. Detta har nu bekräftats. Den 
alltför stora fuktigheten ombord - sär
sk ilt i eldarmässarn a och främre tross
botten. " Fartyget är enligt hans bedöm
ning inte beboeligt vid en temperatur på 
-5 grader eller därunder! 

Till rapporten är bifogat kopior av 
mottagna instruktioner, minister Wrang
els skrivelse av den 11 december om att 
"Som fullständ igt lugn synes råda i S:t 
Petersburg och någon anledning till oro 
för våra härvarande landsmäns säkerhet, 
en ligt min mening, för närvande ej 
föreligger, får jag ära n meddela, att från 
Kungl beskickni nge ns sida intet hinder 
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möter, för att Ni anträder återfärden till 
Sverige." Det innebar verkligen en för
ändrad bedömning jämfört med vad 
samme man gjort endast fem dagar tidi
gare! Ä ven skrivelsen med anmodan om 
att gå till Reva! "om att därstädes till 
äventyrs uppehållande svenskar till 
hjälp" finns med i rapporten som bilaga. 

Minister Wrangels träffsäkerhet vid 
sin bedömning, var kanske inte så ut
präglad , eftersom det redan den 14 de
cember rapporteras i tidningarna, att be
lägringstillstånd övervägdes även i S:t 
Petersburg! 

Den 19 december, d v s mindre än två 
veckor efter rustningen inleddes, rappor
terar stationsbefälhavaren i Stockholm, 
att Psilander åter avmönstrats. 

Örnens företag till Riga 
Ä ven beskrivningen av Örnens förflytt
ningar och verksamhet bygger på far
tygschefens rapport efter fullgjord expe
dition . Den inlämnades den 14 december 
direkt till Sjöförsvarets kommandoexpe
dition av befälhavaren på "Drottning So
fia" , sjökapten Friberg, som fått skriftlig 
order av fartygschefen Örnen , att vid an
komsten till Stockholm omedelbart bege 
sig till ämbetsbyggnaden och överlämna 
den skriftliga rapporten. 

Av de inledande tidningsartiklarna 
från de korrespondenter, som medföljde 
ombord på "D rottning Sofia" får man in
trycket av en viss förvirringen och oro. 
Artiklarna antyder att befälhavaren inte 
fått tillräckliga instruktioner och man 
und rar mycket över hur och när man 
skulle få det skydd som Örnen skulle 
lämna. Möjlige n bidrog en sporadisk 
skottlossning i staden, en viss sjögång un
der förfly ttningen dit och det faktum att 
"Drottning Sofia" aldrig tidigare varit i 
Riga till oron. 

Örnen hissade befälstecken och på
började rustning den 6 december. Rust
ning och kompassjustering skedde 
snabbt och den 7 december kl 3.10 läm
nade Örnen Karlskrona, vilket telegra
fiskt rapporteras till Sjöförsvarets kom
mandoexpedition av Befälhavande ami
ralen. Kursen sattes mot Di.inami.inde dit 
Örnen anlände och ankrade morgonen 
efter. I Di.inami.inde fick fartygschefen 
ett brev från konsuln, som meddelade, att 
myndigheterna inte kunde medge Örnen 
att anlöpa hanmen eftersom förbind el
serna med S:t Petersburg var avbrutna. 
Detta var dock inte svar tillräckligt vare 
sig för konsuln eller för fartygschefen. 
Örnen avgav därför salut med 21 skott, 
vilken besva rades, och gick sedan in och 
förtöjde i H afendam cirka sex distansmi
nuter nedströms Riga! Efter att ha avlagt 
officiell visit bos fästnin gskommendan
ten , gick Åkerhielm med ångslupen upp 
till Riga för att träffa konsuln och befäl 
havaren på " Drottning Sofia". Han be
slöt därefter, eftersom utklareringen av 
de passagerare som skulle medfölja om
bord på "Drottning Sofia" beräknades ta 
sin tid, att tills vidare skicka en mindre 
bevakningsstyrka till Riga för a tt skydda 
ångaren. Han utfärdade till och med sär
skilda skriftliga instruktioner för den of
ficer, som ledde styrkan och för befälha
varen på "Drottning Sofia" att förlägga 
och utspisa styrkan. Det rörde sig dock 
bara om en styrka på en officer, en un
derofficer och tio man (dock inte ur ka
nonbetjäningarna, som Åke rhielm sär
skilt påpekar)! Preliminärt bestämdes 
också att "Drottning Sofia" skulle avseg
la den 12 december på eftermiddagen, då 
alla passagerare bedömdes ha passerat 
passkontrollen. 

Emellert id kunde Åkerhielm på sön
dagen den 10 december utverka tillstånd 

hos fästnin gskommendanten om att få gå 
upp till Riga med kryssaren och ligga 
kvar där till den 13 december. Örnen gick 
därför omedelbart in till Riga och förtöj
de med "Drottning Sofia" utanför sig, så 
att all gångtrafik till ångaren måste ske 
över Örnens däck. 

På måndagen övades Örnens besätt
ning i "Klart skepp" ocb i "Äntrings av
slående" med skarp och lös ammunition 
samt med kryssarens brandslangar. På 
tisdagen rapporterade konsuln , att Örn
ens hjälp inte längre var nödvändig, var
för Åkerhielm beslöt att Örnen och 
"Drottni ng Sofia" skulle avgå dagen ef
ter kl 3 e m. Tyd li gen gick dock utklare
ringen fortare än beräknat, vilket kan 
bero på att endast ett 30-tal av föranmäl
da 80 personer medföljde "Drottning So
fia" till Stockholm. Avgången tidigarela
des därför till kl 3 på n a t ten och efter 
losskastning och utsegling detacherades 
"Drottning Sofia" till Stockholm, medan 
Örnen planenligt återgick till Karlskro
na. 

På torsdag morgon, den 14 december, 
anlände fartygschefens rapport skriftligt 
med bud från "Drottning Sofia" till Sjö
försvarets kommandoexpedi tion . Till sin 
redogörelse har Åkerhielm fogat kopior 
av mottagen instruktion och av givna in
struktioner enligt tidigare. Därutöver 
finns kopior av framställningar från de 
brittiska och amerikanska konsulaten 
om att få utnyttja passagerarplatser om
bord på "Drottning Sofia" för respektive 
lands medborgare. När det kom till kri
tan utnyttjades in te denna möjlighet, för 
passagerarlistan, som publicerades i flera 
tid ningar, innehåller praktiskt taget en
dast vanliga svenska namn. 

Efter att ha läst reportagen i de tid
ningar, som hade reportrar med ombord 
på "Drottn ing Sofia" , uppfattar jag, att 
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Svenska Dagbladets korrespondent bäst 
sammanfattar hur expeditionen uppfat
tades av de som varit med under företa

get. 
"Den allmänna meningen är att såväl 

Drottning Sophias som Örnens befäl ha 
på ett korrekt och för Sverige hedrande 
sätt utfört sina uppdrag och att valet av 
undsättningsbefäl icke kunna falla på 
lämpligare personer. Det fordrades både 
fasthet och takt, då det gällde att i sådant 
ärende göra en visit i en rysk stad under 

krigstillstånd " 
Befälhavande amiralen i Karlskrona 

rapporterade den 14 december, att Ör
nen anlänt till Karlskronas fästning kl 
8.45 fm och den 18 december att hon av
mönstrats d v s mindre än två veckor ef
ter påmönstring. 

Tidningarna rapporterar senare, att 
oroligheterna fortsatte även i Rigaområ
det efter det att den svenska undsätt
ningsexpeditionen lämnat området. 
Oron i Livland och Kurland upp hörde 
egentligen inte förrän 1908. 

Företagens påverkan på 
försvarsdebatt och 
materielplaner 
Självfallet rapporteras torpedkryssarnas 
företag mycket positivt i pressen i anslut
ning till återkomsten till Sverige. Ä ven 
några dagar därefter - i samband med att 
nya oroligheter rapporteras från Ryss
land - omnämns företagen , men efter 
den 20 december finns ingenting. Av ny
heter från marinen fanns andra och mera 
"vanliga" nyheter: Pansarkryssaren Fyl
gia sjösattes den 20 december och en ny 
jagare, Magne, presenterades elen 21 de
cember, utan några som helst hänvisning
ar ti ll torpedkryssarna och deras verk-
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samhet. Nyhetsvärdet var borta och jul
friden sänkte sig över landet! 

l den allmänna försvarsdebatten om
nämns aldrig torpedkryssarnas undsätt
ningsföretag. De stora frågorna i för
svarsdebatten förändrades inte och inte 
heller direktiven för den kommande ge
mensamma försvarsplanen. lnga diskus
sioner förs och inga riktlinjer anges om 
hur verksamheten inom försvaret sku ll e 
inriktas före ett krigsutbrott. Detta oflex
ibla synsätt medförde, att det inte fanns 
något utrymme för funderingar om hur 
försvarets resurser skul le kunna använ
das i en mera total säkerhetspolitik e ller 
på lägre konfliktnivåer. 

Möjligen levde dock minnet av denna 
typ av insatser dock kvar, för i februari
mars 1918 genomfördes en liknande ex
pedition till Åland efter det att represen
tanter för lokalbefolkningen där begärt 
skydd mot befarade oroligheter vid den 
ryska ga rnisonen på öarna. Åtminstone 
borde minnet från expeditionen till Riga 
funnits kvar hos kommendörkapten 
Åkerhielm, som nu var chef för den 
svenska styrkan mot "rödgardisterna". 

Regeringens inriktning för den fram
tida materielanskaffningen var, att först 
skulle en gemensam försvarsp lan tas 
fram och därefter skulle nödvändig ma
teriel för denna plan anskaffas. Det ver
kar ju logiskt och riktigt , men har dock 
den avgörande nackdelen , att om förs
varsplanen görs upp mot en alltför snäv 
förutsättning, hela ve rkets giltighet blir 

tveksam. 
För försvarsplanens genomförande 

lade chefen för fl ottans stab fram en far
tygsanskaffningsplan , där han faktiskt fö
reslog anskaffning av två nya torpedkrys
sare och , om möjligheter fanns, önskade 
han ytterligare två. Huruvida dessa för
slag på något sätt kan kopplas till und-

sättningsexpeditionerna 1905 kan dock 
inte beläggas. Flottans huvudfråga i pla
nen rörde anskaffning av pansarskepp. 
Sjöminister Sidner förordade personli
gen nybyggnad av flera pansarskepp av 
typ Oskar II, men ville, av ekonomiska 
skäl, ersätta de föreslagna torpedkryssar
na med jagare, eftersom dessa endast 
kostade hälften så mycket per enhet. 
Några bedömningar ell er reservationer 
om huruvida dåtidens mycket små jagare 
skulle kunna lösa uppgifter liknande de 
som torpedkryssarna löst finns dock inte. 

Värdering 
Min värdering av de båda företagen är 
att de genomfördes på ett hedrande sätt 
och att de resultat , som uppnåddes, får 
anses vara tillfredsställande. Bereddupp
giften för Psilander skulle dock bedöm
ningsvis vara omöjlig att lösa utan att ex
tra transportresurser ställts till förfogan
de. Varför evakueringen skulle ske till 
Finland, kan möjligen förklaras av att 
den ordinarie ångfartygstrafiken mellan 
Finland och Sverige inte påverkats av 
oron i landet. 

Det som främst slår en modern be
traktare, är med vilken fart rustning sker 
och att personalen alldeles uppenbarli
gen redan fanns både tillgänglig och till
räckligt utbildad. En förutsättning för 
detta var, att flottan redan 1887 börjat 
avveckla det indelta båtsmanskåren och i 
stället bygga upp en stam på 4 000 man. 

En annan iakttagelse är fartygsche
fernas stora målmedvetenhet och goda 
förmåga att, i förekommande fall i sam
verkan med den diplomati ska represen
tationen på platsen, på ett ändamålsen
ligt sätt tillvarata svenska intressen även 
under svåra yttre förhållan den. 

Kabinettsekreteraren på UD ska se
nare ha yttrat till den brittiske ministern i 

Stockholm, att regeringen ångrade expe
ditionen , eftersom Psilander hade funnit 
den ryska huvudstaden "alldeles lugn", 
vilket britten rapporterade hem till Lon
don redan den J 5 december 1905. Hans 
bedömning verkar mot den aktuella bak
grunden inte särski lt väl överlagt eller 
täckande. Han nämnde tydligen inte hel
ler Örnens företag till Riga. Möjligen 
kände han inte till att torpedkryssarna 
haft olika uppgifter att lösa. Sjöförsvars
departementet överlämnade aldrig far
tygschefernas rapporter till UD, trots att 
det ju rört sig om "UD-ärende". 

Principen att med begränsad marin 
styrka uppnå politiskt önskvärda mål 
kallas i allmänhet - och särskilt bland 
stater som utsatts för denna typ av påver
kan - för kanonbåtsdiplomati och ordet 
har fått en ganska negativ klang. Man 
glömmer då ofta bort, att ingripanden på 
låg konfliktnivå -om det görs på tydligt 
och på rätt sätt - kan få mycket positiv 
påverkan på en annars hotande konflikt 
och att man därigenom kan undgå eska
lering eller tvingas agera med mera 
våldsanvändning. 

Det framgår ganska tydligt mellan ra
derna i källmaterialet, att undsättnings
expeditioner av den aktuella typen inte 
a lls betraktades som något exceptionellt 
utan som en ganska normal verksamhet 
för flottan. Några stora eller omfattande 
förberedelser behövde inte göras för så
dana företag. Tyd ligen fanns såväl regle
mentariska grunder som erfarenhet från 
andra undsättningsexpeditioner och in
satserna var en del av ordinarie fredsruti 
ner. Personellt och materiellt fanns till
räcklig beredskap och några omfattande 
politiska besl ut behövde inte fattas inför 
en insats; ibland inte ens för insatser 
inom andra staters territorier. Någon po
liti sk strid eller andra meningsski ljaktig-
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heter om insatser av den aktuella typen 
tycks inte ha förekommit. 

Uppenbarligen uppfattades flottan ha 
viktiga uppgifter att lösa även under 
fredsförhållanden, men detta återspegla
des inte i den aktuella försvarsdebatten . 
Inte ens flottans företrädare tycks ha 
hävdat fredsuppgifternas betydelse och 
behovet av fartyg för att lösa dessa. 

Man kan avslutningsvis inte undlåta 
att reflektera över den stora skillnaden 
mellan teori och praktik inom det svens
ka försvaret vid den här tidpunkten . Un
der det att diskussioner fördes om ett 
teoretiskt framtida krigsläge och vilka 
resurser försvaret skulle behöva under 
sådana omständigheter, löste två ganska 
oansenliga fartyg litet i skymundan sina 
uppgifter för att tillvarata landets intres
sen. 

Det är kanske också så man trots allt 
ska använda försvarets resurser? Man 
agerar på bästa sätt med de resurser man 
råkar ha till buds i den aktuella situatio
nen- oberoende av vilka teoretiska upp
gifter de egentligen var anskaffade för. 

Några reflexioner 
När man läser om försvaret och försvars
debatten vid förra sekelskiftet kan man 
inte undgå att göra vissa reflexioner. Pa
rallellerna med det senast förlidna sekel
skiftet är alltför många och även nu står 
Sverige inför stora yttre och inre föränd
ringar. 

Den första reflexionen rör rysskräck
en. Det verkar som om man på flera håll 
faktiskt befarade ett överhängande ryskt 
angrepp- alldeles oberoende av de verk
liga omständigheterna. Vad jag kan för
stå, var generalguvernementet Finland 
exempelvis helt tomt på rysk a trupper 
samtidigt som den ryska flottans sista 
stridsfartyg lämnade Östersjön för att 
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förintas i Tsushimasundet. Att man rea
listiskt lade Rysslandsfallet som grund 
för en krigsplanläggning är naturligt, 
men därifrån till att ständigt återkomma 
till anfallsriskerna verkar minst sagt lite 
överdrivet. Det under unionskrisen 
framförda argumentet om norrmännens 
opålitlighet och att man kunde befara, att 
de skulle falla Sverige i ryggen vid det 
ryska anfallet, väcker väl idag närmast 
ett löje, men togs tydligen på stort allvar 
vid den här tiden . 

Den andra funderingen rör förhållan
dena mellan tidens två försvarsgrenar. 
Visst var konkurrensen om anslagen en 
viktig fråga, men djupet i den förda för
svarsgrensstriden verkar på en moderna
re åskådare närmast vara ofattbar. Allde
les tydligt talade hären - armen hette så 
på den tiden- och flottan inte alls samma 
språk. Detta återspeglade sig redan på 
departementsnivå. Chefen för Lantför
svarsdepartementet var "Krigsminister" 
och chefen för Sjöförsvarsdepartementet 
var "Sjöminister", vilket på sitt sätt anty
der de båda departementens inbördes 
förhållande. Enligt härens förespråkare 
var det krigsministern, som skulle leda 
landets krigsförberedelser, medan sjömi
nistern främst ledde ett fackdepartement 
för sjökommunikation. De två befatt
ningarna i händerna på två utrerade fö
reträdare för sina respektive professio
ner verkar mest ha liknat en hönsgård 
med två tuppar. Dokumentationen om 
sjöministern, Sidner, är i det här avseen
det mycket begränsad, men krigsminister 
Tingsten, hans inställning och hans verk
samhet är ganska väl beskriven; av ho
nom själv och av hans brorson, Herbert 

Tingsten . 
Maken till enögd "militärdiva" får 

man leta efter. Hans grundläggande PM 
för försv aret och som, enligt hans egen 

uppfattning, gjorde hans fortsatta inne
hav av krigsministerposten nödvändig, 
handlade om Bodens fästning, kasern
byggnationer och frågan om en ny fält
uniform! När Staaffbeslutat, att försvars
frågan skulle ges en större räckvidd än 
så, noterar Tingsten , "a tt däremot kunde 
jag inte ha något att erinra, allra helst 
som Sverige genom unionsupplösningen 
för sitt försvar gått miste om den 20 000 
man starka unionskontingenten." Så kan 
bara en snävt tänkande militär uppfatta 
den stora strategiska förändring, som 
skedde i samband med unionsupplös
ningen. Tingsten hade också varit mycket 
aktiv i samband med Karlstadsförhand
lingarna, som i förbryllande utsträckning 
handlade om norska gränsfästningar och 
deras avrustning. Var det verkligen den 
viktigaste frågan? 

l försvarsplansärendet noterar Ting
sten att "l denna fråga hade jag icke nå
gon förhandling med chefen för sjöför
svarsdepartementet, utan den saken 
sköttes av statsministern. Min promemo
ria avsåg all enast hären , och dess syfte 
var, att planmässighet skulle redan från 
börj an inträda inom redan bestående or
ganisation". 

Hade det inte varit lämpligt att vid 
något tillfälle kanske diskutera grundläg
gande frågor för det gemensamma för
svaret och i den första "integrerade" för
svarsplaneringen med sin ministerkolle
ga, för inte trodde han väl, att statsminis
tern personligen skulle göra det? I stället 
överöser han Sjöförsvarsdepartementet 
med sk rivelser från Lantförsvarsdeparte
metet där "spade ln/06 med spadskydd 
m/06 för det ridande artilleriet fastställs, 
vilket jag härmed har äran att meddela." 
Sjöförsvarsdepartementets inkommande 
diarium är fullt av liknande sådana skri
velser undertecknade av krigsministern. 

Samtidigt avslås en framställning 
från Sjöförsvarsdepartementet om till
delning av värnpliktiga skrivbiträden till 
sj ör u llföri n g som råd e s be fä l h a va
rexpeditionerna (I) i docerande ton om 
att "ärenden som föranleder utfärdande 
av bestämmelser för inskrivningsför
rättningarna måtte såvidt möjligt till 
Kungl Landtförsvarsdepartementet in
komma före den 15 november året inn
an." 

Att Tingsten senare- i nästa regering 
- avskedades av Lindman , eftersom han 
vägrade lämna ut militära hemligheter 
till de civila medlemmarna i försvars
kommitten, är inte särskilt förvånande. 
Att "civilisterna" skulle delges militära 
hemligheter, måste ha gått långt över 
denne svenske militarists horisont! 

Å andra sidan måste man också kon
statera, att även flottans företrädare var 
intill inbilskhet begränsat inriktade på 
sin profession utan att se helheten. Den 
som inte begrep, att det var en tydlig 
ski llnad på en 25-cm kanons pansarbry
tande förmåga och en på 28 cm, kunde ju 
inte besitta mycken kunskap alls. Det var 
väl en allmän karaktäristik av den tidens 
sjöofficer, som dessutom konkurrerade 
med mariningenjörer, som uppenbarli
gen ansåg sig besitta minst lika mycket 
taktiska och strategiska kunskaper som 
sjöofficerarna. 

Kapten Hermelins två "erfarenheter" 
från expeditionen till S:t Petersburg bär 
syn för sägen. Indragna fyrskepp och be
slut om korkmålning av torpedkryssar
nas trossbotten- var det verkligen något 
för ett regeringsdepartement? Och var 
det verkligen det viktigaste, att rapporte
ra efter ett snabbt insatt företag till ett 
grannland i uppror? 

Fastnu- nära ett sekel senare- har ju 
allt blivit så mycket bättre. Eller? 
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DE GLÖMDA 
HJÄLTARNA 
Det svenska folkets intresse för sjöfart 
och sjöförsvar och dess betydelse för lan
dets ekonomi och försörjning har aldrig 
varit särskilt stort. Odalbönderna har 
haft en stor övervikt över vikingarna. 
Detta förhållande gällde även under an
dra världskriget, då resurserna var knap
pa och många för försöjrningen viktiga 
förnödenheter saknades. En verksamhet 
som under kriget bidrog till att viktiga 
varor, som inte kunde erhållas från Tysk
land eller dess allierade, kunde tillföras 
folkförsörjningen var lejdtrafiken. Den 
pågick under olika former från 1941 till 
och med 1945. 

Denna mycket värdefulla trafik och 
dess utövare har beskrivits av Lennart 
Lundberg, själv sjöbefäl på maskinsidan 
efter kriget. Hans bok ger en bra bak
grundskildring av det diplomatiska spe
let, som föregick på börjandet av lejd båts
trafiken , ett spel där båda de krigförande 
parterna var inblandade tillsammans 
med re presentsanter för UD, den marina 
ledningen och framträdande personer 
inom civila sjöfarten. En grupp som fått 
ett välförtjänt utrymme i boken är de s k 
kontrollofficerarna , som hade det for
mella ansvaret att alla föreskrifter för 
fartygens framförande i tilldelade färd
vägar följdes. Kontrollofficerarna var re
se rvofficerare i Flottan. Huvudpersoner
na i trafiken var naturligtvis fartygens 
besättningar med befälhavarna i spetsen. 

Det största utrymmet lämnas lejdfar
tygens resor med dramatiska skildringar 
av de fartyg som förliste. Mest dramatisk 
är minsprängningen av Sveajarl och Bra-
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sil med stor förlust av människoliv. Dessa 
händelser hör väl till dem som männi
skor i våra dagar har hört talas om, lik
som de norska kvarstadsbåtarnas utbryt
ningsförsök, som givits ett särskilt kapi
tel. 

Mindre ihågkommen är nog den lejd
trafik, som bedrevs av svenska fartyg till 
Grekland och Kanalöarna. Trafiken på 
Grekland , som bedrevs under f n ternatio
nella Röda Korsets ledning, är märklig, 
eftersom den bestod av livsmedel från 
bl a Kanada till Grekland , som var ocku
perat av Tyskland. Den tyska ockupa
tionsmakten lade beslag på så stora 
mängder av de livsmedel, som Grekland 
producerade, att landets egen befolkning 
led svår nöd. 

Alla sjömän som deltog i trafiken 
gjorde det med livet som insats, liksom 
de som deltog i de allierades konvojtra
fik. Totalt förliste 270 svenska fartyg om 
603 822 bruttoton, och 1 055 sjömän om
kom under andra världskriget. Dessa siff
ror återfinns inte i boken, utan kan stu
deras i SOU 1963:60 "Svenska handels
flottans krigsfört uste r under andra 
världskriget" av Rolf Vallerö. Lennart 
Lundbergs bok har ändå många intres
santa bilagor med uppgifter om fartygen 
och dess befälhavare, samt även uppgif
ter om vilka tyska ubåtschefer, som sänk
te de olika fartygen. 

Besättningarna fick visserligen krigs
risktillägg av olika storlek, beroende på i 
vilka krigszoner deras fartyg befann sig. 
Var fartyget befann sig, då de förliste var 
därför mycket viktigt för de efterlevande. 
Halva krigsrisktillägget fick emellertid 
inte användas direkt, med vissa undan
tag, utan skulle sättas in på ett konto på 

Postsparbanken, där beloppeet skulle stå 
i två år. (SFS nr 586 och 587:1939.) Byrå
kratin känner ju ingen generositet, vilket 
finns exempel på i boken. Särskilt bittert 
måste det ha känts för befälhavaren på
Fenja , som minsprängdes utanför ön Kos 
bland Tolvöarna i juni 1944. Han dömdes 
februari 1946 för försumlighet vid räd
husrätten i Nyköping. 

Ett fantastiskt prov på sjömanskap vi
sade besättningarna på Wiril och Came
lia , då det förra fartyget bogserade det 
senare från Turkiet genom Medelhavet 
och runt Azorena och Färöarna hem till 
Sverige. 

För den som växt upp under kriget 
och haft nära anknytning till en som seg
lat både utanför och innanför spärren, 
stämmer boken till eftertanke och håg
komster. Man skulle önska att flera skild
ringar av detta slag kom fram. Material 
finns i arkiven! 

Romanen "SOS ... Ningpo" av Börje 
Heed utkom 1954. Där får man veta vad 
som hände fartyget och dess besättning i 

Fjärran östern. Ningpo låg i Hongkong, 
när japanerna anföll Pearl Harbor. Den 
12 december fick befälhavaren välja mel
lan att själv låta sänka fartyget eller bli 
sänkt. Bottenventilerna öppnades efter 
protest, men engelsmännen tyckte det 
gick för långsamt och skjöt fartyget i 
sank. Sedan japanerna drivit ut engels
männen ur Hongkong, tillfångatogs be
sättningen av japanerna och fördes till 
Shanghai, där den under svåra förhållan
den fick stanna tills kriget var slut. 6 man 
av besättningen avled under denna tid. 
Sista delen av romanen ger exempel på 
hjärtskärande brevväxling mellan anhö
riga till besättningen och konsulära myn
digheter och UD. 

Bo Granath 

Lundberg Lennart 
LEJDTRAFIK OCH KVARSTAD 
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Kungl Örlogsmannasällskapets tävlingsskrifter 

Kungl Örlogsmannasällskapet är en Kunglig akademi stiftad 1771. Sä llskapets 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 äm ne 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: 

1. strategi och stridskrafters användning. 
2. Personal , utbildning och organisation. 
3. Vapenteknik. 
4. Vapenbärares konstruktion. 
5. Humanteknik och underhål lstjänst. 

Tävlingsskrifter för 2000 skall senast den 1 september 2000 vara Sällskapet ti llhan

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 eller hedersomnämnande samt penningbelöning. Kungl Örlogs

mannasällskapet förbehåller sig rätt att i sin tidskrift, Tidskrift i Sjöväsendet, publicera 

inlämnad- även inte belönad - tävlingsskrift. 

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. Slipendiet utdelas 

vid Sällskapets högtidssammanträde. 
Den som önskar ifrågakomma för stipendium under år 2000 skall skicka in utred

ning eller avhandling till 

Sekreteraren i Kungl Örlogsmannasällskapet 
Box 101 86 
100 55 STOCKHOLM 

senast den 1 september 2000. 
Arbete för vilket författaren tilldelats stipendium förbehåller Örlogsmannasäll

skapet sig rätten att publicera i sin tidskrift, Tidskrift i Sjöväsendet 
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