
TIDSKRIFT I 

SJÖVÄGSENDET 

1771 

NED FÖRSTÅNO OCH STYRKA 

UTGES AV 

KUNGL ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET 

N:r 2 1993 



TIDSKRIFT I SJÖV ÄSENDET 
FÖRSTA UTGIVNINGSÅR 1836 

KUNGL ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET 
KARLSKRONA POSTGIRO 125 17 - 9 BANKGIRO 446- 3220 

Redaktör och ansvarig utgivare: Kommendörkapten LARS WIGERT, FMV, 115 88 Stock
holm, telefon: 08-782 63 85 telefax: 08-782 63 95-

Kungl. Örlogsmannasällskapets postadress: Box 101 86, 100 55 Stockholm. 

Annonser: ÅKE T:SON LOVEN, Djurgårdsslätten 92, 115 21 Stockholm, telefon 08-
66210 71. 

Ekonomi och prenumerationer: B O GRANATH, Wollmar Yxkullsgatan 40, 118 50 Stock
holm, telefon 08-84 98 58. 

Tidskrift i Sjöväsendet utkommer i regel med 4 häften per år. Prenumerationspris 
50 kronor per år. Prenumeration sker endast genom att avgi ft en insätts på postgirokonto 
125 17-9. 

Inbetalningskort utsänds med första häftet årligen. 
Införda artiklar, recensioner, o dyl honoreras med c: a 50 kronor per sida. 
För införd artikel, som av KÖMS anses särski lt förtjänt, kan författaren belönas med 

sä ll skapets medalj och/eller penningpris. 
Bestämmelser för Kungl. Örlogsmannasällskapets tävlingsskrifter återfinns i häftena nr l 

och 4. 

TIDSKRIFT l SJÖVÄSENDET 

156 årgången 2 häftet 

Meddelanden ................................................................................................................ 41 
Nya tider - nya utmaningar •••.••....••............•...•..••....................................•.................. 43 
Av Dick Börjesson 
Dagens stridsmiljö kräver mörkerseende .................................................................. 51 
Av Håkan Neckman 
Ny säkerhetspolitisk miljö- nya krav på kustartilleriet ......................................... 61 
Av Göran Boijsen 
Litteratur ........................................................••.•........................................................... 73 

ISSN 0040-6945 

Siirtryck av införda artiklar kan bestiiilas hos 
redak/ören inom en månad efter utgivningsda;.:en. 

Abrahamsons Tryckeri AB, Karlskrona 

Meddelande 
från 

Kungl. Örlogsmannasällskapet 

Nr 3/93 Kungl Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Stockholm, tisdagen 
1993-03-23 
(Utdrag ur protokoll) 
Sammanträdet avhölls på Sjöofficersmässen i Stockholm i närvaro av 14 ledamöter. 
§ 2 Tillkännagav ordföranden att sedan föregående sammanträde har hedersleda-

moten Einar Blidberg samt ledamöterna Rolf Nilsson och Björn Berg avlidit. 
§ 3 Föredrog sekreteraren föregående protokoll. Protokollet lades till handlingarna . 
§ 4 Redogjorde kassaförvaltaren , ledamoten Granath, för räkenskapsåret 1992. 
§ 5 Beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. 
§ 6 Avhöll ledamoten Göran Boijsen inträdesanförande under rubriken "Ny sä

kerhetspolitisk miljö - nya krav på kustartilleriet " . 
§ 7 Avhöllledamöterna Kaj Nielsen och Anders Stävberg anförande under rubri

ken "Befälssystemet i går, i dag och i morgon- alltid en generations eftersläp
ning, eller?" som introduktion till årsberättelse. 

Vid protokollet 

Herman Fältström 
sekreterare 
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Nr 4193 Kungl Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Stockholm, tisdagen 
1993-04-27 
(Utdrag ur protokoll) 
Sammanträdet avhölls på Militärhögskolan, Stockholm, i närvaro av 33 ledamöter. 
§ 2 Tillkännagav ordföranden att sedan föregående sammanträde har hedersleda

möterna Herr Torsten Rapp och Fredrik Taube avlidit. 
§ 3 Anmälde ordföranden att styrelsens strävan har varit och är att 

-ge ut ett årsprogram för verksamheten, 
-i kallelse till sammanträde ange nästa sammanträde, ink! program, 
- kallelse till sammanträde skall sändas ut 10-14 dagar före aktuellt datum. 
Det föreligger emellertid svårigheter att med säkerhet kunna ange innehåll och 
föredragshållare. Anledningen till detta är dels att det är svårt att få ledamöter 
att åta sig att hålla föredrag, dels att gjorda åtaganden icke fullföljs. 

§ 4 Föredrog sekreteraren föregående protokoll. Protokollet lades till handlingar
na . 

§ 5 Avhöll hedersledamoten Dick Börjesson anförande . 
§ 6 Avhölls inledningsanföranden till diskussionen av 

-"Förändrad försvarsmiljö" (ledamoten Nils-Ove Jansson) 
- "Sjöstridskrafternas roll. Luckor i förmåga att klara hela konfliktspektrat" 
(ledamoten Sölve Larsby) 
- "Kustartilleristridskrafternas roll (ledamoten Göran Boijsen) 

§ 7 Genomfördes kvällens diskussion på temat "Marint kärnområde". 
Vid protokollet 

Herman Fältström 
sekreterare 
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Till våra prenumeranter! 
Normalt skall inbetalningskort för prenumeration varje år läggas in i nr 
l . Detta år har på grund av något fel i distributionen inte alla exemplar 
fått detta inbetalningskort. Vi skickar därför med inbetalningskortet en 
gång till, så att alla får den service de förväntat. 

REDAKTIONEN 

Hedersledamoten 
DICK BÖRJESSON 

Viceamiral Dick Börjesson är chef för marinen 

Nya tider- nya utmaningar 
Chefens för marinen anförande vid Kungl Örlogsmannasällskapets sammanträde 
1993-04-27 

Försvarsbeslutet från juni 1992 togs av 
riksdagen i ljuset av de senaste årens dra
matiska förändringar i vår del av världen 
och Sveriges önskan om ett fördjupat 
samarbete i Europa. I beslutet har lagts 
fast en ambition som tydligt kan kopplas 
till den ambitionstrappa som jag har talat 
om inför och efter försvarsbeslutet. För
svarsbeslutets ambition innebär enligt 
överbefälhavarens tolkning att förmågan 
att klara ett strategiskt överfall skall vara 
betryggande vid slutet av den femåriga 
försvarsbeslutsperioden och ett begrän
sat anfall skall kunna klaras vid sekel
skiftet om eftersatta försvarsfunktioner 
börjar åtgärdas senast under andra hälf
ten av 90-talet. Görs det bevaras också 
tills vidare handlingsfriheten att hinna 
återskapa förmåga till försvar i två rikt
ningar samtidigt i början på 2000-talet. 

Det dröjde som bekant inte många 
veckor förrän det blev aktuellt att korri
gera kursen. Sparpaket och krispaket har 
presenterats som innebär stora ingrepp i 
de flesta samhällssektorers verksamhet 

och i det sammanhanget har försvaret 
ålagts att bära sin del av de nödvändiga 
besparingarna. 

Förändringar i förhållande till för
svarsbeslutets inriktning är därmed 
oundvikliga. Förändringarna måste dock 
göras dels så att riskerna på kort och lång 
sikt för svensk säkerhet blir minimerade 
inom ramen för de resurser som kan av
delas till försvaret, dels så att vi kan svara 
upp mot de förpliktelser som åligger oss 
som medlemmar i internationella samar
betsorgan. 

Hittills har gällt att invasionsförsvar 
är försvarsmaktens viktigaste uppgift. 
Därmed har det varit naturligt att den 
försvarspolitiska diskussionen i Sverige 
sedan lång tid koncentrerats på frågan 
om invasionsförsvarets styrka och ut
formning och hur försvarsstriden skall 
föras den dag som Sverige har dragits in i 
ett europeiskt krig. 

Hur det blir i framtiden är svårt att 
förutsäga . Det är frestande att se det po
litiska sammanbrottet i öster som ett av-

43 



görande steg mot en fredlig värld. Men 
är det säkert att det inte är ett önsketän
kande? En lika trolig utveckling är att 
rådande instabilitet kan leda till andra 
förvecklingar än krigshandlingar. Skullc 
en sådan utveckling betyda att tyngd
punkten i försvaret skall läggas på låg
konflikter med en uttalad satsning på 
fö rm åga till krishantering och krisd ämp
ning? Men tänk om förändringarna i Eu
ropa leder till väpnade konflikte r där oli 
ka slags våldshandlingar direkt eller 
indirekt påverkar vår säkerhet. Är det då 
inte bättre att hålla fa st vid invasionsför
sva rsförmåga n som styrande för försva
rets uppbyggnad? 

Historien visar många prov på full
ständigt fe laktiga prognoser om den sä
kerhetspolitiska utvecklingen. Sc bara på 
den tid som jag har varit marinchef. Den 
har inte varit något undantag i det sam
manhanget. Vem förutsåg för tre år se
dan att Sovjetunionen skulle vara upp
löst eller att ett blodigt krig skulle 
utkämpas i Europa 1993. Hur många 
trodde på fullt allvar för tre år sedan att 
Sveriges riksdag med stor majoritet ett år 
senare skulle förklara att med lemskap i 
de europeiska gemenskaperna ligger i 
Sveriges nationella intresse. Hur många 
var då övertygade om att Sverige våren 
1993 skulle ha inlett konkreta förhand
lingar om medlemskap och att frågan om 
svenskt deltagande och graden av enga
gemang i de olika verksamhetsfält som 
gemenskapen omspänner och därtill hö
rande regelverk skulle vara en i högsta 
grad aktuell fråga? 

Vem förutsåg för tre år sedan att forna 
WP-stater idag skulle ha sökt medlem
skap i NATO, att Finland skulle ha obser
vatörsstatus i NACC eller att Sverige 
skulle beredas tillfälle och acceptera att 
bedriva gemensamma övningar med far
tyg från USA och Östersjöländerna i Ös-
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tersjön sommaren 1993. Ja om det fanns 
någon som gjorde det så hade han nog 
betraktats som ovanligt fantasifull om 
han på fullt allvar hade fört fram sina 
förutsägelser i den allmänna debatten . 

De här exemplen på svårigheterna att 
rätt och långsiktigt förutsäga framtiden 
borde stamma till eftertanke hos alla 
dem som nu har börjat tala om det lämp
liga i en fortsatt kraftig nedrustning av 
det svenska försvaret. 

Ändå är det så att frågan om det 
svenska försvarets utformning måste dis
kuteras särskilt nu då de samhällsekono
miska resurserna är hårt ansträngda. 

Antag att invasionsförsvar all tjämt är 
försvarsmaktens viktigaste uppgift. På 
kort och medellång sikt är alla överens 
om att ett storanfall inte är ett trovärdigt 
alternativ och det har också fått genom
slag i försvarsbeslutet. Politiskt har man 
därmed tagit ansvar för en nedtrappning 
av försvarsförmågan. Däremot har man 
hittills inte varit beredd att avskriva ris
ken för det strategiska anfallet ens i det 
korta tidsperspektivet och inte heller det 
begränsade anfallet på något längre sikt. 
Därmed är det en uppgift att skapa det 
bästa möjliga försvaret som kan klara 
dessa hot. Det är här som begreppen 
"smalare men vassare" och "kvalitet före 
kvantitet" kommer in. 

Den här frågan berördes av armeche
fen i en artikel i SvD den 25 april. Han 
säger: "Vid el/ strategiskt överfall kan för
hand utrustade med mnderna stridsvag
nar landsältas från 'Trojanska hästar' i 
våra hamnar och luf tlandsällas med stora 
transportflygplan på våra flygplatser. Vi
dare kan trupp och lätta stridsfordon luft
landsältas med fallskärm och helikopter. 

Vid ett angrepp över landgränsen 
kommer med säkerhet el/ stort antal 
stridsvagnar att wnylljas. Vi har själva 
med försök visat alt moderna stridsvag-

nar har en mycket god terrängframkom
lighet. 

Om vi skulle drabbas av angrepp mot 
vår kust är det också sannolikt att strids
vagnar medförs. Terrängen innanför kus
ten är ofta öppen och vällämpad för me
kaniserade förband. Angrepp m ot gräns 
och kust kombineras med omfaltande 
luftlandsällningar. 

Alla dessa situationer f ordrar att våra 
förband med framgång kan gå till strid 
mot angriparens modernaste stridsvag
nar. Eli av de viktigaste medlen är moder
na egna stridsvagnar med bra rörlighet, 
eldkraft och skydd. De är nödvändiga för 
all kunna anfalla och återta hamnar och 
flygfält m m, i vart fall i öppen terräng. De 
är även en viktig faktor för våra strids
krafters trovärdighet. " 

Ett alliansfritt Sverige - stort till ytan 
med en liten befolkning huvudsakligen 
koncentrerad till kustregionen, med 
otillgängliga landgränser och en lång sjö
gräns har ett svårt utgångsläge i sin för
svarsplanering också om man kan räkna 
med långa förvarningstider. 

Förband med förmåga att slå en angri
pare som kommit in på markterritoriet 
är självfallet en viktig del i invasionsför
svaret. De kan dock inte ensamma lösa 
uppgiften särskilt inte om antalet för
band är begränsat och om inte vissa 
grundläggande försvarsfunktioner kan 
tillgodoses. 

Erfarenheterna från Gulfkriget be
styrker dessa påståenden. Genomförda 
analyser visar att koalitionens uppladd
ning tog lång tid trots a tt den inte utsat
tes för någon motverkan. Betydelsen av 
långtgående förberedelser i ett uppladd
ningsområde framgick klart. 

Trots en tydlig förvarning under flera 
månader om att det fanns risk för ett 
förestående anfall var försvarsförbere
delserna inte tillräckliga. Flyg- och sjö-

transporter samt ansamling av resurser i 
uppladdningsområdena fick fortgå ostör
da . De skulle ha varit sårbara om de ut
satts för motverkan och sådana störning
ar skulle kunn at ha påverkat det 
efterföljande krigsförloppet Likaså sku l
le koalitionens möjligheter ha blivit avse
värt sämre om de inte hade haft oin
skränkt luftherravälde eller om deras 
förmåga till telekrigföring kunnat bestri
das. Möjlighete rna för koalitionens sjöo
perationer begränsades ändå efter anfal
let av hotet från sjö-, kust- och flygburna 
robotar liksom av minhotet Samtidigt 
band koalitionens amfibiekapacitet stora 
irakiska styrkor inför hotet om landstig
ning. Erfarenheterna belyser värdet av 
att en försv arare med en lång sjögräns 
och infallsportar vid kusten kan upprätt
hålla ett trovärdigt hot mot en angripares 
sjöstridskrafter och sjötransportkapaci
tet Redan förlusten av några få trans
portfartyg med upplastade förband eller 
ersättningsmateriel kan bli förödande 
och därför är respekten för sådana hot 
stor. Det leder till att omfattande och 
kraftsplittrande skyddsåtgärder måste 
vidtas. Likaså visade sig svårigheterna att 
rätt förutse om, när och var en landstig
ning planerades. 

Det innebär omsatt till våra förhållan
den att om en angripare skall kunna för
hindras att ockupera hela eller delar av 
Sverige så måste dels hans tilltransporter 
av trupp och materiel genom luften , över 
sjön eller på marken strypas genom 
framgångsrik bekämpning av transpor
terna eller också så måste angriparens 
tillträde förhindras till sådana infallspor
tar där trupp och materiel kan urlastas. I 
valet mellan dessa principiellt olika lös
ningar på invasionsförsvarsproblemet är 
det lätt att inse att de t sämsta alternativet 
är att tvingas föra striden på svensk jord. 
Slutsatsen blir självklar' Utgångspunk-
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ten måste vara att i det längsta undvika 
att bli indraget i en militär konflikt och 
om det ändå inträffar så långt möjligt 
föra striden så att landterritoriet med be
folkning och infrastruktur skyddas mot 
direkta stridshandlingar. Även efter ett 
eventuellt medlemskap i EG/EU kom
mer Sverige och Norden att vara ett glest 
befolkat ytterområde inom gemenska
pens ram. Om ett akut hot om militärt 
angrepp riktat mot Sverige skulle uppstå 
handlar det för en angripare om att 
snabbt försöka slå ner svensk motstånds
vilja så att krigsmålen uppnås med mins
ta möjliga förluster i förband och tid. 

En angripare skall alltså kunna slås 
senast vid kusten. Det förefaller då vara 
en dålig lösning på de ekonomiska pro
blemen i försvarsmakten att skära bort 
sådana förband som kan slå mot till
transporter och säkra infallsportar. 

Om det nu är så att de traditionella 
hotbegreppen kust- och gränsinvasion, 
anfall med kort militär förvarning och 
möjligen strategiskt överfall har en be
gränsad aktualitet inte bara i det korta 
perspektivet utan också på längre sikt så 
måste det noga övervägas om det finns 
andra hot som kräver större uppmärk
samhet. Det försvar som vi nu utvecklar 
och de investeringar i materiel, anlägg
ningar och utbildning som vi nu beslutar 
om kommer ju att få fullt genomslag i 
krigsorganisationen först fram mot se
kelskiftet. 

Det finns enligt min mening andra sä
kerhetspolitiska hot vid sedan om invasi
onsförsvaret som borde lyftas fram och 
beaktas mera än tidigare i den översyn av 
försvarsplaneringen, som redan nu fram
tvingas av ekonomiska skäl. 

För det första . 
I Östersjön är Sverige den största 

strandägaren. Även efter ett eventuellt 
inträda i EG kommer Sverige att vara 
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gemenskapens gränsland mot Ryssland, 
Estland, Lettland, Litauen och Polen. 
Hela denna gräns är en sjögräns och 
Sverige kommer också att vara en stor 
strandägare i Västerhavet och i Öresund 
som förenar de delar av det fria havet 
som utgörs av Östersjön, Skagerack och 
Kattegatt. 

Till det kommer att Sverige är starkt 
beroende av kringliggande havsområden 
både för samfärdsel och försvar. Över 
90 % av den svenska utrikeshandeln och 
40% av inrikestransporterna går sjövägen. 

Sverige hävdar sedan år 1979 tolv dis
tansminuters territorialhav utanför den 
baslinje som är dragen mellan definiera
de punkter på fastlandet och på öar och 
skär. De internationella sunden Öre
sund, Södra och Norra Kvarken förbin
der delar av det fria havet och är delvis 
svenska. Sedan den l januari 1993 har 
Sverige ersatt den tidigare fiskezonen 
med en ekonomisk. Den omfattar med 
en allmän beskrivning vattenområdet 
från baslinjen och ut till mittlinjen till 
angränsande staters territorier. Det är 
inom detta vidsträckta område som 
Sverige ständigt skall hävda sin territori
ella integritet och nationella intressen, 
avvisa kränkningar och ingripa mot alla 
brott mot fastställda tillträdesbestäm
melser. 

Inom inre vatten , på territorialhavet 
och i den ekonomiska zonen har Sverige 
en exklusiv rätt att utöva jurisdiktion bl a 
genom att utfärda regler för miljöskydd, 
fiske, polisiär verksamhet, kontroll av in
stallationer och räddning av liv och miljö. 
I de internationella sunden har Sverige 
skyldighet att garantera genomfarten för 
den internationella sjöfarten. 

Att utfärda regelverk är en sak, att 
kontrollera efterlevnaden är en annan. 

Grundläggande för förmågan att kun
na hävda en stats överhöghet över terri-

toriet och den ekonomiska zonen är att 
området kan övervakas, att aktiviteter 
kan upptäckas och efterlevnaden av la
gar och förordningar kan kontrolleras, 
att mål kan lokaliseras och identifieras 
och att adekvata åtgärder kan vidtas i de 
enskilda situationerna. En ständig ström 
av informationer måste kunna samman
ställas, lagras, bearbetas, analyseras, pre
senteras och distribueras till dem som 
har ansvaret för det militära försvaret , 
för gränsbevakningen, för smugglingsbe
kämpning, för fiskeövervakning, för mil
jöskydd, för havsresursinventering, för 
sjösäkerhet och sjötrafikkontroll, för na
vigeringssäkerhet och -hjälpmedel samt 
för sjöräddningstjänst 

Bara av det skälet krävs inom alla 
havsområden en ständig övervakning, en 
ledningsorganisation som kan samordna 
de marina insatserna och en marin när
varo med förband som direkt kan använ
das för kraftfulla insatser mot illegal 
verksamhet eller för att öka säkerheten 
för sjöfarten och miljön i våra omgivande 
havsområden. Betydelsen av att bevara 
den regionala bredden i det marina för
svaret i vid bemärkelse för sjöfartsnatio
nen Sverige måste uppmärksammas. 

För det andra . 
När internationella insatser med mili

tära förband diskuteras handlar det of
tast om fredsbevarande och fredsskapan
de operationer. Sverige har hittills inte 
deltagit med marina förband i sådana 
sammanhang men det kan inte uteslutas 
att sådana framställningar kan komma 
att aktualiseras oavsett om vi är medlem
mar i EG eller inte. Det följer redan av 
vårt medlemskap i FN och ESK. 

l samband med flera tidigare svenska 
insatser med markstridsförband var av
saknaden av förband för övervakning 
och insats i närliggande havsområde tyd
lig. Det gällde t ex Cypern där ingen kon-

troll över "sjöflanken" kunde upprätt
hållas. 

FN-insatserna i samband med Gulf
kriget gjordes bl a av multinationella ma
rina förband. Norge och Danmark deltog 
med ett stödfartyg resp en fregatt. Tysk
land , Holland, Belgien, Frankrike och 
England skickade bl a minröjningsför
band. I Jugoslavien är marina förband 
från flera europeiska länder engagerade i 
en sjöblockad. 

En styrka med svenska marina för
band är att de utformats och övats för 
uppträdande nära kust och i skär
gårdsterräng. Vi har förband för bevak
ning och insatser av många slag både på 
marken och till sjöss. Detta är en tillgång 
som stormakterna inte har i samma ut
sträckning. 

Internationella insatser med marina 
förband handlar dock inte enbart om mi
litär närvaro. Det skulle också kunna 
vara insatser i samverkan med exempel
vis polis och kustbevakning för räddning
och miljöskydd till havs och i kustområ
den. Det skulle kunna vara insatser för 
att dokumentera den marina miljön och 
för att kartlägga havsbottnarna och till
gången på resurser utanför områden som 
omfattas av svensk jurisdiktion. Det 
skulle kunna vara insatser för att öka sä
kerheten till sjöss och det skulle kunna 
vara insatser för att stödja andra länder i 
deras övervakning och kontroll av sina 
respektive områden. 

Även om denna typ av samarbete kan 
tyckas vara omöjligt idag kan det ändå 
vara dags att börja tänka på problemen 
inför övergången till en ny europeisk sä
kerhetsordning och ökade anspråk från 
omvärlden på svenskt deltagande i inter
nationella operationer. 

Hur än utvecklingen blir av situatio
nen öster om Östersjön av europeiskt sä
kerhetssamarbete eller av världssituatio-
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nen i stort krävs från svensk sida en ökad 
beredskap för aktiva internationella in
satser. Detta gäller i hög grad också de 
marina förbanden. 

Vad är det då för fel på den inriktning 
för marinens utveckling som har lagts 
fast i försvarsbeslutet och som jag har 
tolkat i Nya Hårda Bud? 

Det borde vara en tydligare satsning 
på invasionsförsvar och en snabbare om
sättning av invasionsförsvarsförbanden 
säger en del. Är det förslaget en slutsats 
av genomtänkta analyser eller är det ett 
utslag av revirbevakning? 

Det borde vara en tydligare tyngd
punktsförskjutning mot lågkonflikthan
tering säger andra . Ger det en balanse
rad och trovärdig försvarsförmåga om 
invasionsförsvar alltjämt är styrande för 
utformningen av den övriga försvars
makten? Kan en minskning av marinens 
invasionsförsvarsförmåga godtas om an
talet förband i den övriga försvarsmak
ten dels blir färre, dels har en otillräcklig 
krigsduglighet och beredskap. Mitt svar 
är nej! 

Det är dags att överge den regionala 
bredden säger några. Vad menas med 
det? Skall vi inte längre ha en övervak
ning av våra kustområden, en marin när
varo längs alla kuststräckor och möjlig
heter att från marina stödjepunkter i de 
skilda havsområdena kunna stödja för
band som kraftsamlas för att lösa uppgif
ter i hela konfliktskalan från fred till 
krig? 

Beredskapen i marinen är onödigt 
hög är en annan vanlig uppfattning. Är 
det en trovärdig slutsats när vi fortfaran
de utsätts för medvetna och systematiska 
kränkningar av vårt sjöterritorium? Är 
det försvarligt att sänka beredskapen i 
marinen och lägga förband i malpåse när 
beredskapen samtidigt hålls uppe inom 
förband och funktioner som inte har lika 
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tydliga uppgifter i integritets- och trös
kelförsvaret Mitt svar är nej' 

Vi har för stor grundorganisation på
står vissa. Ja, har man fört dialoger med 
våra operativa chefer som vill ha flera 
och bättre marina förband eller med våra 
marina myndighetschefer som kvider un
der besparings- och rationaliseringskrav 
så tycks inte heller det vara en framkom
lig väg. 

Ändå är det en av de vägar vi nu prö
var. 

Antalet värnpliktiga som årligen 
grundutbildas minskar nu från drygt 
6 000 till ca 4 100. Därmed måste utbild
ningen koncentreras till de operativt rör
liga förbanden och till att säkra tillgång
en på befäl med erforderlig bakgrund 
och kunskap. 

Den översynen påverkar behovet av 
utbildningsetablissement liksom utbild
ningens förläggning till tid och plats. 

En annan väg som prövas är att be
gränsa behovet av yrkesbefäl och civilan
ställda. Den första kategorin styrs av an
talet förband och kravet på befälskvali
tet. Här finns inte mycket mer att hämta 
men ändå gör vi en översyn av hela be
fälsutbildningen för att få en god befäls
försörjning också i framtiden och instru
ment för att göra en balanserad och nöd
vändig avveckling av personal i de högre 
ålderslägena. 

Behovet av civil personal styrs av be
redskapskraven och behovet av en minsta 
servicenivå. Här finns heller inte mycket 
mer att hämta med den krigsorganisation 
och de beredskapskrav som gäller. Först 
om någon plats kan lämnas helt öppnas 
möjligheter till mer omfattande personal
besparingar men en sådan åtgärd går stick 
i stäv med de operativa kraven . 

Den sämsta vägen av alla som har 
förts fram som förslag i den rådande lik
viditetssituationen är att senarelägga 

modernisering och förnyelse av förban
dens materiel. Det kan ge en kortsiktig 
lösning men skapar oöverstigliga pro
blem i framtiden om en stor del av vår 
materiel måste ersättas i stort sett samti
digt. Det leder till den sämsta situationen 
av alla. 

Nu behöver vi inte hamna i den situa
tionen . Med de åtgärder som nu är skisse
rade i Nya Hårda Bud skapas utrymme 
för materiell förnyelse, en bra kvalitet 
personellt och utbildningsmässigt på de 
prioriterade förbanden, en rimlig grad av 

förmåga till återtagning av krigsduglighet 
och beredskap på de lägre prioriterade 
förbanden. En enkel överslagsberäkning 
av kostnaderna för planerad verksamhet 
visar detta. 

Det är den planen som gäller för mig. 
Den ger en anpassad beredskap i närtid, 
en krigsorganisation som på ett rimligt 
sätt kan klara integritets- och tröskelför
svaret och som skapar möjligheter att 
återskapa försvarsförmåga i framtiden. 
Finns det någon som har en bättre lös
ning? 

FORDELNING AV HP01 OCH HP02 OVER PERIODEN 93-98 
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Vi siktar på framtiden 

TIGA , IR-.ren.rorfiir marinen 

Vi utvecklar elektroniska system för framtidens försvar. För 

flygvapnet, armen och marinen. 

Radar, presentationssystem, systemdator och motmedel i 

JAS 39 Gripen kommer att tillverkas och vidareutvecklas 

långt in på 2000-talet. Detsammagällerden flygande spanings

radarn PS-890, luftvärnsradarn GIRAFFE, den marina spa

ningsradarn Sea GIRAFFE och våra elektro-optiska system. 

Vi är en av de ledande i världen inom områdena mikrovågs

teknik och signalbehandling. De kunskaperna kommer andra 

produktområden inom Ericsson tillgodo: mikrovågslänkar för 

mobila och fasta nät, framtidens mobiltelefoni och kommuni

kationsnät med fiberoptik. 

Dagens högteknologi för framtidens produkter! 

Ericsson Radar Electronics AB 

431 84 Mölndal ERICSSON ~ 

Ledamoten 
HÅKAN NECKMAN 

Kommendör Håkan Neckman har nyligen tillträ l/ befatt
ningen som chef för Spaningsbyrån inom Undervallens
vapenavdelningen vid Försvarets materielverk. Dessförin
nan var han chef för 13.patrullbåtsdivisionen i Kustf/ollan. 

Dagens stridsmiljö kräver mörkerseende 

Inträdesanförande avhållet vid sammanträde med Kungl Örlogsmannasällskapet 
torsdagen 25 februari 1993 

Dagens stridsmiljö kräver 
mörkerseende 
Rubriken är utformad som ett konstate
rande. Erfarenheter från senare års krig 
visar att striden nu kan föras 24 timmar 
om dygnet och att man med modern tek
nologi i princip kan eliminera de be
gränsningar som mörkret ofta har haft på 
vapensystemens utnyttjande. 

Människans och vapensystemens möj 
lighet att visuellt "se i mörker" har dock 
först på senare år erhållit den bredd och 
de prestanda som på ett avgörande sätt 
kunnat påverka taktikutvecklingen. 

Är då Sverige med i denna utveckling? 
Har våra förband mörkerförmåga? 
Det kan vara av intresse att granska 

den utveckling som skett inom teknik
området optronik och då främst vad gäl
ler ljusförstärkning. Det är ju dessa erfa
renheter som nu skallligga till grund för 
vårt framtida förbandsuppträdande och 
därtill kopplad materielanskaffning. 

Mörker -fördel eller nack
del? 
Mörker har nästan alltid gynnat en angri
pare. Mörkret har skapat förutsättningar 
för att oupptäckt genomföra kraftsam
lingar, sidoförflyttningar, framryckning
ar och därigenom skapat överraskningar. 
I skydd av mörker har förband kunnat 
nästla sig in på fientligt område och ta 
viktiga stödpunkter och därigenom säk
rat planerade framryckningsområden. Så 
har skett under årtusenden och så sker 
alltjämt idag. 

För att råda bot på mörkrets nackde
lar har genom åren olika typer av strids
belysning utnyttjats, allt ifrån eldar, strål
kastare och lysraketer till dagens mer 
sofistikerade optroniska hjälpmedel. När 
det gäller sjökriget och strid mellan far
tygsförband så har inte mörkret innebu
rit samma taktiska möjligheter som i 
landkriget. Skillnaden ligger naturligtvis 
i att havet till sin natur ej medger uppgif-
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ten " ta terräng" utan här är uppgiften för 
de stridande förbanden istället att uppnå 
eget herravälde till sjöss eller möjligen 
att bestrida en annan parts herravälde till 
sjöss. 

För mera komplexa operationer som 
t ex större landstigningsoperationer så 
har de i de allra flesta fall inletts i skydd av 
mörkret med ilandsättning av jägarför
band och luftlandsättningar. Därefter har 
i gryningen själva landstigningen påbör
jats. En landstigning i mörker har ofta 
ansetts som ett allt för riskabelt företag. 

Tekniska framsteg 
Mörkret har alltså främst utnyttjats som 
ett skydd för taktiska förflyttningar. På 
havet och i luften reducerades dock den
na möjlighet högst avsevärt i och med 
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radarns inträde på scenen. Under andra 
världskriget behärskade främst de allie
rade radartekniken och detta fick en av
görande betydelse för krigets utgång. 

För landkrigets del medförde däremot 
radarns tillkomst inte någon omedelbar 
förändring. Här har istället de avgörande 
förändringarna inträffat i och med utveck
lingen inom det optroniska teknikområdet 

Utvecklingen startade under fyrtiota
let då den första fotokatoden med käns
lighet inom !R-området utvecklades. 

!R-området är det våglängdsområde 
som börjar där ögats känslighet upphör 
dvs ovanför 700 nanometer. Den infrarö
da strålningen är av samma art som ljuset. 
Den fortplantar sig med samma hastighet 
och den följer samma lagar men är inte 
synlig för ögat. (Bild nr l) 
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Bild nr J. Ögats fotopiska känslighet 

52 

I och med fotokatodens tillkomst 
kunde aktiva JR-system utvecklas. Det 
var system där målet måste belysas med 
en !R-strålkastare. Målet betraktades se
dan i ett sikte som var anpassat för denna 
våglängd. Systemen var klumpiga , hade 
begränsad räckvidd och kunde lätt de
tekteras av fienden. I olika applikationer 
finns dock systemen kvar än i dag men på 
havet har i princip tillämpningar saknats. 

För passiva system startade utveck
lingen under femtiotalet och i början av 
sextiotalet kunde olika taktiska tillämp
ningar introduceras. Pådrivande för ut
vecklingen var främst krigen i Korea och 
i Vietnam. 

Passiv !R-detektering innebär i prin
cip att man med en termisk detektor kän
ner av ett föremåls värmestrålning, före
trädesvis inom våglängdsområdet 3- 5 
~-tm och 8-13 ~-tm . Beroende på våg
längdsområde så utnyttjas olika typer av 
detektorer. Gemensamt är att önskas 
hög känslighet så krävs också stor tem
peraturdifferens mellan detektorn och 
avspanat föremål. Systemen måste där
för kylas, ibland ner mot minus två hund
ra grader Celsius för att uppnå god ef
fekt. Systemen blir härigenom med nöd
vändighet ganska skrymmande vilket 
försvårar hanterbarheten och i princip 
endast medger fasta installationer. 

Moderna tillämpningar är spaningsut
rustningar som FLIR (Forward Jooking 
infra red) och IRLS (Infra red Iine scan
ner), eldledningsutrustningar, IR-målsö
kare för robotar och IR-zonrör. Kombi
nationen sker nu ofta med olika typer av 
laserutrustningar. 

Elektraoptisk bildförstärkning eller 
ljusförstärkning är en teknik som tillva
ratar och förstärker svag strålning inom 
den synliga och nära infraröda delen av 
spektrum. Här utnyttjas ljuskontrasterna 
i den från målobjekt och bakgrund re-

flekterade strålningen till skillnad från 
den passiva !R-tekniken som utnyttjar 
föremålens egenstrålning och i huvudsak 
registrerar temperaturkontraster. 

Den under natten tillgängliga belys
ningen kommer dels från stjärnorna och 
eventuell måne, dels från emission i jord
atmosfären på 70-100 km höjd. Natthim
lens strålning innehåller synligt ljus men 
den övervägande delen av effekten ligger 
inom det infraröda området 700-1 700 
nanometer. 

Utvecklingen av ljusförstärkare star
tade under sextiotalet då enkla system 
prövades i Vietnam. Det återreflektera
de ljus som främst måne men även stjär
nor gav kunde genom ett antallinser och 
med elektronisk förstärkning ge betrak
taren en aning om vad som fanns framför 
honom. Till skillnad från de aktiva !R
systemen så behövdes ej någon artificiell 
belysning av området. Systemen kunde 
också göras relativt små - så små att de 
kunde utnyttjas som sikten på handeld
vapen. (Bild nr 2) 

Denna första generation ljusförstär
kare hade dock mycket kort räckvidd, 
konturerna var dåliga och de var mycket 
känsliga för ljuspunkter som ofta innebar 
total utstörning. 

Principen för en ljusförstärkare är en
kel. Den består av ett förstärkarrör som 
via ett frontglas, "objektiv", tar emot ljus
partiklarna fotoner, som reflekteras från 
det betraktade föremålet. Fotonerna träf
far sedan en fotokatod . Fotokatoden av
ger därvid elektroner som accelereras i 
förstärkarrörets elektroniska fält. Häri
genom multipliceras antalet elektroner. 
Elektronerna träffar därefter ett fosfor
skikt på rörets andra sida och blir genom 
att omvandlas till fotoner åter synliga. 
Antalet fotoner är nu många tusen gånger 
fler än den ensamma inkommande foto
nen. 
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Bild nr 2. Bildförstärkarens grundprincip. 

Utvecklingen av ljusförstärkare fort
satte och i mitten av sjuttiotalet var gene
ration två utvecklad. Dessa förstärkarrör 
var bara en tredjedel så stora om genera
tion ett. Detta kunde åstadkommas ge
nom att elektronerna i förstärkarröret 
får passera en mikrokanalplatta vilken 
på mycket kort sträcka ger stor multipli
cering av antalet elektroner från en en
staka ingångsfoton. 

Night Vision Goggles 
I och med att storleken kunde minskas 
samtidigt som förstärkningen och upp
lösningen förbättrades så kunde nu ljus
förstärkaren placeras som "glasögon" 
framför operatören. Night Vision Gogg
les , NVG var nu ett faktum. 

Genom sin behändighet gick nu ut
rustningen att utnyttja för bilkörning och 
som visuellt hjälpmedel vid helikopter
flygning under mörker. 

Först med prov och försök på helikop-
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ter var US Army. Detta skedde inte utan 
svårigheter. Ett av problemen var att fo
kuseringen måste ändras när piloten be
hövde övervaka instrumenten. Flera ha
verier inträffade tyvärr och NVG fick 
snabbt dåligt rykte . 

I England provades NVG för första 
gången av testpiloter på Royal Aircraft 
Establishment, Farnborough, under vin
tern 81/82. När nyheten kom att Argenti
na invaderat Falklandsöarna så avrap
porterades provresultaten omedelbart. 
Följden blev att tre piloter ur 846 Naval 
Air Squadron, Yeovilton följande kväll 
beordrades att prova NVG i en PUMA. 
Detta var upptakten till vad som skulle 
bli deras uppgift tre månader framåt. 

Dygnet därefter avseglade HMS Her
mes mot Sydatlanten. Ombord fanns fyra 
Sea King helikoptrar som omedelbart bör
jade byggas om i cockpit. Det var nämligen 
nödvändigt att byta instrument till en typ 
som var brukbar tillsammans med NVG. 

Flygträningen blev mycket improvise-

rad. Ett antal flygpass kunde dock ge
nomföras på ASCENSION innan det 
blev dags för mörkerflygningar över ock
uperat område på Falklandsöarna. 

När operation CORPORATE var 
över stod det klart för Royal Navy att 
NVG var ett nödvändigt hjälpmedel vid 
taktiska transporter. 

De goda erfarenheterna från Falk
landskriget och senare samma år även 
från Grenada resulterade i att fortsatt ut
veckling påskyndades. 

I mitten av åttiotalet kunde därför 
NVG generation III börja levereras. 
(Bild nr 3) 

Dessa ljusförstärkare har en avsevärt 
högre känslighet genom att strålning från 
stjärnor och atmosfärisk emission inom 
!R-området främst utnyttjas. Detta är 
möjligt bl a genom att fotokatoden har 
fått en annan kemisk sammansättning, 
(GaAs). Bilden presenteras fortfarande 
monokromatiskt i grönt med en synvidd 
på ca 40° och en synskärpa på ca 0,5. 

Det stora genombrottet för optronis
ka hjälpmedel kom under kriget vid Per
siska viken 90-91, ( Desert Shield och 
Desert Storm). Materiellt sett var Irak 
och FN-koalitionen jämbördiga inom 
många områden frånsett antalet örlogs
fartyg och antalet flygplan. Ändå blev 
segern så total för de allierade. Tre vikti
ga faktorer var avgörande för krigets ut
gång. 

- Alliansen skapade snabbt ett mer 
eller mindre oinskränkt luftherravälde 

- Alliansen hade ett överlägset led
nings- och underhållssystem 

- Alliansen hade mörkerkapacitet 
med delar av flygstridskrafterna och hu
vuddelarna av markstridskrafterna. 

Eftersom bristande mörkerkapacitet 
var en av !raks stora svagheter så utnyttja
des denna naturligtvis maximalt av allian
sen. Allierade styrkor valde därför ofta att 

anfalla nattetid och därmed vinna en vik
tig taktisk fördel genom sin teknologiska 
överlägsenhet. För irakierna resulterade 
detta ofta i totalt sammanbrott. Ett flertal 
nya vapensystem prövades för första gång
en. En gemensam nämnare för dessa var 
att de var anpassade för "24-timmars slag
fältet". Bland de nya vapensystem som 
fick en avgörande betydelse för krigets 
förlopp kan nämnas attackhelikoptern 
AH-64 Apache, stridsvagnen M1A1 Ab
rams och stealthflygplanet F-117 A. Samt
liga med god mörkerkapacitet Att kriget 
hade en given utgång, det var alla överens 
om. Men att alliansens förluster blev så 
små var nog en överraskning för alla. Det
ta får till stod del tillskrivas de allierades 
överlägsenhet vad gäller mörkerförmåga. 

V år mörkerförmåga 
Hur står sig då det svenska försvaret när 
det gäller mörkeruppträdande? 

Tyvärr måste vi konstatera att vi inte 
följt med i den tekniska utveckling som 
medger mörkerkapacitet 

Bland de svenska markstridsförban
den är det några pansarförband och jä
garförband som har en begränsad mör
kerförmåga. Övriga, inklusive luftvärnet 
saknar idag såväl utbildning som materi
al för egentlig mörkerstrid. 

En sannolik förklaring är att armen 
till numerären är stor medan anslaget för 
materielanskaffning är förhållandevis li
tet. En form av "utsmetning" har gjorts 
där kvantitet ofta har gått före kvalitet. 

Våra flygstridskrafter bedöms i stort 
kunna lösa uppgifterna jakt och spaning 
oberoende av timme på dygnet. Attack
förmågan under mörker är dock begrän
sad frånsett insats av sjömålsrobot. 

En erfarenhet från gultkriget var att 
Close Air Support, CAS, framstod som en 
direkt nödvändighet om markförband i ett 
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Bild nr 3. Foto: Pia Ericsson, FMV:PROV 

manöverkrig skall kunna lösa sina uppgif
ter. Sverige är i total avsaknad av attackhe
likoptrar. Uppgiften CAS kanske därför i 
framtiden skall läggas på JAS. I så fall 
måste mörkerförmågan förbättras. Beho
vet torde vara ett integrerat FUR-system, 
helst kombinerat med ett NVG-system. 
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Sjöstridskrafterna är redan idag i stort 
sett mörkeroberoende förutsatt att radar 
utnyttjas som sensor. Samtidigt är vi 
medvetna om att den som sänder med 
radar också får räkna med att bli röjd 
(och utstörd?). 

Vi bör alltså så långt det går skapa 
alternativ till radarsystemen. 

Förflyttning till sjöss går alltid att ge
nomföra under mörker radartyst men 
förflyttning och manövrar i skärgård och 
andra trånga farvatten är betydligt svåra
re. Våra sjöstridskrafter kan idag inte 
göra snabba sidoförflyttningar inom
skärs i mörker utan att radar eller en 
fyrbelyst led utnyttjas. Det senare alter
nativet har sin begränsning då antalet 
lotsleder är otillräckligt och militärleder
na inte kommer att vara fyrbelysta för
rän efter en längre tid av höjd beredskap. 

Erfarenheterna från senare års öv
ningar visar också att en angripare ge
nom att utnyttja miniubåtar och handels
fartyg för minutläggning nästan helt kan 
blockera vårt lednät Fartygen behöver 
därför kunna utnyttja hela skärgårdsha
vet för förflyttning. Men även av andra 
skäl måste de kunna uppträda i skärgår
den. Det kan gälla ubåtsjakt som vi nu 
har erfarenheter av sedan 10 år tillbaka , 
det kan gälla minröjningsföretag och det 
kan gälla rörlig bastjänst Mörkerförmå
ga är naturligtvis även ett krav för amfi
biebataljonens strids- och transportbå
tar. Här pågår nu provverksamhet med 
NVG för att säkerställa förflyttning i 
mörker utan radarsändning. Förutom vid 
navigering och manövrar i trånga vatten 
så ger "nattsyn" även andra fördelar. 

Den optiska spaningen förbättras högst 
avsevärt. Fartyg och flygplan kan upptäck
as tidigt. Systemen ger även möjlighet att 
tidigt upptäcka anflygande robotar. För
mågan att se i mörker är också viktig för 
egen sjösäkerhet samt vid spaning i sam
band med sjöräddningsuppdrag. 

Framtiden för marina system 
Skall vår förmåga att "se i mörker" för
bättras utan att använda radar så måste 

prov och försök genomföras med olika 
typer av optroniska hjälpmedel. 

För SMYGE, vårt försöksfartyg och 
även för kommande YSM och YSB så har 
inte ambitionen satts särskilt högt när det 
gäller optiska hjälpmedel. "Smyg-teknik" 
skapar förutsättningar för att inte bli upp
täckt men det är viktigt att själv kunna se. 

En enkel sak vore att anpassa bryg
gans instrumentering så att ljusförstärka
re kan utnyttjas inombords utan stör
ningar. Kostnaden för detta är förhållan
devis låg. 

Nästa steg bör vara att förbättra pre
sentationen. Hittills har NVG och mör
kerkikare utnyttjats just som "mörker
glasögon" placerade framför ögonen. 
Denna placering förhindrar naturligtvis 
annan information att nå ögonen. Därför 
utvecklas nu system som med hjälp av 
holografi presenterar informationen på 
ett genomskinligt visir eller ett glas. Det
ta innebär att vi på framtidens brygga 
kan få informationen från ljusförstärkare 
och FUR-system upprojicerade på vind
rutorna så att man obesvärat "ser ut" 
trots att det är helt svart utanför. 

Om provverksamheten är i sin linda 
vad gäller fartygssystem så är det något 
bättre när det gäller det marina helikop
tersystemet. Här har provverksamhet, 
till stor del i samverkan med armeflyget, 
pågått under en längre tid. Provverksam
heten har fallit väl ut enligt avgivna prov
rapporter. Det finns stora fördelar i att 
med hjälp av optroniska hjälpmedel i 
mörker kunna uppträda på låg höjd över 
terrängen och i skärgård. Förutsättning
ar skapas för att även i trånga farvatten 
kunna bedriva ubåtsjakt liksom att kun
na genomföra vapeninsats. 

Uppträdande på låg höjd innebär ock
så att skydd av terrängen kan erhållas 
och att flygning till och från helikopter
bas utan hjälp av radar han genomföras. 

57 



Nästa generation helikoptrar bör re
dan från början utrustas med optroniska 
mörkerhjälpmedeL Härvid skapas förut
sättningar för låghöjdsuppträdande i 
skärgård och i flera fall t ex vid ubåtsjakt 
så skulle dessa hjälpmedel tidvis kunna 
ersätta radarn som spanings- och navige
ringssensor. 

SAMMANFATTNING 
Erfarenheterna från krigsskådeplatser i 
modern tid visar att dagens stridsmiljö 
kräver förband med mörkerförmåga. 
Inget tyder på att det för morgondagens 
förband skulle ställas lägre krav i detta 
avseende. Internationellt fortsätter där
för utvecklingen och införandet av op
troniska hjälpmedel i oförminskad takt. 

Hittills har det svenska försvaret och 
försvarsindustrin hållit sig förhållandevis 
passiva och inte deltagit i denna utveck
ling. Detta förhållande måste dock för-

ändras om vi i framtiden skall ha förband 
med sådan kvalitet att de kan lösa sina 
uppgifter oberoende av tid på dygnet. 

Marinen skall inom snar framtid upp
sätta flera viktiga system. I samband med 
studiearbetet liksom vid forskning och 
utveckling av dessa så måste även nya 
teknikområden prövas och värderas. Det 
är allt för lätt att fastna i gamla tanke
gångar. SMYGE är en provplattform 
som skall testa morgondagens tekniska 
lösningar. Låt SMYGE även genomföra 
försök med utrustningar inom det optro
niska teknikområdet 

Dessa och andra försök skulle snart ge 
erfarenheter och kunskaper om de op
troniska hjälpmedlens möjligheter och 
hur de bäst utnyttjas på våra förband och 
i vår unika miljö. 

De internationella erfarenheterna ger 
entydigt stöd för en fortsatt utveckling 
inom det passiva optroniska teknikområ
det. 

Kungl Örlogsmannasällskapets 
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innehåller f n drygt 33 000 bildkartonger med över 100 000 bilder, sys
tematiskt ordnade, lätta att finna. Arkivet finns nu i Sällskapets lokaler 
Jungfrugatan 51. Arkivet handhas av korresponderande ledamoten, 
överstelöjtnant Stellan Bojerud, och (efter eget åtagande redaktör Ric
hard Areschoug, Erik Dahlbergsgatan 71, 115 57 Stockholm, te! 08-
782 98 37. 

Om Du villlåna bilder, vänd Dig till Richard Areschoug. 

Har du själv några bilder 
som kan doneras till arkivet? Det kan vara fotografier, teckningar, 
reproduktioner av tavlor, kartor, bilder av personer m m, berörande 
mariner, både utlandet man framför allt svenska marinen, d v s både 
flottan och kustartilleriet. Sänd dem i så fall till Areschaug eller till 
Sällskapets sekreterare. 

Försvar för 
frihet 

Bofors, ett företag i Celsius
gruppen, utvecklar och tillverkar 
vapensystem för att försvara vårt 
lands gränser. 

Försvaret måste kunna avvärja alla 
angrepp - oavsett om angriparen 
kommer från luften, från havet 
eller över land. 

Bofors har mer än l 00 års 
erfarenhet av vapentill verkning 
och idag utvecklar och producerar 
vi världsledande försvarssystem 
framför allt inom områdena 
luftvärn , marinbeväpning, artilleri 
och pansarvärn. 

Den högteknologiska kompetensen 
inom alla nyckelområden säker
ställer att Bofors även i framtiden 
kommer att kunna förse det 
svenska försvaret med avancerade 
försvarssystem. 

l· B ·l BOFORS 
BOFORSAB 
691 80 KARLSKOGA 
Telefon 0586-810 00 
Telefax 0586-581 45 
Telex 73210 bofors s 
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NobelTech blir CelsiusTech. 

Celsius Industrier och Nobel Industrier har träffat en överens
kommelse som innebär att Celsius Industrier förvärvar Nobe!Tech 
Systems och Nobe!Tech Electronics. De två företagen har ca 2000 
anställda och omsatte 1992 närmare 2 milja rder kronor. 

Verksamheten samlas under det nya namnet CelsiusTech, som 
är ett direkt dotterbolag till Celsius Industrier och systerföretag 
till välkända försvarsindustriföretag som Bofors, Kockums, Telub 
och FFV Aerotech. 

CelsiusTech-företagen utvecklar. tillverkar och marknadsför 
elektronik för militära och civi la applikationer. 

Celsiuslee h 
175 88 Järlalla. Tel: 08-580 840 00. Fax : 08-580 322 44. 

Ledamoten 
GÖRAN BOIJSEN 

Överstelöjtnant Göran Boijsen är verksam inom Försvars
fö rberedelsesektionen vid Operationsledningen inom 
Försvarsstaben 

Ny säkerhetspolitisk miljö - nya krav på kustartilleriet. 

Inträdesanförande avhållet vid sammanträde med Kungl Örlogsmannasällskapet 
tisdagen23mars 1993 

Det kalla kriget är över. En parentes i 
världshistorien har ändats och Europa 
tycks vara på väg att återgå till ett mer 
labilt normaltillstånd. Euforin - naturlig 
och helt berättigad - över Berlinmurens 
fall och Sovjetimperiets sammanbrott 
har ersatts av tveksamhet och en begyn
nande oro. Quo vadis Europa? 

Visste man svaret på vart Europa är 
på väg under den inledande delen av 
2000-talet skulle såväl operativ utveck
ling som programutveckling kunna ge
nomföras på traditionellt sätt i Sverige. 
Försvarsmakten - och inte heller stats
makterna - förfogar emellertid över till
förlitliga orakel. Nya medel och metoder 
måste således utnyttjas. 

Hotbilden 
Den svenska försvarspolitiken har under 
merparten av detta sekel baserats på en 
hotuppfattning, som antingen emanerat 
från det tyska eller ryska riket. Efter 
andra världskriget har "fienden" enty-

digt utgjorts av Warszawa-pakten med 
Sovjetunionen som den potentielle an
griparen. Sedan först WP och därefter 
Sovjetunionen upplösts har denna hot
uppfattning ersatts av en mer diffus bild 
utgående från Ryssland som tänkbar ag
gressor efter en återgång till totalitärt 
styre. Denna diffusa hotuppfattning kan 
omsättas i ett konfliktspektrum med 
mycket stor bredd- bredare ju längre in i 
framtiden man söker se . 

Konfliktspektrums komplexitet och 
spännvidd kan ytterligare belysas genom 
de inte helt osannolika hot som kan upp
stå från andra stater i vårt närområde, 
främst om dessa skulle genomgå en me
tamorfos i totalitär och/eller aggressiv 
riktning. 

I och med att Sverige, i likhet med 
övriga europeiska stater, knyts allt när
mare omvärlden genom den interdepen
dens som utvecklas , utökas också det 
geografiska område inom vilket svenska 
intressen behöver bevakas. Detta kan 
leda till att även perifera hot, vilka inte 
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primärt riktar sig mot Sverige eller 
svenskt territorium, måste införlivas i 
konfl iktspektrum. De pågående konflik
terna på Balkan får anses tillhöra denna 
kategori. 

Många av de konflikthypoteser som 
kan formuleras för Europa emanerar 
också från etniska och likartade konflik
ter som eskalerar. Dessa konflikter, i 
kombination med att fler "gamla oförrät
ter" från VK l och 2 nu lyfts fram, med
för att den europeiska arenan får räkna 
med åtskilliga väpnade konflikter om 
inte effektiva konfliktdämpande och 
konfliktlösande instrument disponeras. 

Det traditionella svenska hotbildsre
sonemanget utgör alltjämt en relevant 
faktor när framtidens försvarsmakts
strukturer skall prövas i olika former av 
k_änslighetsanalyser. Man bör emellertid 
framledes avstå från att särskilt tydligt 
utnyttja hotbilden som grund för för
svarsmaktsutvecklingen. 

Den europeiska 
säkerhetsstrukturen 
Parallellt med det sovjetiska imperiets 
sönderfall har sökandet efter en ny euro
peisk säkerhetsordning inletts. En euro
peisk union, med gemensam utrikes- och 
säkerhetspolitik, är ännu avlägsen men 
utgör det långsiktiga mål som uppställts 
inom den europeiska gemenskapen. Det 
är också ett faktum att Sverige, liksom 
bland annat Finland, ansökt om medlem
skap i denna gemenskap. Ännu återstår 
många och svåra frågor vars utgång inte 
kan förutses, bland annat vår folkom
röstning om medlemskapet och den re
geringskonferens inom EG som 1996 
skall ta ställning till den europeiska unio
nens utformning. Oavsett hur den euro
peiska gemenskapen utvecklas (alterna
tivt avvecklas)- och oavsett om Sverige 
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blir medlem eller ej - kommer Sveriges 
säkerhetspolitiska läge att obönhörligen 
förändras. 

Den transatlantiska länkens betydelse 
för Europas säkerhetspolitiska läge kon
kretiseras i NATO:s ledande position 
när det gäller militär förmåga i Europa. 
N A TO har uppvisat stor flexibilitet un
der de säkerhetspolitiskt omvälvande år 
som passerat och organisationen synes 
ha övervunnit den legitimitetskris som 
hotade. N A TO har förutsättningar att 
fortleva under överskådlig tid, även om 
såväl struktur som rollspel kan komma 
att förändras i betydande omfattning. 

Den Västeuropeiska Unionen 
(WEU) kan idag betraktas som en slum
rande och tandlös resurs trots att 
Maastricht-avtalet anger WEU som den 
europeiska unionens militära pelare . 
Unionen kan emellertid väckas till liv 
och spela en allt aktivare roll , antingen 
som en mer eller mindre uttalad del
mängd i NATO, eller som en ersättare 
till N A TO om den transatlantiska länken 
trots allt skulle brista eller anta en annor
lunda skepnad. 

Det torde inte vara alltför djärvt att 
påstå att någon form av militär samar
betsstruktur kommer att inrymmas i ett 
framtida integrerat Europa. Skulle Euro
pa framgent splittras kan helt nya kon
stellationer uppstå - exempelvis på bila
teral bas med grannland. 

FN har under senare år kommit över 
den handlingsförlamning som tidigare 
präglat dess fredsfrämjande arbete. Så 
länge säkerhetsrådet kan bibehålla ett 
gott samarbetsklimat finns förutsättning
ar att generalsekreterarens välkända 
rapport "An Agenda for Peace" kan im
plementeras. En sådan utveckling skulle 
naturligtvis gagna även europeisk säker
het , men å andra sidan erfordras endast 
att medlemmarna i säkerhetsrådet ånyo 

börjar utnyttja vetorätten för att FN:s 
handlingsförlamning skall återinträda. 

Den Europeiska säkerhetskonferen
sen (ESK) utvecklas delvis i riktning mot 
en regional organisation under FN i en
lighet med FN-stadgans kapitel VIII. I 
denna roll kan ESK komma att fylla en 
viktig funktion som stabiliserande instru
ment (främst inom den förebyggande 
diplomatins område) genom att även de 
europeiska stater som inte är anslutna till 
vare sig EG, NATO eller WEU omfattas 
av ESK-processen. Som självständig ak
tör i ett mer konfliktfyllt Europa är det 
emellertid svårt att se ESK kunna agera 
kraftfullt. Detta mot bakgrund av att 
samförståndslösningar i princip måste ut
göra grunden för ESK problemlösning. 

ESK styrka torde delvis ligga i dess 
roll att initiera och implementera förtro
endeskapande åtgärder i syfte att undan
röja några av de grundläggande mellan
statliga konfliktorsakerna. Framgångar 
har redan åstadkommits inom detta om
råde. 

Det är emellertid tveksamt om ESK 
kan stärka eller ens behålla ställningen 
som självständig aktör på den europeiska 
säkerhetspolitiska arenan, med undantag 
för rollen som regional FN-organisation. 

Genom en vidareutvecklad rustnings
kontroll, kopplad till övriga säkerhets
främjande åtgärder, skapas bättre förut
sättningar att minska riskerna för 
väpnade konflikter mellan europeiska 
stater. En sådan koppling exemplifieras 
genom den så kallade "harmonisering
en", som för närvarande diskuteras mel
lan Wiendokumentet och CFE-avtalet 
(Conventional Forcesin Europe) . Vi kan 
dock inte i en nära framtid förvänta oss 
några omfattande nya avtal på rustnings
kontrollområdet. 

De framgångar som på senare tid er
hållits genom rustningskontroll har emel-

lertid i alltför begränsad omfattning upp
märksammats i Sverige och tagits ad no
tam. ST ART-avtalen på kärnvapenområ
det kanske visserligen har störst betydelse 
för stormaktsrelationerna medan den uni
ka C-vapenkonventionen först på längre 
sikt avsevärt kan komma att reducera C
hotet. CFE-avtalet får emellertid- om det 
fullföljs - redan på kort sikt avsevärda 
konsekvenser när det gäller militär förmå
ga i Europa. Förmågan att genomföra 
brett upplagda militära angrepp nedgår de 
facto . Som exempel kan nämnas att de 
militära resurser Ryssland tillåts dispone
ra i Leningrads milo efter 1995 knappast 
medger en konventionell storoffensiv mot 
den skandinaviska halvön - ens om styr
korna skulle vara i bästa skick. 

Det fortsatta arbetet inom nedrust
ningsområdet kan således ytterligare 
komma att minska konfliktriskerna i Eu
ropa. Som alltid när det gäller rustnings
kontroll och förtroendeskapande åtgär
der måste man dock reservera sig för 
"brott mot spelreglerna". Sådana brott 
kan, om de begås av en stormakt, snabbt 
skapa en avsevärd militär överlägsenhet 
gentemot mindre stater med begränsad 
förmåga att på kort tid förstärka sin för
svarsmakt. Små demokratiska stater med 
en komplicerad beslutsprocess löper här
vid stora risker att alltid bli "tvåa" när 
det gäller militär förmåga. 

lVofilitärgeografiska föränd
rmgar 
Under de allra senaste åren har även de 
militärgeografiska förändringarna varit 
betydande om man med militärgeografi 
avser den säkerhetspolitiska kartbilden. 
I Östersjön har antalet självständiga 
strandstater ökat från fem till nio. Ryss
land som tidigare genom Sovjetunionen 
och WP dominerade Östersjön har delvis 
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trängts in i Finska viken och med övriga 
delar isolerats i Kaliningradsområdets 
enklav. Tyskland har expanderat som 

strandägare ehuru man hittills inte flyttat 
fram sina marina positioner i nämnvärd 
omfattning. 

Någon "slutlig kartbild" kan aldrig 
påräknas. Framtiden kan bjuda många 
överraskningar. Man måste till exempel 
fråga sig hur den Ryska Federationen 
skulle te sig efter en eventuell kollaps 

med efterföljande fragmentering. Hur 
kommer Kaliniograd-enklaven att lång
siktigt utvecklas och vad händer om 
Ryssland genom våld återtar de Baltiska 
staterna? Utvecklingen i österled är i 
högsta grad osäker och man kan endast 
spekulera om utfallet. 

I väster kan minst lika många fråge
tecken ställas upp. Kan "Europas Fören
ta Stater" bli verklighet och i så fall med 
vilka ingående delstater? Kommer de 
nordiska länderna att ingå och hur långt 
österut sträcker sig Västeuropa på sikt? 
Kan Visegradslaterna (Polen, Tjeckien, 
Slovakien och Ungern) komma att ingå 
och på sikt även Estland, Lettland och 
Litauen? 

Ett enat Europa kan få mycket stor 
betydelse för att minska konfliktrisken i 
Väst- och Centraleuropa, men med en 
negativ utveckling i Ryssland kan resul
tatet bli att en ny järnridå (eller kanske 
en mur mellan rika och fattiga) uppstår 
längre österut än föregående gång. 

Sveriges situation 
Sveriges "nationella intresse", formule
rat i målsättningen för svensk säkerhets
politik, har uppvisat förändringstenden

ser på senare år. Neutralitetspolitiken 
har övergivits som begrepp och ersatts 
med att den militära all iansfriheten idag 
utgör den hårda kärnan. Samtidigt har en 
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dörr försiktigt öppnats på glänt för själv
vald samverkan med andra stater. 

Huruvida dessa semantiska, men nog 
så viktiga, politiska markeringar markerar 

inledningen till mer långtgående svenska 
säkerhetspolitiska förändringar återstår 
dock att se. I första hand förefaller ett 
utökat engagemang i en europeisk säker
hetsstruktur kunna aktualiseras, men man 
bör nog inte utesluta bilaterala eller andra 
säkerhetspolitiska samarbetsformer. 

Den svenska resursbasen utvecklas 
emellertid i ogynnsam riktning. Sveriges 
demografiska förhållanden medför allt
fort att Sveriges folkmängd inte står i 
proportion till ytan (sett utifrån krasst 
militära synpunkter). Allvarligare är att 
den ekonomiska basen försvagas. Även i 
en kommande högkonjunktur tyder 
mycket på att Sveriges ekonomiska bas 
försvagas ställt i relation till övriga 
OECD-länder. Vårt nationella intresse 
måste formuleras utifrån en balans mel
lan mål och medel. 

Sveriges framtida säkerhets
politiska läge 
Utifrån ovanstående resonemang - som 
mycket kortfattat och förenklat beskri
ver några av de framtida utvecklingsmöj
ligheterna - kan följande parametrar sä
gas konstituera Sveriges framtida säker
hetspolitiska läge (Se figur J). 

Antalet variationsmöjligheter, när 
man utifrån dessa parametrar skall försö
ka prognostisera de framtida säkerhets
politiska situationer som Sverige kan 
ställas inför, tenderar att närma sig det 
oändliga . Man bör emellertid notera att 
Sveriges möjligheter att genom egen för
sorg påverka parametrarna inte är obe

tydliga. Det kan härvid vara mer kost
nadseffektivt att söka reducera hotet 
genom att påverka till exempel säker-

SVERIGES 
SÄKERHETSPOLITISKA 

LÄGE 

Figur l. Sveriges säkerhetspolitiska läge 

hetsstrukturerna, än att i traditionell me
ning i första hand gardera sig mot tänk
bara militära hot. Det är således troligt 
att svensk säkerhetspolitik och försvars
planering framledes kommer att utgå 
mer från "våra handlingsalternativ" än 
från "fiendens handlingsrnöjligheter". 

Med hänsyn till de osäkerheter som 
råder inför framtiden kornmer HAND
LINGSFRIHET med stor sannolikhet 
bli det nyckelord som kommer att styra 
försvarsmaktens utformning i syfte att på 

bästa sätt kunna stödja den framtida 
svenska säkerhetspolitiken. 

Försvarsmaktens framtida 
uppgifter 
Försvarsmakten är och förblir blott ett 
av flera säkerhetspolitiska instrument i 
statsmakternas händer. Försvarsmaktens 
uppgift är helt naturligt att tillhandahålla 
den militära förrnåga som statsmakterna 
begä r. Nedanstående utkast till huvud
uppgifter för försvarsmakten skulle, mot 
bakgrund av vad som tidigare anförts, 
kunna utgöra en naturlig utgångspunkt 
för försvarsm aktens framtida utveckling 
(Se figur 2). 
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- Väpnat angrepp 

Även om sannolikheten bedöms vara låg 
bör förmågan gentemot det väpnade an
greppet vara dimensionerande för för

svarsmak tens utveckling. 
Invasion över gräns/kust syftande till 

ockupation eller angrepp begränsade till 
tid/rum utgör de väsentligaste formerna 

av väpnade angrepp. 

-Kris 

Krissituationer omfattar huvuddelen av 
konfliktspektrum och en ökande hand
lingsfrihet bör omfatta försvarsmaktens 
förmåga att möta hot mot vår territoriel
la integritet (inklusive säkerhetshot) 
samt att skydda svenska intressen i vårt 
närområde. Försvarsmakten bör genom 
utökad samhällsnytta i större utsträck
ning kunna stödja samhällets kamp mot 
allehanda (icke blott militära) påfrest
ningar. Detta är särskilt viktigt fö r ett 
land med begränsade resurser - inte 

minst en begränsad ekonomisk bas. 

- Internationella åtaganden 

Det internationella samfundets behov 
skall kunna tillgodoses när så ligger i 
Sveriges intresse. Vidare skulle en 
svensk medverkan i framtida säkerhets
strukturer kunna ställa krav på svenska 
bidrag till internationella insatser och på 
att svenskt territorium får utnyttjas för 
till exempel basering vid konflikt i vårt 
närområde. 

Åtskilliga faktorer påverkar naturligtvis 
försvarsmaktens förmåga att lösa dessa 
huvuduppgifter och därmed utgöra ett 
flexibelt och mångsidigt säkerhetspoli
tiskt instrument. Några av de faktorer 
som förtjänar ett särskilt omnämnande 
är: 

- Förtroende och respekt 

Behovet av att försvarsmakten måste in
gjuta förtroende och respekt för svensk 
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militär förmåga bör betonas och detta får 
inte ses som en sliten klyscha. Såväl inom 
som utom Sverige måste de svenska för
banden uppfattas hålla hög internatio
nell kvalitet. 

- Kompatibilitet 

Förmågan till samverkan med utländska 
stridskrafter erfordras för såväl interna
tionella åtaganden som eventuell sam
verkan för skydd av Sverige vid väpnat 

angrepp eller kriser. 

- Svensk profil 

Den svenska profilen behövs främst för 
att skapa sådana förband som är särskilt 
lämpade för våra geografiska förhållan
den och som endast i begränsad omfatt
ning skulle kunna uppbringas genom 
eventuell internationell samverkan. Den 
svenska profilen bör inte inskränka på 
kompatibiliteten. 

Det är naturligtvis omöjligt att strukture
ra försvarsmakten på ett sådant sätt att 
alla förband ges komplett förmåga enligt 
ovan. En differentiering är både lämplig 
och nödvändig. En sådan differentiering 
kan utgå från den grundläggande upp
delningen i territorialförband och opera
tiva förband . Nu är det emellertid inte 
min avsikt att här presentera en kom
plett ny operativ struktur även om kon
turerna av en sådan kan skönjas med ut
nyttjande av det ovan förda resonemang
et. Inte ens en ny marin struktur kommer 
att presenteras då jag inte anser att mig 
ha fullgod kompetens inom alla marina 
områden. Från och med nu skall det 
handla om kustartilleriet och dess roll i 
det operativa systemet. 

Kustartilleriet i framtiden 
Kustartilleriet har traditionellt sett foku

serats mot kustinvasionshotet Härut
över har även vissa krisuppgifter kunnat 

VÄPNAT 
ANGREPP 

INTER
NATIONELLA 
ÅTAGANDEN 

KRIS 

FORTROENDE OCH RESPEKT 
Figur 2. Huvuduppgifter för försvarsmakten 

lösas. Som exempel på de sistnämnda 
kan nämnas neutralitetsvakten under 
andra världskriget, medverkan vid olje
katastrofer i skärgården samt inte minst 
det senaste årtiondets ubåtsskyddsverk
samhet Tyngdpunkten har emellertid 
entydigt legat vid försvaret mot kustinva
sion. Kraven på flexibilitet och mångsi
dighet var av operativa skäl modesta un
der det nuvarande områdesbundna kust
artilleriets uppbyggnad. De ekonomiska 
förutsättningarna var sådana att kvanti
teten kunde upprätthållas. Den svenska 
marinen har all anledning att känna 
stolthet över det effektiva kustartilleri 
som byggdes upp under efterkrigstiden 

och som så väl utnyttjar Sveriges specifi
ka militärgeografiska förhållanden. 

Under 80-talet introducerades amfi
biebataljonkonceptet av framsynta män. 
Konceptet väckte inledningsvis endast 
begränsad entusiasm bland kustartilleri
officerare. Själv tillhörde jag en av dem 
som då inte förstod att amfibieförbanden 
skulle passa som handen i handsken i da
gens säkerhetspolitiska miljö. Att amfi
biebataljonen också utgör ett av de få 
operativa markstridsförband försvaret 
disponerar som håller hög internationell 
klass torde vara känt för de flesta. 

För att kustartilleriets hittillsvarande 
goda förmåga att i tid anpassa sig till 
säkerhetspolitiska förändringar skall 
upprätthållas, är det nu dags att påbörja 
anpassningen av kustartilleriet till 2000-
talets säkerhetspolitiska miljö. En sådan 
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anpassning bör resultera i en utveckling 
av amfibieförbanden till operativa bri
gadförband medan det områdesbundna 
försvaret omvandlas till territorialför
band. 

Detta påstående tarvar givetvis en för
klaring. Den primära förklaringen är att 
enstaka bataljon som stridsenhet sällan 
förmår utveckla tillräcklig operativ effekt. 
Amfibiebataljonen är först och främst 
lämpad som välbehövligt manöverele
ment i en områdesbunden KA-brigad. Ut
anför KA-brigad försvåras en effektiv ma
növer krigföring av att amfibiebataljonen 
har begränsad förmåga till autonomt upp
trädande. De framtida uppgifter försvars
makten förmodas erhålla antyder ett klart 
utökat behov av att operativa förband kan 
verka dels över hela konfliktspektrum, 
dels inom ett utökat geografiskt område 
jämfört med idag. 

Den operativa och tekniska utveck
lingen pekar entydigt på att flexibilitet , 
rörlighet och ledningsförmåga - vilka 
sammantaget ger ökade möjligheter till 
autonomt uppträdande - är egenskaper 
som blir ännu mer avgörande i framti
den. Strider bedöms komma att förlöpa 
snabbare och över större ytor. Den tek
niskt underlägsne får svårare att skapa 
sig handlingsfrihet och ta initiativ. 

Internationellt sett betraktas marin
kårs- och marininfanteriförband som 
några av de mest flexibla förbanden med 
möjligheter att verka över ett mycket 
brett konfliktspektrum. Det är frestande 
att citera den amerikanske matematik
professorn och underhållaren Tom Leh
rer, som i mitten av 60-talet framfördes 
sången "Send the Marines" vars inledan
de fraser är: 
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'When someone makes a move, 
of w h ich we don't approve, 
who is it that always intervenes? 
U.N. and O.A.S., 
they have their place I guess, 
but first- send the Marines!' 
Med Sveriges unika militärgeografis

ka förutsättningar är det en självklarhet 
att vi bör disponera amfibiska brand
kårsstyrkor med hög tillgänglighet och 
förmåga till autonomt uppträdande. Hur 
många öar finns det exempelvis längs 
den svenska kusten? Det ökade interna
tionella engagemang som kan förväntas 
utgör ytterligare ett incitament för att ut
veckla amfibieförbanden. 

Så länge det väpnade angreppet skall 
dimensionera försvarsmakten erfordras 
emellertid också marina territoriella för
band. Dessa måste utgöra den plattform 
som medger att de operativa förbanden 
kan utveckla högsta stridseffekt vid in
sats på svenskt territorium. De synergief
fekter som kan utvecklas, bland annat 
genom det utvecklade svenska totalför
svarskonceptet, ställer krav på en "bot
tenplatta" över vilken de operativa för
banden kan manövrera. 

De territoriella förbanden kan emel
lertid ges en lägre tillgänglighet, med un
dantag för enstaka kvalificerade för
band, och baseras på en tillväxtpotential 
vid förhöjt säkerhetspolitiskt spännings
tillstånd. Som huvudregel (med vissa un
dantag) bör de territoriella förbanden 
bemannas med överföringspersonal från 
de operativa förbanden. Ett liknande 
förfarande kan tillämpas inom materiel
området. 

KA roll vid väpnat angrepp 
Vid kustinvasion skall det vara de territo
riella förbandens uppgift att bygga upp en 
tröskel kring viktigare infallsportar och 
marina basområden. Det fyller också en 

viktig funktion genom att på olika sätt un
derstödja de operativa förbandens insats. 

Amfibiebrigadernas uppgift skall vara 
att dels avsevärt höja tröskeln genom att 
skapa förhandssituationer, dels kunna 
anfalla in i ett brohuvuds flank. Härige
nom skapas en hög operativ synergief
fekt medelst armebrigaders anfall i fron
ten och amfibie brigad( er)s anfall i 
flanken. Amfibiebrigad blir på detta sätt 
en betydande "force multiplier" för att 
använda ett välkänt N A TO-uttryck. 

Beroende på den kvantitativa till 
gången kan amfibiebrigad även binda 
omfattande angriparresurser genom of
fensiv förmåga även utanför svenskt ter
ritorium. Denna förmåga blir särskilt be
tydelsefull om internationell försvars
samverkan skulle komma till stånd. 

Den strategiskt offensiva förmågan 
utgör en mycket viktig komponent vid en 
gränsinvasion då bland annat strategiska 
farvattenförträngningar kan tänkas få 
stor betydelse. Såväl de territoriella som 
de operativa KA-förbanden utgör natur
ligtvis också viktiga gard-förband som 
medger att huvuddelen av armestrids
krafterna kan insättas i huvudopera
tionsriktningen. Även vid en gränsinva
sion är det av vikt att de marina basom
rådena kan skyddas, bland annat av de 
territoriella förbanden. 

Ett scenario som kan komma att öka i 
betydelse utgörs av väpnade angrepp be
gränsade till tid/rum. Ett exempel skulle 
kunna utgöras av ett angrepp på Gotland 
i syfta att kontrollera Östersjön. 

Vid ett framtida väpnat angrepp kan 
Sverige tänkas samverka med understöd
jande staters styrkor. Förband specialise
rade för skärgårdsstrid är emellertid yt
terst sällsynta och inte ens den enda 
kvarvarande supermakten disponerar 
lämpliga amfibiska koncept för att effek
tivt kunna operera i Östersjön. Den 

svenska profilen måste således innebära 
att vårt försvarsmaktskoncept innehåller 
denna kompetens . 

KA roll vid kriser 
Ä ven om det väpnade angreppet bör di
mensionera försvarsmakten upptar kri
ser av varierande slag huvuddelen av 
konfliktspektrum och mycket talar för 
att försvarsmakten kommer att få ägna 
mycket stor tid och kraft åt detta område 
i framtiden . Krishantering kräver hög 
tillgänglighet och hög professionalism på 
såväl alla ledningsnivåer som vid insatta 
förband. En utförlig presentation av kris
hanteringens potentiella omfattning 
ryms inte inom ramen för denna presen
tation , så låt mig bara visa på några om
råden där jag bedömer att våra framtida 
amfibiebrigader har en roll att spela -
givetvis i samverkan med andra strids
krafter, främst sjöstridskrafterna: 
• Vid krig i vårt närområde 
• Svenskt behov av att visa flaggan eller 

genomföra styrkedemonstrationer 
• Förmåga att ingripa vid kränkningar 

och andra incidenter inklusive be
gränsad strid 

• Evakuering av personal från hotade 
områden, till exempel ambassadper
sonal från ett hotat grannland 

• Underrättelseverksamhet och över
vakning 

• Säkerhetstjänst av varierande slag så
som terroristbekämpning, gisslansitu
ationer, sjöröveri, smuggling, "ordi
när" kriminalitet, vapenspridning och 
skydd av militär infrastruktur 

• Skydd av ekonomiska intressen 
• Skydd av vår sjötrafik och det fria ha

vets princip 
• Eskortering, räddningsoperationer 

och flyktingströmmar 
• Skydd av civil infrastruktur 
• Natur- och miljökatastrofer 
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Listan gör ingalunda anspråk på att vara 
komplett men belyser dels att militär stri
dande förmåga erfordras, dels att militä
ra resurser i stor utsträckning kan bistå 
det civila samhället. Det är också tydligt 
att amfibieförband vid lösande av kris
uppgifter måste besitta kvalificerad för
måga inom ett brett register, varvid sjö
målsbekämpning endast utgör en be
gränsad - om än mycket viktig - del i 
detta register. Man kan vidare konstate
ra att goda möjligheter torde föreligga 
att fördjupa samverkan mellan flottan 
och kustartilleriet genom det sätt som 
man kompletterar varandras förmåga i 
ovannämnda sammanhang. 

KA roll i internationella 
insatser 
De internationella insatser som kan 
komma i fråga spänner över ett mycket 
brett fält. Sverige skall kunna ställa väp
nade förband till FN och ESK förfogan
de. På sikt kan ett svenskt deltagande i 
nya former av säkerhetssamarbete resul
tera i ytterligare krav av motsvarande 
art. Helt nya typer av insatser kan också 
förväntas ; till exempel humanitära insat
ser i ett krisdrabbat grannland, interna
tionell kontrollverksamhet, eller varför 
inte miljöskyddsverksam het. 

Överbefälhavaren har pekat ut för
stärkt amfibiebataljon som särskilt lämp
ligt för internationella insatser. Förban
det utgör en resurs som är svår att 
uppbringa internationellt och förbandet 
håller internationell standard. 

Amfibiebrigaden - det nya 
typförbandet 
Amfibiebataljonen utgör en god grund 
för vidare utveckling. Den utomordentli
ga rörligheten och framkomligheten i 
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grunda farvatten utgör, tillsammans med 
den sjömålsbekämpande förmågan och 
förmågan till skärgårdsstrid, en interna
tionellt sett unik kompetens . Förutsätt
ningar föreligger att utveckla amfibiebri
gaden till att på 2000-talet uppfylla högt 
ställda operativa krav och bli ett av för
svarsmaktens mest flexibla och mångsi
diga förband. Försvarsmaktens möjlighe
ter att härigenom utgöra ett flexibelt sä
kerhetspolitisk instrument för statsmak
terna skulle avsevärt förbättras. 

Det amfibiebataljonen behöver tillfö
ras för att utvecklas till brigad och ges 
förmåga till ett autonomt uppträdande i 
de säkerhetspolitiska situationer som an
tytts tidigare är främst luftförsvarsförmå
ga och ökad förmåga inom områdena 
markstrid, markmåls-/sjömålsfunktio
nen, lednings- och underrättelsetjänst 
samt underhållstjänst. Givetvis skall för
bandet erhålla den kompatibilitet som 
erfordras för internationell samverkan. 

Amfibiebrigaderna bör organiseras så 
att de innehåller två principiella manö
verelement; en markstridsenhet och en 
markmåls-/sjömålsenhet. Härutöver er
fordras en ledningsenhet och en under
hållsenhet Huruvida luftförsvarsförmå
gan bör samlas i en manöverenhet eller 
fördelas på övriga enheter vill jag tills 
vidare låta vara osagt. 

Tonvikten bör läggas vid markstrids
enheten, som bör innehålla tre till fyra 
bataljoner varav minst en bör vara kust
jägarbataljon. De övriga två kan lämpli
gen benämnas marininfanteri- eller skär
gårdsskyttebataljoner. 

Markmåls-/sjömålsenheten bör om
fatta tungt artilleri med lång räckvidd 
och kustrobotar samt inte minst en kvali
ficerad bekämpningscentral där all mål
bekämpning koordineras (inklusive at
tackflyg, specialoperationer etc). 

Ledningsenheten måste studeras 

Figur 3. Amfibiebrigadens principstruktur 

mycket noga för att erhålla optimala lös
ningar. Det står emellertid klart att en 
kvalificerad underrättelsefunktion er
fordras- såväl på stabsnivå som i form av 
ett avancerat (fjärr?)spaningskompani 
med förmåga att även ställa till med ore
da bakom fiendens linjer. Även en tele
vapenenhet bör ingå i ledningsenheten. 

Underhållsenheten utgör ofta ett pro
blem för högrörliga förband av denna 
typ. Viss tröghet måste normalt accepte-

ras, men denna kan kompenseras för ge
nom att lätta underhållskompanier -
med samma rörlighet som de stridande 
delarna - kan avdelas inom ramen för 
underhållsorganisationen. 

Amfibiebrigad skall också kunna leda 
andra typer av förband , till exempel at
tackhelikopterkompani , som underställs 
för viss tid eller viss uppgift. 

Det antal amfibiebrigader som er
fordras blir naturligtvis beroende av den 
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operativa effekt statsmakterna kräver 
och amfibiebrigadernas bedömda opera
tiva effekt i förhållande till andra för
band. Överslagsmässiga bedömningar 
ger vid handen att tre till fem amfibiebri
gader bör utgöra utgångspunkt för fort
satta överväganden, främst i det kom
mande perspektivplanearbeteL 

Territoriella förband 
Utöver amfibiebrigaderna bör kustartille
riet organisera territoriella förband. 
Dessa organiseras lämpligen i stridsgrup
per (motsvarande Postridsgrupper typ A, 
B och C) med utnyttjande av det arv som 
det nuvarande områdesbundna försvaret 
förmår tillhandahålla. På sikt kan den ma
teriel som amfibiebrigaderna omsätter 
delvis förnya de territoriella förbanden. 

En grundförutsättning bör vara att 
det områdesansvar kustartilleriförban
den idag utövar skall bibehållas. De ter
ritoriella förbandens storlek och förmåga 
konstitueras på sikt lämpligen av brigad
förbandens avkastningsförmåga och de 
ekonomiska förutsättningarna. 

Det marina brödraskapet 
Ett kustartilleri utformat enligt ovan får 
åtskilliga nya beröringspunkter med sjö-

och luftstridskrafterna - inte minst vid 
krishantering. De operativa och taktiska 
banden med övriga markstridskrafter bi
behålls givetvis i stor omfattning, men 
goda möjligheter föreligger att stärka 
banden med främst sjöstridskrafterna. 
På så sätt kanske även brödraskapet 
inom marinen kan utvecklas och befästas 
i e tt effektivt framtida lagspel. 

Ett nytt kustartilleri 
Låt oss nu ta till oss alla de signaler som 
ges om behovet av en kursändring. Låt 
oss utnyttj a det säkerhetspolitiska and
rum som uppstått till reflektion och ny
tänkande. 

Ett nytt kustartilleri - och därmed 
också en ny marin- kan skönjas vid hori
sonten och finns inom räckhåll om vi 
bara vill. 

Ett kustartilleri anpassat till 2000-ta
lets säkerhetspolitiska miljö, som ger 
statsmakterna ett slagkraftigt, flexibelt 
och mångsidigt säkerhetspolitiskt instru
ment. 

Ett kustartilleri vi även i framtiden är 
stolta att tillhöra -i en marin som är stolt 
över kustartilleriet. 

ERNST NYMANS HERREKIPERING 
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Litteratur 

MONITOREN SÖLVE REDIVIVA? 

1875 levererade Motala Warf rnanitoren 
Sölve till Kong] Flottan. Benämningar av 
fartyg av denna typ var 3:e klassens ka
nonbåt. Att förebilden varit den av John 
Ericsson konstruerade Monitor som vid 
Hampton Roads den 9 mars 1862 ge
nomförde den historiska drabbningen 
mot sydstaternas Merrimac var det inte 
att taga miste på. Samma camembertlik
nande silhuett men med den skillnaden 
att Monitor kunde svänga sitt torn hori
sonten runt medan man på Sölve tvinga
des att rikta den fasta kanonen i sidled 
genom fartygsmanövrar. På landbacken 
skulle iden senare omsättas på stridsvagn 
S! 

Monitor blev normgivande fartygstyp 
trots att den enbart skulle användas i 
grunda farvatten för att understödja 
nordsidans blockad av de konfederera
des hamnar. Synnerligen dåliga sjöegen
skaper gjorde den oanvändbar utom
skärs. Icke desto mindre begåvades den 
svenska flottan med över tiotalet moni
torer -mera monster till sjöss än örlogs
män. 

Mera om Sölves öden och äventyr står 
att läsa i en nyutkommen bok med titeln 
Svenska Örlogsfartyg 1855-1905. Boken 
bygger på framlidne Karl-Erik Wester
lunds efterlämnade manuskript bearbe
tat och fullbordat av Stellan Bojerud, 
Curt Borgenstam, Allan Kull och Hans
Åke Wängberg. För alla som är intresse
rade av örlogsfartygens utveckling under 
den period när flottan övergick från se
gelfartyg i trä till ångdrivna fartyg i järn 
och stål finns här mycket intressant läs
ning. Redaktionskommitten har valt en 
individuell present ation av varje fartyg -

men även krubbitare vad gäller marinka
lendrar får sitt lystmäte i uppgift er om 
fart , bestyckning, tonnage osv. En för
teckning över fartygen i bokstavsordning 
hade dock underlättat för hugade forska 
re. 

Några av segelflottans stolta linje
skepp skulle bli s k skruflinjeskepp, dvs 
försågs med ångmaskin och "skrufvade" 
sig fram genom farvattnen med hjälp av 
propeller. Det 1832 stapellagda linje
skeppet Stockholm skulle komma att 
tjänstgöra ända till dess hon utrangera
des 1921 -då ut an varken tackling eller 
maskin. 

Tiden från hjulångarkorvetten Thor 
och fram till världens minsta pansarkrys
sare Fylgia omspänner över hundra år av 
svensk marin historia. Ett urval ur det 
unika bildmaterial som Westerlund sam
lat under åren berättar kanske än mer 
om fartygen och förhållandena ombord. 
Besättningen på 2.klassens pansarbåt 
rnanitoren Loke visar exempelvis upp 
den tidens skäggmode. 

Kraven på starka och välskyddade 
fartyg tog sig uttryck i den serie av pan
sarbåtar - senare benämning pansar
skepp - vilka på ett förh ållandevis litet 
deplacement kunde uppvisa en beväp
ning som kunde mäta sig med dåtida brit
tiska linjeskepps. Eller vad sägs om två 
25,4 cm och fyra 15,2 cm pjäser på något 
över 3 000 ton' Och pansaret var inte då
ligt det heller - upp till 3 decimeter. Svea 
-som hon hette- var dåtidens plåt- och 
stålsch a brak. 

Ett annat exempel på hur svenska ör
logsfartyg länge skulle förbli i tj änst är 
kanonbåten Svensksund som - visserli
gen "skorvliknande" - 1897 assisterade 
vid Andrees ballongfärd för att 1930 få 
uppdrag att föra hem de omkomnas 
kvarlevor från Vitön. Efter 66 år i flot
tans tjänst utrangerades hon 1957. 
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Det revolutionerande steget att över
gå från vinddrift till ångdrift var inte helt 
lätt att ta. Förflyttningar och manövrar 
till sjöss - tidigare beroende på tillgäng
lig vindstyrka - kunde nu genomföras 
oberoende av väderlek. Å andra sidan 
kunde man inledningsvis inte helt lita på 
ångmaskinen - den kunde lätt haverera 
och man var helt beroende av kolning för 
att ta sig fram . Ett exempel på vilka svå
righeter detta senare kunde innebära är 
den ryska flottans seglats söder om Afri
ka och genom Medelhavet för att 1905 nå 
farvattnen kring Japan. För att inte vara 
helt beroende av maskiner och kol var 
flera fartyg inledningsvis riggade eller 
hade möjligheter att sätta segel. I boken 

NÅGOT FÖR "SHIPLOVERS"! 

Under sina sista levnadsår talade Karl
Erik Westerlund ofta om sitt "Magnum 
Opus", d v s sitt arbete med att skriva 
den nya svenska flottans historia från 
omkring 1850 och ett halvsekel framåt. 
Karl-Erik Westerlund fick inte själv se 
sitt verk fullbordat . Hans efterlämnade 
manuskript har emellertid tagits väl om 
hand av en mycket kompetent redak
tionskommille bestående av Stellan Bo
jerud, Curt Borgenstam, Allan Kull och 
Hans-Åke Wängberg. Karl-Erik Wester
lund var en noggrann, ofta petig person i 
sammanhang, som gällde örlogsfartygs 
dimensioner, bestyckning m m. Redak
tionskommitten är inte känd som mindre 
noggrann. Verket är därför, får man för
moda , det mest tillförlitliga uppslagsverk 
man kan tänka sig för svenska örlogsfar
tyg under perioden 1855-1905. För ka
lenderbitaren måste det vara en njutning 
att arbeta sig igenom de 230 sidorna, 
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presenteras en unik bild av pansarkryssa
ren Fylgia under segel för att minska kol
åtgången! 

Det är snart 120 år sedan som manito
ren Sölve sjösattes. Efter aktiv tjänst blev 
hon så småningom oljepråm och går nu 
under namnet Pegasus. Stiftelsen för Gö
teborgs Marina Centrum avser att res
taurera den f d pansarbåten av 3.klassen 
- kontrakterad till den svenska örlogs
flottan endast tolv år efter striden vid 
Hampton Roads. 

Bengt Selander 

SVENSKA ÖRLOGSPARTYG 1855-1905 
Marinlitteraturföreningen nr 75 

späckade med fakta om bestyckning, ma
skinerier, kanoners antal och kaliber, 
pansartjocklekar och hästkrafter. Men 
även den som har ett mer begränsat in
tresse för detaljer kan ha ett stort nöje av 
boken. Här behandlas alla svenska flot
tans fartygstyper under perioden, och 
varje kapitel inleds med en sammafattan
de beskrivning över fartygstyperna, både 
sådana som blivit byggda och sådana 
som bara stannade på ritbordet. Bildma
terialet är överväldigande och det är ett 
nöje att bara långsamt bläddra igenom 
boken och betrakta både skönheter och 
vidunder, som funnits i den svenska flot
tan. Man tänker också på besättningarna 
på särskilt torpedbåtarna och undrar om 
de egentligen någon gång var torra om 
fötterna. Det ger också vissa tankar om 
fördelningen av utrymmet ombord för 
olika delar av fartyget. Pansarkryssaren 
Fylgia kan därvidlag vara ett exempel. 

Hon var ett riktigt "herrskapsfartyg", 
där utrymmet för officerare och underof
ficerare var väl tilltaget, medan underbe
fäl och manskap fick nöja sig med ganska 
spartanska utrymmen. Liknande tankar 
kan uppkomma, då man tänker på alla 
krav på bekvämlighet, som nutidens 
människor har. 

Man har anledning att tacka och lyck
önska redaktionskommitten till dess fina 

arbete! Omslagsbilderna är valda med 
särskild omsorg och kan avnjutas alldeles 
separat som de konstverk de ju är. 

G t h 

SVENSKA ÖRLOGSPARTYG 1855-1905 
Av Karl-Erik Westerlund 
Marinlitteraturföreningen nr 75 
Förlag: Axel Abrahamsons Tryckeri, 
Karlskrona 

Kungl. Örlogsmannasällskapets bibliotek 

Biblioteket i KARLSKRONA 
Biblioteket hålles öppet måndagar och torsdagar kl 11 .30-13.00. Under tiden då 

mässen hålles stängd Oul- och nyårshelgerna samt sommarsemester under juli 

månad) håller även biblioteket stängt. l övrigt efter överenskommelse med biblio

tekarien. Bibliotekarie är korresponderande ledamoten Gunnar Nordanfors. 

Telefon: Biblioteket under öppningstid 0455/259 91 
Bibliotekariens bostad 0455/1 05 62 

Bibliotekets postadress är Amiralitetstorget 7, 371 30 KARLSKRONA 

Biblioteket i STOCKHOLM 
har delats upp i två avdelningar. Den moderna litteraturen samt bildarkivet och 

kalendrar har flyttats till Jungfrugatan 51, källarvåningen i MHS elevhotelL Den 

äldre litteraturen, huvudsakligen de böcker som inköptes av framlidne korre

sponderande ledamoten Karl-Erik Westerlund, finns kvar i Kastellet. Där finns 
också persondatorn samt två studieplatser. 

Bibliotekarie är ledamoten Bo Granath. 

Biblioteket hålls öppet under tiden 1 oktober t o m 30 april i Kastellet tisdagar kl 

13.30-15.00, på Jungfrugatan torsdagar kl 11.15-13.00. l övrigt efter överens
kommelse med bibliotekarien. 

Telefon: bostad 08-84 98 58, sommarbostad 0221-301 30. Bibliotekets post

adress är: Box 10186, 100 55 STOCKHOLM. Telefon: 08-611 17 82 (till Kastellet). 
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Marin teknik med 
spels och bredd 

Spjutspetsteknik och hög ingenjörskompetens är hörnstenar i Kockums
gruppen, vars dominerande verksamhet är utveckling, konstruktion och 
produktion av avancerade utbåts- och ytfartygssystem. 

Den nya ubåtsserien Gotland blir världens första med luftoberoende 
stirlingmaskineri som standard medan nästa generation ytfartyg baseras 
på stealth-teknik. 

Förutom arbete med ubåtssystem och ytfartyg bedrivs tekniska kon
sulttjänster och produktion inom civila varvs- och verkstadsmarknader 
samt utveckling och marknadsföring av CAD/CAM- och CIM-system för 
främst varvsindustrin . 

Tillsammans har företagen inom Kockums en spets och bredd som 
söker sin like, även internationellt. 

Kockums AB, 205 55 Malmö. 
Tel 040-34 80 00. Fax 040-97 32 81. 
Kockums AB är moderbolag i Kockumsgruppen, som består av 
Kockums Submarine Systems AB, Karlskronavarvet AB, 
Kockums Computer Systems AB, Australian Submarine 
Corporation (49%} samt Kockums Industrier AB med bland annat 
Öresundsvarvet AB, GVA Consultants AB och Kockums 
Engineer/ng AB. 
Kockums AB med dotterbolag ingår i Celsius~koncernen. 77 
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aktiebolag Tel. 0418-24010. Telex 72063 MARLAND S 

utvecklar, tillverkar och marknadsför marina försvarsprodukter, bl. a. 

MINFÖRSVAR UTVECKLINGsUPPDRAG UNDERVATTENSAKUSTII< 

Minor och minankare 
Armeringsdon 
Losskopplare 

Prototyptillverkning 
Serietillverkning 

U-BÅTSJAKT 
MINSVEPNING OCH MINJAKT Sjunkbombständare 

Spränggripare Signalsjunkbomb/ 

Kompletta svep Grodmansbomb 

Minförstöringsladdning RAKETSTÄLL 

(med akustisk avfyrning) för lys- och remsraketer 

HAlMARHAMN 
11/RNESHAMNEN 

En kontinuerlig utökad linjetrafiksörjerför god 
regularitet i godsil ödet. 
Räkna med Kalmar hamn fördina virkesskeppningar. 
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Box 810, 391 28 Kalmar 
Telefon: 0480·157 75 

Navigering 
Lokalisering 
Kommunikation 
Ordergivning - utlösningar 
Sonobuoys 

SVENSKA 
·ORLOGSFARTYG 

•• 

1855-1905 
Karl-Erik Westerlund 

ur Nils Hellströms recension i tidningen Under Svensk Flagg nr 4/1993: 

Den nyutkomna boken bygger på den fram
lidne stabsredaktören Karl-Erik Westerlunds 
efterlämnade mycket omfattande handlingar. 
Där ingick bl a 38.000 bilder av örlogsfartyg! 

Den redaktionskommille som under mer 
än ett årtionde slutfört bl a här aktuell 
faktasammanställning har bestått av inom vår 
förening välkända namn: Stel/an Bojemd, Curt 
Borgens/am, Allan Kull och Hans-Ake W äng
berg. Namn som borgar för att inget har läm
nats åt slumpen när det gällt att dokumentera 
ett synnerligen intressant halvseke l i vår flottas 
historia. 

1905 år det sista år som den nya boken 
dokumenterar. Det fartygsbestånd som där 
redovisas kom inte bara att få bära tungan av 
l. världskrigets neutralitetsvakt. En inte obe
tydlig del av dessa fartyg testades åter 1939 
inom både flottan och kustartilleriet! Såhär 
kan verkligen den engelska flottans uttryck 
om välmeriterade fartyg användas "They sa w 
same act ion" . Och de t är ett förhållande som 
gör en synnerligen intressant bok än mer 
läsvärd! 

Boken omfattar 230 sidor med över 200 fartygsbilder. Pris 190 kr in kl porto och moms. 

Postgiroinbetalningskort bifogas bokleveransen. 

Förlag: Axel Abrahamsons Tryckeri AB 
Box 6017,371 06 Karlskrona 
Tel: 0455/22 990 



Tackför 
att vi lever! 

Hjälp fler! 
Giro 900 800-4 

Telefon: 07 17-70 000 ( 19:20 per minut) 

Röda korset 

The Silent Power 
High Performance Batteries for Submarines 
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för Marinen 
Älta patru ll båtar mode rnise ras nu successivt pf1 Karlskronav:1rvcr. 
Varje båt får två huvudmoto rer MTC dieslar typ 16V 396 TB94 
om vardera 3. 500 hkr. Det är samtna moton yp som finns i Lex. 

kustkorvetrerna. Ilä r lyfts ena motorn ombord i "Starkodde r" . 

MTU - Motoren und Turbinen Unio n - är ett fö retag i Daimkr-Bcnz 
koncerne n och producerar bl.a d icse lmDtorer från 100 - 10.000 hk. 

MARINDIESEL 

Kajplats 17, Söder Mälarstrand. 118 25 Stockholm. 
Tel 08 - 668 01 60. Fax 08 - 668 30 12 
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