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Minnesteckningar för år 2000

Gösta Svedman
Kommendörkaptenen l. gr Gösta Svedman avled den 8 oktober 1999. Han var född i
Visby den 19 september 1908, son till redaktören Gustaf Svedman och hans maka
Alice Sandström.
Hans håg stod till sjön . Han praktiserade på skolskeppet Abraham Rydberg 1922,
på s/s Borghild 1924, s/v Nanna 1925 och s/v Aldebaran 1926. Efter studentexamen i
Visby 1927 antogs han till sjökadett 1928. Han blev fänrik 1931 , löjtnant 1935, kapten
1941 , kommendörkapten 2.gr 1950 och kommendörkapten l.gr 1954.
1925 års svenska rustningsbegränsning och dess efterdyningar var det framtidsperspektiv som mötte 1931 års sjöofficerskurs efter avlagd examen. Den dåtida nedrustningen var knappast visionär; det har sagts att i dåvarande läge var den mera långtgående än någon annan nation dittills påtagit sig. Endast våra dagars svenska försvarspolitik borde kunna göra denna sin föregångare "äran" stridig. När "31-orna" skulle välja
väg för sin fortsatta väg inom flottan är det därför förståeligt att halva kursen (7 av 16)
valde det nya ubåtsvapnet; det tedde sig mest lovande för framtiden .
Gösta Svedman genomgick i ordinarie ordning sjökrigshögskolans allmänna kurs
och högre torpedkurs 1939-40. Han seglade på skeppsgossefartyg 1935-38. Fortsättningsvis finner vi en serie kommenderingar på ubåtar mellan 1933 och 1957, som FC,
DC och Flottiljchef i Kustflottan , ävensom tjänstgöring på artillerifartyg i olika omgångar, 1931-32,1937, 1941 , 1943-44. sjökommenderingarna interfolierades med viktiga landkommenderingar, bland vilka märks inom marinförvaltningen 1947-48,Försvarets robotbyrå 1948-51, som Torpedbyråchef 1954 och C Plan 1954-56.
Han var en mångsidig sjöofficer och en god människa. Alla ovanstående data må
icke dölja det faktum att Gösta Svedman bland annat begåvats med en god sångröst
och musikalitet som ofta gladde kamratkretsen med gotländska ballader om "Gamle
Val u" som "gar på gardi o stöjtar stang" medan "gamla peikar gar o sveidar o far ingen
man".

Gösta Svedman invaldes i Kungl Örlogsmannasällskapet år 1956. Under ett antal
år var Gösta Svedman "kapten" (ordförande) i stiftelsen Rydbergsgastarna. På senare
år innehade han en befattning som l. Hovintendent hos HKH Hertigen av Halland.
Gösta Svedman sörjes närmast av sonen Jan, kommendörkapten, samt döttrarna
Lena och Kerstin med fami ljer.

Av ledamoten Harry Engström
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Christer Kierkegaard
Hedersledamoten och konteramiralen Christer Kierkegaard avled den 24 december
1999,81 år gammal. Hans närmaste är hustrun Britt och barnen med familjer.
Christer Kierkegaard började, efter att 1936 ha avlagt studentexamen i Örebro,
som sjökadett vid Kungl Sjökrigsskolan. Därifrån utexaminerades han som fänrik vid
flottan vid tidpunkten för krigsutbrottet 1939.
Utbildning och tjänstgöring kom inledningsvis att inriktas mot den flygspaning
som vid denna tid genomfördes i nära samverkan mellan marinen och flygvapnet.
Fram till 1943 tjänstgjorde Kierkegaard på flygflottiljerna F2 Hägernäs, F3 Malmslätt och Fll Nyköping samt på flygplankryssaren Gotland som flygspanare.
Under tiden på Malmslätt genomförde han två resor genom ett Europa i krig ner
till Milano varifrån flygplan av typ Caproni skulle flygas hem till Sverige. Vid sidan av
flygtjänsten skaffade sig Kierkegaard en gedigen utbildning inom såväl torped- som
förbindelsetjänsten. Sitt första av många självständiga befäl fick Christer Kierkegaard
som fatygschef på minsveparen Ulvön 1946. l två år var han där verksam med det omfattande och inte helt ofarliga minröjningsarbete som den svenska flottan genomförde
efter andra världskrigets slut.
Christer Kierkegaard var en påfallande god taktiker och en skicklig officer. Detta
uppmärksammades tidigt och kom att leda till att han raskt kom att ges ansvarsfulla
befattningar inom såväl försvarsstaben som chefens för kustflottan stab. Han anförtroddes också flera befäl som fartygschef på jagarna Visby, Halland och Småland. Under denna tid var han en av de drivande krafterna bakom de systematiska undersökningar av hydrofonvågors utbredning vid olika vattenförhållanden som sedermera
kom att utgöra den empiriska grunden för modern ubåtsjakttaktik. Kierkegaard invaldes i Kungl Örlogsmannasällskapet 1956.
År 1958 genomgick Christer Kierkegaard som förste svensk och med utmärkta resultat Naval Command Course vid US Naval War College. Han avancerade sedan
raskt i graderna och fick 1963 med kommendörs grad befälet över l. jagartlottiljen.
Åren 1965-70 var det åter stabstjänsten som tog i anspråk Kierkegaards arbetsinsatser.
Bland annat som souschef vid södra milostaben, som då upprättades i Kristianstad .
År 1970 utnämndes Kierkegaard till konteramiral. Samtidigt tillträdde han befattningen som chef för Kustflottan - den för en sjöofficer kanske mest eftertraktade och
prestigefyllda av alla befattningar. På denna post verkade Christer Kierkegaard ända
fram till1977 , då han övertog befälet över Ostkustens Örlogsbas, Sveriges mestomfattande marina förband. På den posten stannade han till pensionering 1983.
Vi som hade förmånen att tjänstgöra med och under Christer Kierkegaard fann honom vara en intelligent, kunnig och drivande officer, men också en god och livfull gunrumskamrat.
Av hedersledamoten Per Rudberg och ledamoten Torsten Lindh
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Elmo R Zumwalt Jr
Admiral Elmo R Zumwalt Jr, US Navy, avled den 2 januari 2000. Han föddes 1920 i
San Francisco och växte upp i Tu lare, California, där båda föräldrarna var läkare. Zumwalt hade ursprungligen inriktat sig på läkaryrket, men en vän till fadern rådde honom
att välja sjöofficersyrket Zumwalt följde rådet och utexaminerades från US Naval
Academy 1941 med toppbetyg. Han blev redan då känd för att analysera och diskutera
om gällande regler och rutiner samt gamla synsätt höll måttet i modern tid.
Under världskriget tjänstgjorde Zumwalt på jagare. Han upplevde det ödesdigra
slaget vid Guadalcanal men också det lyckosamma vid Leyte, där han fick belöning för
tapperhet. Efter den japanska kapitulationen blev han chef på ett prisfartyg, en japansk jagare, som han förde till Shanghai. Där fick han kontakt med en grupp vitryssar, som lyckats undslippa den sovjetiska våldsregimen. Där mötte han sin blivande
maka , Mouza Coutelais-du-Roche, vars far var fransman och modern ryska.
Efter kriget kändes framtiden oviss för många inom den amerikanska krigsmakten.
När de ekonomiska förutsättningarna för familjen vägdes in var det många, däribland
Zumwalt, som övervägde att lämna det militära för annat, mera lukrativt yrke. Zumwalt sökte årligen och blev antagen för såväl medicinsk som juridisk utbildning, men
begärde också och fick årligen ett nytt anställningsår i flottan. Under dessa tre år var
han jagarchef 1948 fick Zumwalt ett tvåårsförordnande som lärare i sjökrigskonst för
reservsjöofficerare vid universitetet i North Carolina. Efter åren till sjöss med ständiga
flyttningar för familjen var detta mycket lägligt. Tveksamheten om yrkesval löstes år
1950, när Zumwalt fick tillfälle att träffa generalen George C MarshalL Efter ett långt
samtal om framtiden avslutade generalen detta med orden: "Young man, when time
comes your country will need dedicated career men like you". Generalen hade tidigare varit utrikesminister och skulle tillträda som försvarsminister. Zumwalt tog, lättad,
det råd han fick.
Under de tolv år som följde var Zumwalt chef på två jagare och tillbringade ett år
vid Naval War College samt utnämndes till Captain. Han var chef på det första fartyget i en ny typ av robotbestyckade fregatter och hade två lärorika år i Pentagon. Under dessa år blev han känd som en viljestark man med gedigna chefsegenskaper. Han
ansågs allmänt som en framtidsman. Därefter följde studier vid National War College.
Där skrev Zumwalt efter omfattande forskning, intervjuer och analyser uppsatsen
"The Problem of the next succession in the USSR". Paul Nitze, Assistant Secretary of
Detense for International Security Affaires (ISA), tog del av uppsatsen och erbjöd
omedelbart Zumwalt en plats vid lSA. Där blev uppgiften mycket snart Cuba-krisen ,
tätt följd av arbete med The NuclearTest Ban och senare SALT-frågan. Zumwalt hade
tidigt utnämnts till Director of the Arms Control Division. Han fick under de tre åren
på ISA i första hand grundläggande erfarenhet om hur säkerhetspolitiska frågor
handläggs på toppnivå och hur strategiska analyser tas fram och förs vidare som rättesnöre för verksamheten.
Paul Nitze, som utnämnts till Secretary of the N a vy, belönade Zumwalt för hans gedigna arbete, utnämnde honom till konteramiral i förtur och gjorde honom till chef för
en kryssare-/jagareflottilj i First Fleet år 1965. Den befattningen fick han dock endast
ha ett år. Paul Nitze och dåvarande CNO, amiralen Mae Donald , behövde Zumwalt
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som chef för en ny avdelning för systemanalys. Han kunde därmed utveckla sina ideer
om fartygs- och materielförnyelse samt personalpolitik. Zumwalts strategiska och säkerhetspolitiska kunskaper stärkte samtidigt hans uppfattning att det sovjetiska trycket i Vietnamområdet ökade.
År 1968 tillträdde Zumwalt chefsposten för den sjöoperativa verksamheten i Vietnam. Han utnämndes till viceamiral. Kriget hade pågått nära fyra år och det amerikanska folkets tålamod var på upphällningen. Zumwalt fann att sjökrigföringen hade stagnerat och fienden hade dragit sig in i de omfattande tätbevuxna deltaområdena. Med
sin närmaste utarbetade Zumwalt nya planer för krigföringen. Man skulle tränga in i
deltaområdena och där hindra tillförseln av förnödenheter. Det var då Zumwalt beordrade användningen av Agent Orange med avsikt att minska motståndarens möjligheter till skydd. Det blev ett ökat tryck på motståndaren och moralen steg hos de amerikanska förbanden.
Zumwalt hade tidigare argumenterat för att successivt överlämna krigföringen till
Sydvietnam. Han planerade vidare för detta och fick respekt och fullt stöd för sina förslag av general Creighton Abrams, som var överbefälhavare för samtliga amerikanska
styrkor i Vietnam. I februari 1969 besökte Secretary of Defense, MeJvin Laird , Vietnam. Han blev djupt imponerad av Zumwalts åtgärder. Den politiska ledningens förtroende för Zumwalts chefsegenskaper och säkerhetspolitiska kunnande ledde till att
han 1970 utnämndes till chef för de amerikanska sjöstridskrafterna, Chief of Naval
Operations (CNO). Han var då 49 år och den yngste CNO genom tiderna. Han gick
förbi omkring 30 amiraler som stod före i rullan . Melvin Laird och Secretary of the
N a vy, Chafee, ville därmed visa att man ville ha en yngre "icke flygtjänstinriktad sjöofficer " som kunde ge flottan ett modernt ansikte i tiden .
När amiralen Zumwalt tillträdde sin befattning var problemen många och uppfattningarna långt ifrån enstämmiga i det amerikanska samhället. Rasmotsättningar, meningsmotsättningar i och om kulturella frågor, motsättningar om Vietnamkriget och
mycket annat gjorde förmågan till sakliga bedömanden och sansad debatt snedvriden.
Amiral Zumwalt visste av erfarenhet att han måste handla snabbt för att nå resultaten CNO har ett fyraårigt mandat. Han visste också att ideer om och ändringar av gamla regler måste föras ut utan dröjsmål och öppet till hela organisationen. Zumwalts
metod fick namnet Z-grams, meddelande som gick ut direkt till all personal. Hans banbrytande Z-gram hade nr 66 med titeln "Samma möjligheter i flottan ", ett Z-gram som
han avslutade med orden : " Det finns ingen svart Flotta, ingen vit Flotta, endast en
Flotta- Förenta Staternas Flotta" .
Den nya personalpolitiken blev främst uppskattad av yngre officerare och ombordanställda sjömän. Åtskilliga äldre officerare och underofficerare ansåg att deras auktoritet skadades men andra ansåg att åtgärderna var bra och behövliga men att Z-grams var
mindre bra. Resultatet var obeskrivligt en framgång. Personalen med familjer hade lyfts
fram. Under Zumwalts första år som CNO ökade återanställningen av den kontraktsanställda personalen från 10 till17%. Zumwalt hade med sin viljestyrka, icke utan motstånd, lyckats ställa om flottans ganska stela och gammalmodiga personalpolitik. Hans
åtgärder fick ett starkt genomslag i pressen, som skrev att amiralen Zumwalt var den
mest kände sedan amiralerna Halsey och Nimitz under andra världskriget.
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År 1971 besökte Zumwalt med maka och medhjälpare Sverige. Han besökte bl a
försvarsministern, ÖB och representanter för försvarsledningen samt marina förband.
Vid samtalen underströk han de allvarliga motsättningarna under det kalla kriget som
gjort Skandinavien och Östersjön till ett hett område. Zumwalt förlänades Svärdsorden som Kommendör med stora korset 1972. Han blev hedersledamot av Kungl Orlogsmannasällskapet 1973.
Zumwalt hade att ta itu med en ansträngd budget. Han ville förnya flottan och förordade en flotta med "High-Low Mix" . Hellre ett antal modernt beväpnade, mindre
fartyg än ett fåtal "High-End" -fartyg av typen attackhangarfartyg och ubåtar med
ballistiska robotar. Han mötte hårt motstånd , bl a från amiralen Rickover, som inte tillät någon CNO att ingripa i hans ubåtsprogram. Han mönstrade ut äldre fartyg för att
få pengar till det långsiktiga fartygsbehovet. Zumwalt var en viljestark initiativtagare
och en klar nyskapare, som för att lyckas valde en svår, hård och motståndsfylld väg.
Senator John Warner, Secretary of the N a vy under Zumwalts CNO-tid, sade under en
intervju några år efter Zumwalts avgång att Zumwalt hade modet att sticka upp huvudet även med risken att bli skjuten.
Efter sin avgång som CNO blev han President of American Medical Buildings och
ordförande i ett flertal organisationer. Han skrev två böcker. "On the Watch" (1976)
med en återblick över sin tjänst och bestämda varningar för hotet från den sovjetiska
sj öm akten . Tillsammans med sin son skrev han boken "My Father, My Son" (1986) om
de gemensamma erfarenheterna från Vietnamkriget och om sonens tragiska sjukdom
och senare död. Fram till sin bortgång ledde han Admiral Zumwalt Cosultants som arbetade med hälsovård, ledarskap, utrikes- och försvarspolitik, strategi och planering
mm. Han var medlem i Presidentens rådgivande nämnd för underrättelse- och försvarsåtgärder under Gultkriget 1998 mottog Zumwalt "The Presidental Medal of
Freedom", US högsta civila utmärkelse för tjänst i krig och fred.
Vid Zumwalts bortgång lovordades hans insatser. Secretary of N a vy sade att Zumwalt var förebild för oss alla. Hans brinnande kärlek för alla omkring honom och särskilt för flottans sjömän får nu sitt gensvar från oss genom vår varma uppskattning. Vi
saknar honom, men glömmer inte honom eller vad han stod för. Chief of Naval Operation framhöll att Zumwalt var en orubblig kämpe för vår flotta. Hans visionära ledarskap ledde till väsentliga ändringar i verksamheten under det tidiga 70-talet. Hans åtgärder hade djup inverkan på fartygens storlek och utrustning samt på förhållanden
inom flottan vilka fortfarande är tydliga nära tre decennier efter hans tid. Hans mest
ihågkomna åtgärder är hans omutliga inställning till och förbättringar av förhållandena för våra sjömän. CNO gav order att alla fartyg och anläggningar iland skulle ha
flaggan på halv stång från den 3 januari till solnedgången på begravningsdagen.
Vid begravningsakten den 10 januari i US NavalAcademy Chapelledsagade Presidenten Bill Clinton Mouza Zumwalt. Washington hade följande dag en omfattande
artikel kring begravningsakten med rubrikerna: Saluting The Admiral who Steered
the Navy. Zumwalt is remembered as Reformer, Hero
Av hedersledamoten Bengt Lundvall.
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Hans-Gösta Petrelius
Kommendören Hans Petrelius avled den 20 mars 2000, 82 år gammal. Hans närmaste
är sönerna Anders, Magnus, Håkan och systern Margareta med familjer.
Efter studentexamen 1937 genomgick Hans Petrelius sjöofficersutbildning vid
Kungl Sjökrigsskolan fram till 1940, då han utnämndes till officer. Behovet av befäl på
fartygsförbanden var stort, varför alla omedelbart placerades ombord. Hans Petrelius
placerades efter egen önskan på ubåtsförbandet, där han under beredskapsåren kvalificerade sig för tjänsten som ubåtschef.
Hans förmåga att handla snabbt och säkert- två egenskaper av särskild betydelse
för en blivande ubåtschef-sattes på prov då han fick i uppdrag att inspektera en skadad tysk ubåt som strax innan krigsslutet sökte uppehållstillstånd i Göteborgs yttre
skärgård. Under följande år blev Hans Petrelius chef på ett fle rtal ubåtar. Han slutade
sin tjänst i ubåtsvapnet som kommendör och chef för ubåtsflottiljen i Kustflottan. Innan dess hade han dock beretts tillfälle till tjänst på övervattensfartyg. Han var bl a sekond på "långresefartyget" 1960.
Hans Petrelius invaldes i Kungl Örlogsmannasällskapet 1963. Vid sidan av sjötjänsten blev Hans Petrelius engagerad i olika stabsbefattningar, bl a som ÖB adjutant,
samt i marinstaben fr ämst inom utbildningssektorn. År 1969 utnämndes Hans Petrelius till chef för Karlskrona Örlogsskolor för att senare, 1973, tillträda som chef för Berga Örlogsskolor, där han stannade till sin pensionsavgång 1978.
Som pensionär väntade nya uppgifter fö r Hans Petrelius. Han blev nämligen generalsekreterare i Kungliga Motorbåtsklubben. Uppdragen i den för honom nya miljön
var många och skiftande, stundtals internationella. Sammantaget, en stimulerande period i hans liv och helt säkert en stor tillgång för KMK:s verksamhet.
Han var känd för sitt glada och öppna sätt. Ingenting var honom omöjligt. Där
Hans Petrelius var närvarande dröjde det inte länge förrän kamraterna trängdes runt
honom, alla ville höra de senaste historierna, skämten och de glada skratten. Han svarade för en härlig stämning i kamratlivet.
Av ledamoten Harry Engblom

Carl-Magnus von Döbeln
Förre byråchefen Carl-Magnus von Döbeln avled den 2 april 2000, 80 år gammal. Han
var född i Uppsala, son till överbibliotekarien vid Carolina Rediviva Ernst von Döbeln och hans maka, född Heijl, och efterlämnar sonen Magnus och dottern Charlotte
med familjer.
Carl-Magnus von Döbeln växte upp i Uppsala, där han som 17-åring tog studenten
som latinare. Sommaren 1936 deltog han i en kurs för gymnasister på HMS af Chapman (till ankars i Karlskrona skärgård) , där han för första gången mötte sin blivande
kadettofficer, dåvarande löjtnanten Åke Lindemalm. Efter studentexamen 1937
tjänstgjorde han 4 veckor som elev på jagaren Klas Horn. Efter studier vid universite-
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tet (ledde till en fil kand 1945 i matematik, statistik, astronomi och slaviska språk) antogs han som sjökadett 1938 och blev officer 1941.
Med torped som vapengren och motortorpedbåts(mtb )-och förbindelsetjänst som
specialtjänster tjänstgjorde han huvudsakligen på jagare och mtb och som kadettofficer innan han gick igenom Kungl Sjökrigshögskolan(KSHS) med stabskurs och högre
förbindelsekurs. Därpå följde tjänst, ombord som divisionschef mtb och som jagarchef,
iland på marinstabens och försvarsstabens signaltjänstavdelningar med samtidig lärartjänst på KSHS i förbindelselära och matematik med statistik .
Kommendörkapten 1959 och invald som ledamot av Kungl Örlogsmannasällskapet 1960 handplockades von Döbeln till chef för byrå B på Försvarets Radioanstalt
(FRA) från 1961. Byrå B innehöll funktionerna språkbearbetning, ADB och kryptobearbetning. Att han utsågs till denna speciella och viktiga tjänst berodde säkerligen
på att han hade den personliga resning och integritet, som fordrades för befattningen ,
liksom på meriter från signaltjänsten inom försvaret och hans akademiska betyg i
språk, matematik och statistik. Av familjeskäl valde han att gå i pension redan 1978.
Carl-Magnus von Döbeln hade en humanistisk bakgrund och läggning med intresse för historia, språk , litteratur och inte minst klassisk musik. Han var samtidigt en
praktisk och skicklig sjöman, officer och chef med sinne för väsentligheter och en logisk och analytisk förmåga. Han gjorde sig känd både inom försvaret och på FRA som
en positiv, glad och chosefri kamrat med en frisk humor med distans till problemen .
Han var en modern chef som delegerade och lät sina medarbetare komma till sin rätt.
Han var i allo en sann gentleman.

Av ledamoten Sigurd Håkanson

Allan Kull
Ledamoten, förre kommendörkaptenen C J Allan Kull avled den 8 april i sitt nittiosjunde levnadsår. Efter att som 16-årig skolyngling ha praktiserat på kanonbåten
Rota, antogs Kull1921 till sjökadett vid Kungl Sjökrigsskolan, genomgick föreskriven
utbildning till sjöss och iland med goda vitsord, belönades med premier och stipendium och utnämndes 1924 till fänrik . Därefter följde några års tjänst till sjöss, från 1926
som löjtnant, bl a som artilleriofficer på Ubåtsavdelningen åren 1929-1930.
Allan Kull gifte sig 1927 med Margareta Wester, dotter till dåvarande kommendören Karl Wester och hans hustru Hilma , född Ramstedt. Wester var en av marinens
främsta artilleritekniker. Sannolikt var det svärfadern som väckte Allans intresse för
artilleritjänsten som då var under snabb utveckling. Allan Kull genomgick sjökrigshögskolans allmänna och högre artillerikurser åren 1930-1933 och kommenderades,
efter en tids tjänst på pansarskeppet Sverige, till Kungl Marinförvaltningens artilleriavdelning, där han tjänstgjorde åren 1935-1937. Sistnämnda år befordrades Kull till
kapten och var 1937-1938 artilleriofficer på pansarskeppet Drottning Victoria.
Efter krigsutbrottet 1939 kom Kull att under två år tjänstgöra vid artillerideparte-
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mentet vid Karlskrona örlogsvarv. Departementet var vid denna tid bl a en betydande
ammunitionsverkstad med omkring 450 anställda. 1941 kommenderades Allan Kull
som sekond på pansarskeppet Manligheten i Göteborgsavdelningen. Åren 1943-1944
var Kull marinassistent i det då nyinrättade Krigsmaterielverket.1943 utnämndes Kull
till kommendörkapten 2. gr och blev 1945 chef på torpedkryssaren och skolfartyget
Örnen. Under denna kommendering inträffade en märklig händelse. Örnen gick som
målfartyg i Han ö bukten åt torpedflygplan typ T2. I uppgiften ingick att bärga de fällda
övningstorpederna. Enligt Allan Kulls berättelse gick en av torpederna till botten och
då Örnen var i färd med att svepa upp den, fick man till allas förvåning en rysk ubåt i
svepet. Inte minst förvånad var chefen på ubåten. Den fotograferades och identifierades som M l 02.
Efter denna sista tjänstgöring till sjöss blev Allan Kull engagerad i försvarets underrättelsetjänst i Försvarsstaben. Med denna tjänst följde åren 1947-1950 uppdraget
som marinattache i Helsingfors och Warszawa. Därefter tjänstgjorde Kull fram till
1956 i Marinstabens underrättelseavdelning. De tre sista åren före sin pensionsavgång
var Kull engagerad i förberedelserna för förflyttningen av Ostkustens Örlogsbas och
örlogsvarvet till Muskö. Som pensionär fortsatte Allan Kull under ytterligare 12 år att
verka inom Försvarsstabens underrättelseavdelning.
Vid sidan av Allan Kulls artilleritekniska verksamhet framträder hans intresse för
underrättelsetjänsten tydligt. Det hade sitt ursprung i det redan i ungdomsåren visade
intresset för Föreningen Sveriges Flotta och dess "Marin kalender" med data och bilder över Sveriges och främmande länders örlogsfartyg. Denna underrättelse- och upplysningsverksamhet övertog han fr o m 1931 ansvaret för och utvecklade sedan som
redaktör i 50 år denna årliga publikation till en även internationellt högt värderad Marinkalender. I denna verksamhet, liksom i egenskap av underrättelseofficer och marinattache hade Kull nytta av sina ovanligt omfattande språkkunskaper. Han upprätthöll
också i det längsta en omfattande korrespondens med personer utomlands som delade
hans intressen och var bl a från 1961 ledamot av Comission International d 'Histoire
Militaire.
Allan Kull invaldes som ledamot i Kungl Örlogsmannasällskapet 1941 och deltog
därefter regelbundet i sällskapets sammanträden. 1998 erhöll Allan Kull sällskapets
belöning i form av dess silvermedalj, traditionellt benämnd dess "Minsta Ärkänsla",
för det förtjänstfulla sätt på vilket han följt upp och redogjort för örlogsfartygens utveckling.
Utöver sina engagemang i Örlogsmannasällskapet och i Föreningen Sveriges Flotta var Allan Kull en mycket aktiv medlem i kamratföreningen Flottans Män, där han
en tid var medlem i styrelsen. En liknande förtroendepost innehade han även i Sjöhistoriska Samfundet. I dessa föreningars tidskrifter medverkade Allan Kull med artiklar
inom de marina ämnen som han var närmast intresserad av. Även föreningarna Sveriges Flotta och Flottans Män tilldelade Allan Kull sina främsta utmärkelser.
Allan Kulls kunskaper togs även i anspråk då han 1936-1941 anlitades som sekreterare i föreningen Arme-, Marin- och Flygfilm, i verksamheten vid inredandet av "Sala
Svedese" i det svensk-italienska marinmuseet i Venedig och åren 1947-1968 som föreståndare för Frimurare Ordens Museum i Stockholm .
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Allan Kull var således en mångsidigt begåvad och inom de marintekniska områdena mycket kunnig och allmänbildad officer. Hans aldrig sviktande trohet mot flottan,
hans noggrannhet och lojalitet i tjänsten var karakteristiska egenskaper. Vänlighet och
beredskap att alltid utan åthävor ställa upp som sakkunnig med råd och anvisningar
till dem som sökte hans stöd, liksom hans utomordentligt goda minne ännu vid hög ålder var andra karakteristiska egenskaper hos Allan Kull, som också gjorde honom till
en angenäm och engagerad samtalspartner.
Allan Kull efterlämnar närmast sönerna Johan och Ragnar med familjer.
Av korresponderande ledamoten Bertil Åhlund

Carl-Fredrik Gillberg
Översten av l. graden Carl-Fredrik Gillberg avled den 19 juli 2000, 91 år gammal.
Hans närmaste är hustrun Elizabeth, dottern Margareta och sonen Rolf samt barnbarn.
Carl-Fredrik Gillberg tog studentexamen i Umeå 1927. Året därpå började han sin
militära bana vid kustartilleriet. Han utnämndes till officer 1931. Under de första åren
tjänstgjorde Carl-Fredrik Gillberg både vid fasta och rörliga kustartilleriförband.
Medan orosmolnen tätnade alltmera över Europa under senare delen av 30-talet genomgick han sjökrigshögskolans allmänna kurs och högre stabsutbildning 1936-39.
Under andra världskriget varvades tjänst vid beredskapsförband med utbildning
av de nya officerare som behövdes då kustartilleriet skulle mer än fördubblas på kortast möjliga tid. Carl-Fredrik Gillberg var med i ett rörligt kustartilleribatteri som stod
i Skåne då tyskarna invaderade Danmark 9 april1940. Han var även aspirant- och kadettofficer för 1941 års officerskurs.
Efter ytterligare trupp- och stabstjänst, bl a i Marinstaben och Kustartilleri-inspektionen, utnämndes Carl-Fredrik Gillberg till överste 1957. Han blev då chef för Gotlands kustartilleriförsvar och KA3. Därefter följde chefsbefattningarna för kustartilleriets skjutskola och Karlskrona kustartilleriregemente. Carl-Fredrik Gillbergs karriär
avslutades med chefsskapet för Blekinge kustartilleriförsvar 1963-69 och i samband
därmed utnämndes han till överste av l. graden.
Carl-Fredrik Gillberg upplevde under första delen av sin militära bana de negativa
resultaten av 1925 års försvarsbeslut Han deltog i de mycket stora ansträngningar som
måste göras i slutet av 1930-talet och under hela andra världskriget för att få upp Sveriges försvarskraft till en nivå som svarade mot det säkerhetspolitiska läget. Ändå nådde man inte dit förrän kriget var slut. Carl-Fredrik Gillbergs fortsatta gärning i chefsbefattningarna präglades i hög grad av de erfarenheter han fått under 30- och 40-talen,
inte minst ifråga om den långa tid det tar att bygga upp en ny och större försvarsmakt.
Carl-Fredrik Gillberg invaldes i Kungl Örlogsmannasällskapet 1954.
Utmärkande för Carl-Fredrik Gillbergs ledarskap var hans förmåga att delegera
uppgifter till sina medarbetare och att lita på dem. Hans omtänksamhet och vänlighet
med glimten i ögat var inte att ta fel på även om det ibland märktes en viss strävhet på
ytan . Men det skulle ju så vara enligt den officersstil som var typisk för 30-talet.
Av hedersledamoten Gunnar Eklund
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Birger Ehnrot
Överste Birger Ehnrot avled i Göteborg den 27 juli 2000, kort tid före 90-årsdagen.
Han var född i Halmstad den 6 september 191 O, där hans skolgång avslutades med studentexamen 1928. Redan under skoltiden blev han en skicklig pianist -musiken lär ha
varit ett alternativ till den militära bana han valde.
1929 antogs han till kadett vid Kungl Kustartilleriet tillsammans med fyra andra,
som trots 1925 års nedrustningsbeslut satsade på en militär karriär. Efter Sjökrigsskolan blev han fänrik 1932 med placering i Vaxholm där han gjorde sin första trupptjänst.
1935 utnämndes han tilllöjtnant för att året efter gå Kungl sjökrigshögskolans allmänna kurs. Han återvände till KA l där han blev regementsadjutant. Han fick ett pressande arbete där eftersom regementet fick svara för en omfattande mobilisering. Till
yttermera visso insattes en ny regementschef. Utbyggnaden av den så kallade havsbandslinjen skedde med stor fart och när det ensligt belägna batteri Roten stod klart
sommaren 1940 utsågs Birger Ehnrot att organisera förbandet. Självfallet var detta en
stor uppgift med många svåra problem. Vid en avgörande inspektion av elen fruktade
och kunnige överstelöjtnanten Ragnar Wallgren fick batteriet ett mycket gott betyg.
Åren 1941-1943 genomgick Ehnrot sjökrigshögskolans artillerikurs. Han hade
dessförinnan befordrats till kapten. Den första kommenderingen efter artillerikursen
blev som tygmästare vid Gotlands kustartilleriförsvar, där han stannade till 1946, då
han utnämndes till major. Han fick då återvända till sitt gamla regemente för att som
bataljonschef leda luftvärnsutbildningen. Hans ledaregenskaper framträdde tydligt
och han var mycket aktiv vid av honom personligt ledda övningar. Det var därför en
naturlig utveckling att han under åren 1950-1953 fick verka som lärare vid kustartilleriets skjutskola. Hans nästa anhalt i karriären blev som chef för vapenplaneringen
inom vapenavdelningen vid Kungl Marinförvaltningen. Han svarade där för den ekonomiska planeringen- en uppgift som låg i linje med hans verksamhet som tygmästare
tidigare. Under denna tid ledde han en utredning inom kustartilleriet, där det gällde
att anpassa utbildningen av personal- både fast anställd och värnpliktig - till den tekniska utvecklingen. 1954 hade han utnämnts till överstelöjtnant.
Hans tekniska utbildning liksom hans ledarförmåga ledde till chefsskapet över radarskolan vid Kungl Älvsborgs kustartilleriregemente. Där fick han verka åren 19581961. Han blev 1961 överste och chef för Gotlands kustartilleriförsvar med Kungl Gotlanels kustartilleriregemente. Tiden där blev endast halvannat år eftersom han fick
återvända till skjutskolan, nu som chef. 1963 utnämndes han till chef för Kungl Karlskrona kustartilleriregemente där han verkade fram till sin pensionering 1970. Hans
kraftfulla och konsekventa befälsföring väckte allmänt uppskattande. Han kom även
att betyda mycket för KA2 IF, som utvecklades till en av Sveriges ledande idrottsföreningar, främst inom friidrotten. Birger Ehnrot var sedan 1956ledamot av Kungl Örlogsmannasällskapet.
För dem som stod utanför hans närmaste krets kunde han verka svårtillgänglig. För
dem som befann sig under hans befäl framstod han som en idealisk chef. För dem som
stod honom närmare fann man en humorist med en fin och avmätt humor. Han fick
leva ett långt liv och ända till slutet med sitt älskade piano.
Sedan hans hustru Inga avlidit 1989 är hans närmaste dottern Eva Marne med fästmannen Ulf Ekman, även de boende i Göteborg.
Av ledamoten Erik Lyth

171

Sven Rahmberg
Överingenjör Sven Rahmberg avled den 27 augusti 2000, 84 år gammal. Hans närmaste är makan Brita, född Malmqvist, och sönerna Åke och Rolf med hustru Anki, samt
barnbarnen Karin och Anna.
Sven Rahmberg föddes i Danderyd av civilingenjör Hugo Rahmberg och Anna,
född Bergman. Efter studentexamen i Malmö 1934 och avlagd civilingenjörsexamen
på Kungliga tekniska högskolans avdelning för skeppsbyggnadskonst 1941, anställdes
han sedan vid Kockums mekaniska verkstads AB, där han 1955 blev avdelningschef
för marinritkontorens fartygsritkontor och chef för marinritkontoren 1960. År 1964
utnämndes Sven Rahmberg till överingenjör för att 1976 utses till chef för den nyinrättade divisionen Marina fartyg och undervattensteknik. Han erbjöds ställning som direktör, vilket han avböjde. Han pensionerades 1981 efter 40 års oavbruten tjänst med
örlogsfartygskonstruktion av jagare, torpedbåtar och främst ubåtar.
Sven Rahmberg blev ledamot av Kungl Örlogsmannasällskapet 1965 och av Kungl
Krigsvetenskapsakademien 1979. Han verkade i Föreningen Sveriges sjöfart och sjöförsvar som mångårig ansvarig för dess lokalavdelning i Malmö och fick dess guldmedalj 1983. Han initierade tillsammans med professor Curt Falkemo en professur i Ulldervattensteknik vid Chalmers tekniska högskola. Under hans långa bana vid Kockums varv försköts tyngdpunkten i arbetet mot sammanhållning av fartygs- och ubåtsprojekt för svenska marinen och allt fler utländska. Två jagare för Colombia och fem
ubåtar för Australien byggdes efter svenska ritningar. Ett 20-tal av de svenska ubåtarna (Hajen-, Draken-, Sjöormen- och Näckentyperna samt URF) bar i mycket Sven
Rahmbergs signatur. Hans livsverk består inom ubåtstekniken , där han hade stora
kunskaper och ett gott omdöme.
Sven Rahmberg hade också stora konstnärliga och humanistiska intressen. Han
var en rikt utrustad kulturpersonlighet. Oerhörd arbetsamhet och plikttrohet gav
ändå utrymme för stor omsorg om familjen och allt flera vänner. Han förblev dessas
mycket gode och trogne vän.
Av ledamoten Olle Härlin

Folke Hallbjörner
Kommendör Folke Hallbjörner föddes i Göteborg 1928 och avled i samma stad den 10
oktober, 72 år gammal. Hans närmaste är hustrun Silvija, dottern Rebecca med familj
och en bror och en syster.
Efter avlagd studentexamen vid Hvitfeldtska högre allmänna läroverket i Göteborg 1947 genomgick han Kungl. Sjökrigsskolan och antogs som fänrik 1950. Redan
under långresan visade han som aspirant vilja och förmåga att ta ansvar och utöva ledarskap. Som ung officer utbildades han för tjänst på segelfartyg vilket ledde till flera
kommenderingar på skonerterna, sista gången som fartygschef på HMS Gladan. Här
kom hans från början naturliga fallenhet för sjölivet väl till pass. Folke Hallbjörner
specialiserade sig på torpedtjänsten vilket medförde flera sjökommenderingar som
löjtnant och kapten på jagare och torpedbåtar av Plejad-typen.
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1957 -59 var han elev vid Kungl. sjökrigshögskolan allmänna kurs, följd av stabskursen. Efter två års tjänst vid försvarsstaben kommenderades Folke Hallbjörn er som
flaggadjutant i chefens för kustflottans stab där han aktivt deltog med att utveckla en
ny metod för radarnavigering. Folke Hallbjörners höga arbetskapacitet och intresse
för organisation tillvaratogs i den krävande befattningen som chef för den allmänna
avdelningen i försvarsstaben åren 1964-68. Därefter var han knappt två år fartygschef
på jagaren Småland. Han genomgick höstkurs och senare specialkurs vid Försvarshögskolan. Befordran skedde till kommendörkapten av l. graden 1968 och till kommendör 1974.
Anseendet som en god administratör och saklig förhandlare ledde till att hans
tjänster kom att efterfrågas även utanför försvaret. 1970 - 73 beviljades ban sålunda
tjänstledighet för att tillträda som chef för försvarssektionen vid Arbetsmarknadsstyrelsen. Därefter förordnades han till tjf sjökartedirektör vid Sjöfartsverket och tillträdde som ordinarie sådan när verket flyttade till Norrköping 1975. Befattningen som
sjökartedirektör innehade han till pensioneringen 1993. Folke Hallbjörner kom således att verka halva sin aktiva tid utanför Försvarsmakten. Han var i sin nya roll angelägen om att verka för ett gott och fruktbärande samarbete mellan det militära försvaret och de nya myndigheter som han nu företrädde. Han lyckades väl i dessa ansträngningar till fromma för inte minst marinen, detta utan att ge avkall på lojaliteten med
sin arbetsgivare och de egna medarbetarna.
Som sjökartedirektör hade han flera internationella uppdrag. Han var med och
grundade Baltic Sea Hydrographic Commission 1982, medlem i North Sea Hydrographic Commission (NSHC) och motsvarande nordiska kommission (NHC). International Hydrographic Office (IHO) har sitt säte i Monaco och genomför vart femte
år en konferens. Folke Hallbjörner fick hedersuppdraget att vara president vid sammankomsten 1992. Han möttes på grund av sitt stora kunnande av internationell respekt och utsågs efter sin pensionering till ordförande i Hydrographic Society under
perioden 1993- 95. 1968 invaldes han som ordinarie ledamot i Kungl. Örlogsmannasällskapet
Folke Hallbjörner krävde god stil och ordning av sig själv och andra. Han kunde i
sin tjänsteutövning verka något formell. Traditioner bör vårdas så länge de inte motverkar effektiviteten , ansåg han. Hans gedigna kunskaper och saklighet gjorde att han
möttes med respekt. Vänner och de medarbetare som hade lärt känna honom närmare
såg dessutom på honom med tillgivenhet och värme. Marinens vällåg honom varmt
om hjärtat.
Av hedersledamoten Bengt Schuback
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Ledamoten
JAN-ERIC NILSSON

Civilingenjör Jan-Eric Nilsson är verkställande
direktör i Rederiaktiebolaget Gotland
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Utveckling av höghastighetsfartyg för civil
användning
Inträdesanförande hållet vid Kungl. Orlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i
Stockholm tisdagen 25 april2000
Rederiaktiebolaget Gotland grundades 1865 med syftet att tillförsäkra regelbundna
sjöförbindelser mellan Gotland och fastlandet. Tidigare hade passagerare och gods
varit hänvisade till ad hoc-transporter. Sedan 1865 har rederiet haft Gotlandstrafiken som sin kärnverksamhet och under 135 år utvecklat nya generationer fartygför
befordran av passagerare och fordon. Gotlandstrafiken idag är Gotlands pulsåder
och livsnerv_ Så gott som hela samhället på ön är försörjningsmässigt av ''just in
time-karaktär", d. v. s. ön saknar lager och grossist/ed. Dagens rationalitets- och eF
fektivitetskrav fordrar detta_ Hela regionens försörjning och export, med undantag
av vissa bulkvaror som petroleumprodukter, kalkstenleement och trävaror transporteras med Gotlandstrafiken_ Trafikflödet har i princip två transportkorridorer. En
nordlig till Storstockholm och Mälardalen samt en sydlig till Sydsverige och Kontinentaleuropa. Den nordliga går via Nynäshamn och den sydliga via Oskarshamn.

Förutom den geografiska uppdelningen
består trafiken av två flöden vad avser
transporter. Passagerarflödet och godsflödet , vart och ett med särskilda behov
och krav. Gotland har idag c:a 58 000
invå nare och de största näringarna på ön
är turism och jordbruk. Turismen har en
mycket karakteristisk säsongsvariation
vilk et avspeglas i trafikvolymerna. C:a en
tredjedel av årets passagerarvolym inträffar under juli månad. Godstrafiken

däremot uppvisar en jämn förd elning
över året. I år beräknas l 300 000 passagerare och 550 000 längdmeter gods
transporteras med Gotlandstrafiken.
Trafiken har fr ån mitten av 1800-talet
fram till idag utvecklats från en färjetrafik med ett antal fartyg till ett sjötransportsystem med högte knologiska komponenter integrerad e i ett omfattande
system. Kärnan tekniskt har emellertid
alltid utgjorts av fartygen. Från 1800-ta-
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lets änglastfartyg där passagerna fick
dela lastrummet med den last som befordrades har fartygen utvecklats till en nivå
som mer påminner om flyg än klassisk
sjöfart. Viktigare utvecklingssteg har varit introduktionen av roll on roll off-tekniken under 1950-talet och höghastighetstekniken under 1990-talet.
För att på ett kostnadseffektivt sätt
kunna tillgodose aLla de behov som trafiken skall möta fordras en mix av fartyg.
Eftersom hela regionen är beroende av
trafiken krävs en mycket hög tillgänglighet och driftsäkerhet. Systemet måste
klara såväl klimat- och väderförhållanden som de toppbelastningar som uppstår volymmässigt såväl inom som utom
sommarsäsongen. Klassiskt utgör konventionella färjor med hög isklass ryggraden i trafiken och de sentida höghastighetsfartygen komplement för att kunna anpassa utbud till efterfrågan.
Rederi AB Gotland började studera
och pröva höghastighetsfartyg under
1970-talet och har sedan dess utvärderat
olika typer. Internationellt har katamarantekniken vunnit stora framgångar och ledande i den utvecklingen har de
australiensiska varven varit. Katamaraner har också prövats i Gotlandstrafiken
under 1990-talet.
Men inför den upphandling av trafiken som genomfördes 1996 ledde Rederi
AB Gotland utvecklingen av en ny typ av
höghastighetsfartyg till Gotlandstrafiken.
Bakgrunden är att flerskrovstekniken
och lättmetall som skrovmaterial uppvisar ett antal väsentliga svagheter i tillämpningar på aktuellt trafikområde.
Lättmetallkatamaraner visar sig inte nå
de höga driftsäkerhets- och tillgänglighetskrav som trafiken ställer, främst på
grund av deras sjö- och hållfasthetsegenskaper.
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Utvecklingen av fartygstypen utgick från
följande krav:
- Hög tillgänglighet och tillförlitlighet
(>98% operativ tillgänglighet)
- Goda sjöegenskaper (<70% sjösjuka
<10% av operativa tiden)
-Restid under 3 timmar på längsta sträcka
i systemet
- Största möjliga kapacitetför passagerare
ochfordon
- Fartygstypen skall uppfylla inte bara nu
gällande regelverk (HSC-koden) utan
även SOLAS avseende stabilitet.
Tillgänglighetskravet medför att fartyget
måste ha förmåga att hantera vinter- och
isförhållanden under normala vinterår.
statistiskt vart sjunde år ligger fast is i
Gotska sjön och då förväntas inte ett fartyg av denna klass operera den tid isen
ligger, vanligen högst åtta veckor under
lägsta trafikintensitet. Kravet att kunna
hantera isförhållanden innebär att stål
valdes som skrovmateriaL
sjöegenskapskravet kan erfarenhetsmässigt endast nås med en längd i vattenlinjen på minst100meter och väl utvecklade stabiliseringssystem. Det utesluter
också flerskrovstekniken som ger ett
rörelsemönster i Östersjön som dels är
svårare för mänskliga balanssinnet att
hantera och dels svårare för stabiliseringssystem att dämpa.
Restidskravet, som är ett resultat av
omfattande analyser av kundönskemål ,
innebär att fartygen måste ha en operativ
fart på 35 knop.
Så långt kan kraven sammanfattas
med att det som söks är ett enskravsfartyg i stål med en vattenlinjelängd om 100
meter och en fart om 35 knop.
Kapacitetsönskemålet blir sedan ett
resultat av den effekt i framdrivningsmaskineriet som kan erhållas. l detta fall var

högsta tillgängliga effekt fyra motorer på
vardera sju MW. Optimering av skrov
och utrymmen gav kapaciteten 700 passagerare och 140 personbilar.
Det blev så småningom HSC Gotland. LOA 112,5 meter, B 15,7 meter och
fart vid full dödvikt (450 ton) 35 knop.
Hon byggdes av Leroux & Lotz i Frankrike, levererades i januari 1999 och togs
i drift i april samma år. Erfarenheterna
från 1999 visar att fartyget är en stor
framgång och uppsatta mål har mötts
med god marginal.
lnredningsmässigt har fartyget samma layout som moderna widebody-flygplan fast med betydligt mer utrymme.
Därtill finns två serveringsutrymmen och
en butik. Bryggan är av cockpit-typ med
samtliga kolroller i ett datanätverk. Hon
har två bildäck där den aktre delen av

det övre däcket helt kan hissas så att
plats kan beredas för åtta turistbussar eller åtta långtradare.
Maskinarrangemanget består av fyra
identiska drivpaket med en huvudmotor
tillverkad av Ruston som via växel är
kopplad till ett styrbart KaMeWa
vattenjetaggregat De tre hjälpmotorerna är tillverkade av MTU. Fartyget är första höghastighetsfartyget i världen med
katalytisk avgasrening på samtliga motorer.
HSC Gotlands framgång har lett till
beslutet att investera ytterligare en miljard kronor i två större höghastighetsfartyg. Dessa är under byggnad i Kina för
leverans 2001 resp. 2002. De blir 195 meter och får en kapacitet av l 500 passagerare och l 600 längdmeter gods. Farten
blir 28,5 knop.
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Marinen i det nya Europa
Inträdesanförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i
Stockholm onsdagen 27 september 2000
Det svenska försvaret- och därmed Marinen -genomgår idag en omstrukturering av
en storleksordning som har svårt att finna motsvarighet i modern tid. Övergången
från indelningsverk och centralförsvar till värnplikts- och invasionsförsvar i början
av 1900-talet skulle kunna vara ett exempel på en motsvarande omstrukturering.
Dagens omstrukturering är orsakad av de helt nya förutsättningar som råder för säkerhetspolitiken idag. Utvecklingen i Europa och vår omvärld är allt annat än statisk; den marin som nu skapas måste även kunna svara upp mot framtidens snabbt
pirändrade krav. Det är därför av central betydelse att Marinens utveckling grundas
på en analys av hela kedjan,Jrån säkerhetspolitikens innehåll ända ned till de olika
vapensystemens plats i det stora sammanhanget. I det följande förs en diskussion av
säkerhetspolitiken, försvarspolitiken och slutligen dessas konsekvenser för Marinens
utveckling. I framtidens svenska försvar har Marinen en viktig roll att spela, förutsatt att utmaningarna från Europa antas.

säkerhetspolitiken
Åren som har gått sedan 1989 och Berlinmurens fall har visat på hur svårt det
är att förutsäga framtiden. Warszawapakten och Sovjetunionen är upplösta,
de tre baltiska staterna har återvunnit sin
frihet , NATO har utvidgats med tre f.d.
Warszawapaktsmedlemmar och den Europeiska gemenskapen har gått från att
vara en utvecklad handelsorganisation
till att vara en politisk union med till och
med gemensam valuta för huvuddelen av
medlemmarna. Varje enskild av dessa
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händelser skulle kunna vara nog för att
motivera den pågående omstruktureringen av försvaret; tillsammans blir de
överväldigande.
Med Sovjetunionen försvann också
den bipolära världen, och Sveriges roll
som en alliansfri/neutral stat mellan de
två blocken . Tillsammans med de tre baltiska staternas återvunna självständighet
innebar detta en stor förbättring av den
geopolitiska situationen i Östersjön. Det
hot om invasion från öster som under
hela efterkrigstiden var dimensioneran-

de för försvaret försvann. De flesta torde
vara överens om att det idag, och överskådlig tid framåt, helt enkelt saknas politiska eller militära förutsättningar för
Ryssland att åstadkomma en militär operation mot Sverige.
Krig mellan stater i Europa har blivit
alltmer osannolikt. Därmed inte sagt att
problem saknas i Europa - vi har tvärtom sett en ökad benägenhet till inomstatliga konflikter, ofta med etniska förtecken.' De europeiska f.d. medlemmarna i Warszawapakten strävar efter medlemskap i både NATO och EU. I detta
sammanhang prioriteras ofta den "hårda " säkerheten högre än annat. 2 Efter att
Warsawapakten upplöstes sökte NATO
sig en ny roll. Vissa ansåg att även NATO
nu kunde upplösas, när inte längre ett
konkret hot förelåg. Nu kan dock konstateras att NATO har bestått som en stark
militärallians, med en kärna av ömsesidiga försvarsförpliktelser. 3 Nya koncept
och doktriner har skapats för att hantera
såväl det omfattande programmet för
Partnership for Peace (PfP) som internationell krishantering.4
Parallellt med att de traditionella hoten från öster successivt har avtagit de senaste tio åren har en annan process tagit
fart: integrationsprocessen i Väste uropa. 5
För tio år sedan var Sverige inte ens
medlem i Europeiska gemenskapen. Det
ansågs inte förenligt med den svenska
politiken som gick under devisen alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig.
Under trycket av de politiska förändringarna (och ekonomiska realiteter) omprövades detta och Sverige blev tillsammans
med Finland och Österrike medlemmar i
EU den l januari 1995. Integrationsprocessen i Europa går fram på två tä ter.
Dels genom en fördjupning av det existerande samarbetet, och dels genom en ut-

vidgning av unionen, med nya medlemmar från Central- och Östeuropa. Dessa
två processer är till del motstridiga, och
det saknas inte svåra frågor att lösa. Några exempel: hur skall unionen styras när
det blir allt fler medlemmar? Vad kommer först- utvidgning eller fördjupning?
Skall en muslimsk stat som Turkiet kunna bli medlem? Hur hantera det omfattande jordbruksstödet när unionen utvidgas med medlemmar som har enorma
arealer jordbruksmark? Med beaktande
av de avsevärda framsteg som gjorts de
senaste tio åren finns det trots allt anledning att tro att även dessa frågor går att
lösa.
Det är värt notera att Sverige inte likt
Danmark har begärt eller fått några undantag till paragraferna om utrikes- och
säkerhetspolitik i Maastrichtfördraget. 6
Det betyder att vi har accepterat de
långtgående - om än oprecisa - paragraferna om utrikes- och säkerhetspolitiken som finns i fördraget. Så står det till
exempel:
The common foreign and security policy shall include all questions related to
the security of the Union, including the
eventual framing of a common defence
policy, which might in time lead to a common defence. 7
Sverige tog tillsammans med Finland
initiativet till att de s.k. Petersbergsuppgifterna inkluderades i Unionens åtaganden8 Dessa uppgifter omfattar hela skalan från humanitära insatser till fredsframtvingande operationer. En fortsättning kom vid toppmötet i Helsingfors
1999. Här förband sig unionens medlemmar att skapa en e uropeisk krishanteringsstyrka om 60.000 man med 60 dagars beredskap, förmåga att kunna vara
insatta i upp till ett år, och insatta "in and
around Europe". Detta blev de s.k.
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Headline Goals. Processen med att förverkliga dem är nu i full gång. I Bryssel
tas det fram en styrkekatalog som mer
exakt beskriver vad dessa 60.000 man
skall innehålla . Sedan skall medlemsländerna komma överens om vem som bidrar med vad.
Tre enkla men viktiga slutsatser kan
dras av ovanstående genomgång av säkerhetspolitiken. Den första är att integrationen i Europa inte är en "dagslända". Det europeiska samarbetet kommer
att fortsätta, låt vara med tillfälliga motgångar och ibland sakta tempo. Emellanåt går utvecklingen också mycket fort ,
som det senaste året. Naturligtsvis är det
teoretiskt tänkbart att unionen sönderfaller på grund av inre motsättningar och
att Europa blir "renationaliserat", med
konflikter som vi känner allt för väl från
1900-talet. Det är dock inte mycket som
talar för det. I Sveriges riksdag råder det
stor politisk majoritet för den europapositiva politiken . Egentligen är det bara
Vänsterpartiet, Centern och Miljöpartiet
som inte har en i grunden positiv syn på
den pågående integrationen i Europa.
Dessa partier representerar inte mer än
22% av ledamöterna. Övriga - 78%- är i
huvudsak positiva till den förda politiken.9
Den andra slutsatsen är att marina
stridskrafter har en viktig roll att spela i
det europeiska perspektivet. Det är en
"joint" styrka som Europa bygger upp. 10
Marina stridskrafter har en central roll i
denna eftersom det i de flesta tänkbara
scenarier rör sig om att verka långt från
eget territorium. Det rör sig om "klassisk" projicering av makt. Utan marina
stridskrafter låter detta sig inte göra. Sjövägarna måste kontrolleras, mål bekämpas och trupp och materiel transporteras
och sättas iland.
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Den tredje slutsatsen är att vi i större
utsträckning måste vara förberedda på
att sättas in i uppgifter som inte ligger på
den övre ändan av konfliktskalan. Uppgifter på en lägre konfliktnivå blir alltmer aktuella, exempelvis humanitära insatser och embargouppgifter.

Försvarspolitiken
Sveriges försvar har under hela 1900-talet varit hotstyrt. Det var hotet om angrepp från antingen Tyskland eller Ryssland/Sovjetunionen som styrde hur försvaret skulle se ut. Försvaret blev ofta
beskyllt för att vara "hotbildskramare", i
syfte a t t få större anslag. Visst fog för beskyllningen fanns det, framförallt under
tiden efter det kalla krigets slut. Allt för
länge baserades äskanden om försvarsanslag på vad Ryssland skulle kunna tänkas utföra för militära operationer i ett
allt längre tidsperspektiv. Det blev för de
flesta uppenbart att nya referenser för
försvarspolitiken behövdes. Med 1996
års försvarsbeslut togs ett första steg till
att åstadkomma något nytt: försvaret fick
tre andra uppgifter, utöver den att försvara riket mot väpnat angrepp. Uppgifterna lyder idag: 11
• försvara Sverige mot väpnat angrepp
• hävda vår territoriella integritet
• bidra till fred och säkerhet i omvärlden
• stärka det svenska samhället vid svåra påfrestningar i fred
Med tiden har den tredje uppgiften fått
allt större tyngd. En otålighet att förbättra försvarets internationella förmåga kan
skönjas hos statsmakternaY
En direkt konsekvens av Europas utveckling blir att hotet om en invasion av
Sverige inte längre bör vara dimensione-

rande för försvarets utformning. Att kunna försvara det egna landet måste dock
alltid vara en av försvarets uppgifter.
Kontroll av det egna territoriet utgör en
folkrättslig förutsättning för att vara en
suverän stat. Framtiden är oförutsägbar
och nya militära hot kan uppstå men
inom överskådlig framtid kan det sägas
att svenskt försvar måste fokuseras på de
större europeiska sammanhangen.
Om försvaret tidigare var hotstyrt blir
det i framtiden alltmer viljestyrt. Vad vill
statsmakterna att försvaret skall klara?
En tydlig politisk vilja har visats att
Sverige skall spela en aktiv roll i uppbyggandet av det nya Europa. statsmakterna
har angivit att försvaret skall vara ett säkerhetspolitiskt instrument (bland andra) , att kunna utnyttjas allt efter statsmakternas önskemål. I propositionen
från 1999 står det:
De förband och system som behövs i
framtiden skall kunna användas såväl för
att försvara det egna landet som för internationella insatser. 13
Av försvarsdebatten fås ibland intrycket av att det skulle råda ett motsatsförhållande mellan förmåga att försvara
det egna territoriet och att kunna delta i
internationella insatser. Så är inte fallet.
Vad det rör sig om, är förmågan att i en
modern stridsmiljö kunna genomföra
väpnad strid, och efter striden stå som
segrare. Det rör sig om strid över stora
ytor med moderna system som inte känner av några "frontlinjer" Det rör sig
också om att utnyttja informationsöverläge och kunna angripa fiendens svaga
punkter, och i slutändan påverka hans
vilja att föra krigi 4 Det är samma förmågor vi talar om vare sig de utnyttjas i nedre Norrland eller i Medelhavsområdet.
Är det egentligen så mycket annorlunda
att förflytta trupper 150 mil norrut från

Skåne mot att förlytta dem 150 mil söderut? En slutsats av detta är att en försvarsmakt som effektivt kan delta i internationella insatser också på ett framgångsrikt
sätt kan försvara det egna territoriet om
nya invasionshot skulle uppstå.
Svensk försvarsplanering, och avvägning av resurser inom försvaret, har sedan andra världskriget och fram till alldeles nyss byggt på ett par konstanta faktorer. Vår militärt alliansfria linje, syftande till neutralitet i krig, ansågs kräva stor
autonom förmåga att producera krigsmateriel. En flygindustri utvecklades och
med hjälp av denna byggdes ett för en liten nation enastående flygvapen upp.
Den allmänna värnplikten med dess fulla
tillämpning fordrade en i varje fall kvantitativt stor arme. Dessa tunga faktorer i
avvägningen inom försvaret lämnade
inte mycket utrymme för de marina
stridskrafterna.15 N är äntligen den s. k.
påsfördelningen av resurser lämnades
vid 1996 års försvarsbeslut gick tyvärr
inte pengarna i Marinens riktning.
Nu är snabba förändringar på väg.
Den militära alliansfriheten består, men i
dagsläget är det endast ömsesidiga försvarsförpliktelser som lämnas utanför internationellt samarbete. Sverige är idag
medlem i en union, vilket innebär långtgående politiska förpliktelser. Delvis
som en följd av detta har vi det senaste
året sett en snabb omstrukturering av
inte bara den europeiska försvarsindustrin, utan även den svenska. Företag slås
samman, byter ägare eller läggs nedi 6
Det blir allt svårare att tala om en nationell försvarsindustrin. Var går gränsen?
Vid 50% svenskt ägande, vid en kontrollerande aktiepost eller vid någon annan
nivå? En konsekvens för förs varspolitiken blir att vi inte längre i praktiken är
anvisade att köpa materiel hos några få
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(svenska) leverantörer. Försvaret får
större möjligheter att finna lösningar och
materielsystem varhelst bra sådana står
att finna. Nu kan också försvarets verkliga behov få fullt utslag, hellre än försvarsindustrins behov av att leverera en
viss kvantitet. Det som tidigare var en
stor tillgång - de unika skräddarsydda
lösningarna för svenska försvaret - har
idag blivit en belastning. Nu gäller istället
att skaffa system som är maximalt in teroperabla med andra (väst-) stater.
Till namnet har Sverige idag allmän
värnplikt. Visserligen finns det pliktlagar
som möjliggör att kalla in alla vapenföra
män till värnplikt, men i praktiken är det
en minoritet som kallas in - 18.000 man
av en årsklass på ca 45.000. Flertalet stater i Europa överger värnplikten och finner andra former för bemanning, alltifrån renodlade yrkesarmeer till olika hybridsystem.1 7Tendensen är helt klar: den
allmänna värnplikten som system håll er
inte för att bemanna ett modernt försvar.
Detta har flera orsaker: alltmer tekniskt
avancerade system , krav på längre utbildningstid , krav att ha stående förband
i större utsträckning samt slutligen inte
minst att skapa möjligheten att genomföra internationella insatser över tiden.
En stat som deltar med resurser i internationella insatser får inflytande över
hur dessa genomförs. Utan deltagande inget inflytande. Detta är ett självklart
faktum. slutsatsen av detta blir att
Sverige behöver en allsidig försvarsmakt,
som har förmågan att delta i alla tänkbara insatser in and around Europe, om
statsmakterna så skulle vilja. Det håller
inte att koncentrera sig på några få förbandstyper för internationella insatser,
utan helheten krävs. Framtiden blir alltmer "joint".
Det svenska försvaret skall vara ett
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brett användbart säkerhetspolitiskt instrument för statsmakterna. Den politiska makten vill inte förbinda sig till beslut
i framtiden , exempelvis som att det endast är en viss typ av uppgifter som är aktuella för svenska stridskrafter. Att hålla
dörrar öppna så länge som möjligt - att
ha handlingsfrihet - är kännetecknande
för politisk maktutövning. Därför måste
försvaret med kort varsel kunna ställa
upp med resurser längs hela skalan av
uppgifter, inom all a försvarsgrenar, och
inom hela hotskalan , från att bistå polisen i Sverige att bekämpa internationell
kriminalitet till att medverka i en fullskalig fredsframtvingande operation någonstans utanför Europa.

Konsekvenser för Marinen
Om den svenska marinen skall kunna
hävda sina koncept och system i framti den måste de fullt ut finna sin plats i hela
kedjan, från säkerhetspolitik till principer för Försvarsmaktens utformning. Ordet spårbarhet har blivit ett nyckelord.
Varje förband och en het skall kunna spåras hela vägen upp till statsmakternas vilja i säkerhetspolitiken, övriga avvecklas.
Det ekonomiska klimatet medger inget
annat. Detta avsnitt leder fram till några
tankar kring de viktigaste funktionerna i
Marinen. Men innan dess kan några allmänna refexioner göras.
År 1958 (ett mörkt år för Marinen)
fattades beslut om övergång till en lätt
flotta. Marinen skulle ha mindre men fler
fartyg. 18 Denna övergång drevs så långt
att vi 1985 stod utan några fartyg av jagares/fregatts storlek. Det skapades en flotta som, likt attackflyget, från sina baser i
skärgården skulle löpa ut och bekämpa
den fientliga invasionsflottan. slagkraften var momentant hög, men uthållighe-

ten var dålig. Förmågan att verka vintertid i Östersjön var också begränsad.
Mycket av det tanke mässiga arvet från
dessa principer präglar fortfarande Marinen. Med den tidens förutsättningar och
hot kanske det var riktigt, men vår omgivning har förändrats. Konceptet med
det "marina djupförsvaret", med den
röda pilen från öster som successivt mals
ned av de marina stridskrafterna (med
visst biträde av attackflyget) är inte längre gångbart. Den sjöburna invasionen
över Östersjön är idag inte dimensionerande för Marinen. Istället är det förmågan att svara upp mot statsmakternas
krav på att kunna vara ett säkerhetspolitiskt instrument, och därmed kunna delta
i internationella insatser. Då krävs också
andra förmågor än vad den " lätta flottan" kunde erbjuda.
För att få gehör för de marina stridskrafterna i det framtida försvaret är det
avgörande att Marinen formas på ett balanserat sätt. Som konsekvens av den tidigare diskussionen måste de marina
stridskrafterna ha förmåga att verka
inom hela spektrumet av uppgifter och
hotnivåer, såväl i Östersjön som i Medelhavet, eller längre bort. Det kan föras en
diskussion om nisch kontra bredd. Det är
alltid frestande att vara " bäst i klassen"
på ett specifikt område, men det vore förödande för Marinen om satsningar endast gjordes inom några få smala områden, medan andra lämnades utan reell
förmåga. En marin som enbart specialiserar sig på minröjning, ubåtsjakt i grunda vatten eller krig i skärgård har inte
bärkraft för framtiden. Tänk om just de
förmågorna inte är vad situationen kräver, eller vad statsmakterna önskar i en
given situation. Omvänt kan resoneras antag att det internationell a samfundet 19
har behov av någon specialkompetens

som Sverige har koncentrerat sig på. Det
kan i ett sådant scenario bli svårt för
Sverige att avstå från deltagande, om Regeringen så sk ull e önska - den politiska
handlingsfriheten skulle i praktiken bli
begränsad. En allsidigt uppbyggd marin
ger manöverutrymme för statsmakterna.
I det internationella sammanhanget,
liksom i Östersjön, är det nu åter de traditionell a uppgifterna för flottor som
kommer till heders: kontroll till sjöss, bestridande av kontroll till sjöss och projicering av makt. Nota bene, detta innebär
inte att Sverige måste bygga en högsjöflotta som ska ll segla på de sju haven ,
men vi måste faktiskt ha förmåga att verka i de hav som omger Europa, och på
sikt även längre bort med vissa enheter.
Uthålligheten att verka över tiden blir
nödvändig. l nom flottan har denna funktion blivit bättre de senaste åren genom
att underhållsfunktionen har flyttats ombord på fartyg särskilt konstruerade för
detta. Denna utveckling måste fortsätta.
Det anförs ibland att fartyg av fregatts
storlek är för stora för Östersjön. Det påstås att dessa fartyg i en krigssituation
inte skulle ha möjlighet att verka i ett så
begränsat hav. Detta är inte sant. Förmågan att överleva torde mer bero på vilka
vapensystem och möjligheter till aktivt
skydd som vi ger fartygen än storleken i
sig 20 l framtidens krisscenarier har också
större fartyg bättre förutsättningar än
små att göra nytta.
Tillgänglighet och insatsförmåga är
två andra nyckelbegrepp för framtiden.
Med det ringa antalet fartyg som nu förutses (12 korvetter, 5-7 ubåtar och tre
amfibiebataljoner) blir det helt nödvändigt att säkerställa att enheterna används
effektivt. Att då ha ett bemanningssystem som bygger på den allmänna värnplikten, och byta ut besättningarna en
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gång om året kan inte försvaras. När äntligen förbanden går att använda ti ll de
uppgifter, som de är satta att lösa , är det
dags att byta ut personal en och börja utbilda e n ny omgång, likt ett pate rnosterverk. Vilket högteknologiskt företag i det
civila näringslivet skulle överleva med en
sådan personalpolitik? Marinen (liksom
hel a försvaret) måste snarast finna ett
annat personalförsörjningssystem som
medger att vi kan utnyttj a resurserna
hela året, hemma och borta. Principen
om friv illighet vid internationella insatser bör överges. I detta sammanhang kan
också tanken att använda två besättningar per fartyg dammas av.
Som en följd av de internati o nella
uppgifterna måste Marin ens fokusering
vid egen kust och skärgård släppas. Det
är inte primärt här som vi skall verka,
även om den förmågan också måste finnas. Vi hör ofta att svenska marinen har
" littoral capacity". 21 Det har vi, men
egentligen bara kring just egen kust. När
det i internationella sammanhang talas
om " littoral capacity" avses istället oftast
förmågan att verka vid en friimmande
kust, kanske långt från eget territorium.
Detta måste Marinen kunna, och då måste våra vapen och system kunna flytta sig
dit de behövs. Fartygen och förbanden
måste förändras så att detta möjliggörs. l
det följande skissas på hur de viktigaste
systemen i Marinen skulle kunna förändras så att de bättre passar för fra mtidens
uppgifter.

Y tstridssystemet
Byggnationen av korvetter är ett steg i
rätt riktning. Ett första axiom för ylstridsfartyg- oavsett storlek- är att fartygen alltid måste ha förmåga att vinna en
duell i krig. Utan den förmågan fås inte
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förmågan att effektivt verka i de lägre
konfliktnivåe rna . Korvetterna kan och
bör utnyttjas utanför Östersjön , men har
på grund av sitt relativt låga deplacement
naturliga begränsingar vad avser uthållighet och sjötillstånd. För att kunna användas i internationella insatser måste
fartygen utrustas så att de inte blir en belastning för andra staters förband; de
skall bidra till den samlade förmågan.
Luftförsvarsförmågan måste vara fullgod
- helst bör ett yttäckande system finnas.
Underhållet måste vara integrerat i systemet. Vårt sjöburna underh åll passar in
i den bilden, men i framtiden bör vi ha
större underhållsfartyg.
En fortsatt utveckling mot större ylstridsfartyg bör ske. Det bör sökas nya
former för ansk affning. Att vänta de
drygt tio år som ordinarie utveckling hittills har tagit i Sverige är inte en framkomlig väg. Marinen skulle missa en historisk möjlighet att återta sin roll i en balanserad försvarsmakt. Varför inte överväga anskaffning av begagnade fregatter,
som sedan utrustas med moderna sensorer och vapen? Ett annat alternativ vore
att ansluta till någo t internationellt fregattprojekt

Ubåtssystemet
Ubåtarna har en given roll såväl vid försvar av det egna territoriet som vid internation ella insatser. Inom invasionsförsvarets ram utgör de ett hot som aldrig
kan bortses fr ån av angriparen. I så motto utgör de något så osvenskt som en
"andraslagsförmåga ", dock utan massförstörelsevapen. Vid internationell krishantering ingår ubåtar integrerat med
övriga stridskrafter. Uppgifter vid internationell krish antering är dold spaning,
insatser med specialförband och även be-

kämpning av sjö- och markmåL Svenska
ubåtar håller mycket hög klass vid internationell jämförelse. Sjömålsbekämpningsförmågan är redan god i form av
moderna svensktillverkade torpeder. N u
bör resurser avdelas så att ubåtarna också utrustas med system för precisionsbekämpning av markmåL Underhållssystem bör utvecklas så att det medger
verksamhet lång tid (månader- år) från
svensk kust. 22

Minkrigssystemet
Internationella insatser är inget nytt för
minkrigssystemet Sedan mitten av 1990talet har det genomförts minröjningsföretag i Baltikum. Detta var banbrytande
verksamhet för Marinen. God förmåga
att verka i Östersjön finns idag. Förmågan att verka utanför Östersjön bör dock
utvecklas. storleken på fartyg och underhållssystem måste anpassas så att de
även klarar att verka i Europas omgivande farvatten. Förmodligen krävs också
något större antal fartyg för att medge
rotation vid långvariga insatser.

Amfibiesystemet
Kännetecknande för amfibieförband är
att de skall ha förm ågan att verka från
havet mot eller vid främmande kust. Sveriges amfibieförband är idag allt för fokuserade vid försvar av egen kust och
skärgård. Förmågan att själv transportera amfibieförband dit de behövs är helt
nödvändig att förfoga över. Vi kan inte
räkna med hjälp från andra stater eftersom strategisk transportförmåga generellt sett är en bristresurs i västvärlden.
Därför bör amfibiesystemet kompletteras med egen transportkapacitet i form
av större transportfartyg. Sådana fartyg
kan även användas till andra uppgifter i

statens tjänst, exempelvis inom ramen
för uppgiften "stärka det svenska samhället vid svåra påfrestningar i fred ".
Amfibieförbandens utrustning bör i övrigt anpassas så att de bättre lämpar sig
för internationell krishantering. Förmågan att bekämpa sjömål kan nedprioriteras till förmån för fordon och vapen som
kan användas iland. Antalet stridsbåtar
bör likaledes balanseras mot behovet vid
internationella in satser. Samarbetsformer kan sökas med exempelvis Storbritannien och Nederländerna som också
har moderna amfibiska förband.

Avslutning
Avslutningsvis några ord om finansi ering. Några lösningar ges inte här - det
skulle fordra en egen uppsats. Det kan
dock konstateras att totalförsvaret i nästa års budget erhåller 46,5 miljarder kronor Y Detta är mycket pengar och det
finns exempel på mindre stater i Europa
som även med färre resurser lyckas få
politikernas gehör för de marina systemen 24 För att frigöra de resurser som är
nödvändiga för förnyelsen måste Marinen vara beredd att i grunden se över sin
infrastruktur: antal baser, örlogsvarv och
utbildningsetablissemang. Högsta fredsmässiga rationalitet krävs iland för att
skapa resurser till sjöss. Den decentralisering och beredskap som det kalla kriget krävde är inte längre nödvändig.
Hela kedj an, från säkerhetspolitiken
till de e nskilda vapensystemens prestanda påverkas av de stora förändrin ga r
som idag pågå r i Europa. Nya möjligheter ges i tider av förändringar. Dessa
måste tas till vara. Gamla koncept ersätts
med nya. Nu finns också möjligheten att
göra något konstruktivt av samarbetet
mellan flottan och kustartilleriet/amfi-
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biekåren eftersom de båda delarna av
Marinen tillsammans måste kunna lämna
svensk kust och genomföra insatser. Istället för konkurrens om resurser skulle
det kunna bli ömsesidig draghjälp i argumentationen för de marina systemen.
Marina stridskrafter har även i framtiden
en viktig roll att spela, nu inte bara som
en länk i Sveriges försvar, utan som ett
brett säkerhetspolitiskt instrument in
and around Europe.

Noter
1

Konf1ikterna i det f.d. Jugoslavien och Nordirland utgör de främsta exemplen.
2

De baltiska staterna prioriterar medlemskap
i NATO högre än medlemskap i EU.
3

Art 5 i Atlantpakten

4

Här kan nämnas CJTF-konceptet (Combined Joint Task Force) , som innebar att även
icke-medlemmar kan delta i internationell
krishantering inom NATO:s ram.

5

Med Västeuropa avses i huvudsak BU-medlemmar, men även Norge och Schweiz.
6

Sverige har inte heller undantagits från förpliktelserna om en gemensam valuta.

7

Avdelning V, Paragraf J.4, pkt l i Fördraget
om Europeiska Unionen.

13
Regeringens proposition avseende totalförsvarets utveckling (prop. 1999/2000:30), sid 10.

14
Revolution of Military Affairs och Dominant
BalllespaceAwareness är två begrepp som ofta
används för att beskriva den militärtekniska
utvecklingen idag.

15
Se även Tidskrift i Sjöväsendet nr 3/95, Madsen, Marinen i nästa forsvarsbeslut.

' Riksdagens hemsida,
h tl p: //w w w. riks d agen. se/ a r b e t ar l siffror l
mandatf2.htm.

17
Årsrapport från Perspektivplaneringen 9900, Försvarsmaktside och målbild - FMI 2020
Rapport 4, kap 9.4.
18

I verkligheten blev det både mindre och färre fartyg.
19
Ett diffust begrepp som vanligtsvis anger någon/några av organisationerna FN, OSSE, EU
eller NATO.
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Med aktivt skydd avses förmåga att själv direkt påverka fienden , genom effektiva sensorer och vapenssystem. Detta kan ställas i motsats till passivt skydd som mer bygger på förmågan att undgå upptäckt av fientliga sensorer och vapensystem.
21

Med "littoral capacity" avses förmåga att
verka i begränsade och grunda farvatten, med
eller utan skärgård.
Under hösten 2000 genomför ubåten Halland en två månaders expedition till Medelhavet.

23

24

10

"jointness" : ett begrepp som innebär att
stridskrafter från alla försvarsgrenar utnyttjas
på ett samordnat sätt.
11
Regeringens proposition avseende totalförsvarels utveckling (prop. 1999/2000:30, sid 32.
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Kommendör Håkan Rugeland, som är mariningenjör,
är chefför Kompetenscentrum för integrerat logistikstöd (ILS) vid Försvarets materielverk

1
6 Jmf försäljningen av Karlskronavarvet till
HDW, och försäljningen av Celsius till SAAB.

22

'Amsterdamfördraget 1995.

Ledamoten
HÅKAN RUGELAND

12 lbid. I denna proposition kan på tlera ställen
spåras denna otålighet (sid 11 , 13 och 20 är
några exempel) .

Svenska Dagbladet den 21 september 2000.

Som exempe l kan nämnas att Norge har beslutat om anskaffning av fem nya fregatter.

Hantering av bristrisker för sjökrigsmateriel
Inträdesanförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i
Stockholm onsdagen 27 september 2000

"Bästa sättet att förutsäga framtiden är att påverka den"
Frågor kring hanteringen av bristrisker för sjökrigsmaterielen på grund av att den
blir föråldrad eller försvinner av andra orsaker är inte ny. Det som jag avser beskriva är till stora delar allmängiltigt men som för sjökrigsmaterielen kan vara speciellt. Med en idag allt kortare kommersielllivslängdför tekniska system och komponenter eller genom legala styrningar uppstår oplanerade brister för sjökrigsmaterielen, då denna oftafinns i få men mycket komplexa system. Metoder för
att möta dessa bristrisker måste utvecklas.

Nya krav
Omdaningen av försvaret till en inriktning mot ett anpassningsbart insatsförsvar i stället för ett invasionsförsvar pågår. Detta avses nås genom en förbättrad
anpassningsförmåga med en framåtblickande kunskap och kompetens samt
genomarbetade anpassningsplaner, materielförsörjning i internationellt samarbete och en allmän beredskap för förändringar.
För att detta ska kunna uppnås måste
kunskap om försvarsindustrins förutsättningar i såväl Europa som USA finnas.
Kompetens om teknikutvecklingen och
en djup kunskap om miljön som sjökrigs-

materielen har att verka i måste bibehållas och utvecklas. Dessutom kommer huvuddelen av framtida sjökrigsmaterielen
att utvecklas och anskaffas med utländska samarbetspartner.
Den ledande drivkraften av den tekniska utvecklingen och därmed också för
försvarsmateriel har från andra världskriget och decennierna därefter varit det
amerikanska försvaret och rymdprogrammet. Ett konkurrerande teknologiskt mönster växte under 1970-talet
fram med bland annat Japan som aktör.
Detta mönster hade inte sin utgångspunkt i utvecklingen av exklusiva specialtillämpningar för försvaret, utan drevs
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av de kommersiella massmarknaderna.
Genom stora volymer skapades en stark
dynamik med snabbt ökande prestanda i
relation till pris. De ändrade förhållandena gällde och gäller fortfarande främst
elektronik och programvaror, men visar
sig även inom mekaniska komponenter
och system. Idag formas mycket av utvecklingen kring informations- och kommunikationsteknologier och dessas användning i samhället.
Ett argument för att använda sig av
kommersiella teknologier (COTS) är att
man därigenom skulle kunna uppnå
minskade kostnader, samt att den dynamiska kommersiella teknikutvecklingen
skall säkerställa att man får modern materiel utan att själv behöva bära utvecklingskostnaden. Jdag finns det cirka
120.000 marinspecifika artikelslag i våra
förråd och av dessa är det mer än 50.000
som aldrig använts. Kostnaderna för att
bibehålla denna volym och behov av
uppgraderingar av materielen ger idag
synnerligen höga kostnader. Dessa kostnader finns inte redovisade samlat utan
har i likhet med TT-kostnader, en stor del
dold.

I ett framtidsperspektiv kommer in formationsöverföring, informationskorrelering, situationsanalys, taktiskt beslutsfattande och vapeninsats kunna ske
med dramatiskt mindre fördröjning än
idag. Förmågan till realtidsöverföring av
stora informationsmängder, t ex en gemensam lägesbild eller överföring av
sensorinformation till andra intressenter,
ställer krav på den tekniska lösningen
och då såväl på systemlösningen som på
enskilda komponenter.
Hanteringen av systemlösningen påverkas av flera osäkerheter: Vilken hotmiljö skall sjökrigsmaterielen verka i?
Vilka uppgifter skall den lösa? Vilken
kompetens krävs av personalen som
skall hantera materielen? Vilken utbildning och roll skall de värnpliktiga och anställda ha? Vilken organisation och doktrin skall väljas? Vilka ekonomiska resurser kommer att finnas för realisering av
behoven för sjökrigsmateriel i framtiden?

Bristrisker för tekniska
system
Bakgrund

Framtida utveckling
För ett flexibelt och optimalt utnyttjandet av sjökrigsmaterielen är man beroende av att förmågan att fatta beslut snabbt
kan ske autonomt, så att läget inte hinner
förändras i avgörande grad innan beslutad åtgärd får effekt. För detta är tillgång
på information och förmågan att analysera och utnyttja den avgörande. Ledningssystem, vapensystem en och fartygssyste m måste effektivt knytas samman
för att stödja beslutsprocessen. Med ett
minskande antal plattformar med en mer
komplex materiel ombord blir detta än
mer markant.
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Brist på komponenter och material kan
uppkomma under hela livscykeln för ett
system . Under utvecklingsfasen, i synnerhet för sjökrigsmateriel som har många
års utveckling innan tillverkningen börjar. Under tillverkningen, i en serie, kan
sista båt möta leveransproblem p g a
komponent- eller materielbrister. U pphandlingsformen varierar från att ha en
huvudleverantör till att ha flera aktörer
att kommunicera med. Detta är inte
minst tydligt i internationella samarbetsprojekt För materiel i drift är det inte
lika självklart hur man skall hantera
bristrisker och med vem man skall kom-

'f

l

municera. Eftermarknadslösningar för
sjökrigsmateriel varierar idag starkt.
Där man först uppmärksammar uppkomna brister är ofta inom elektronikområdet. Där utgör idag världens totala
militära anskaffning mindre än en procent av värdet av den totala marknaden
och av denna procent är det endast en
mindre del som är utvecklad för exklusiva miltära behov. Den helt dominerande
utvecklingen och tillverkningen av ny
elektronik styrs således av kommersiella
och industriella behov. Användandet av
kommersiella hyllvaror för komponenter
är idag ofta enda alternativet.
I USA drog man redan 1994 konsekvenserna av detta i och med dåvarande
försvarsminister Perrys policydokument,
där det fastslogs att man skulle undvika
egna speciallösningar och i stället lita
mer på kommersiella produkter. Vid
upphandling skall man specificera förmåga och om detta inte är möjligt använda sig av civila standards. Användningen
av MILSPEC och MILSTD skall undvikas.
Det finns flera faktorer som kan vara
upphov till bristrisker. En är omdaningen
av försvarsindustrier i såväl Amerika
som i Europa . Antalet företagsgrupper,
som kan vara tänkbara leverantörer,
minskar. Vidare påverkar omsättningstakten för olika system och komponenter, som för några decennier sedan kunde
vara tio till tjugo år och som idag kan
vara mellan tre till fem år och för vissa
komponenter ännu kortare produktlivscykeL Likväl som system och komponenter ändrar sig över tiden sker det en utveckling av industristandards. Där trenden från egna försvarsstandards till nationella och internationella standards istället ersätts av marknadens de facto
standards. Detta påverkar starkt möjlig-

heten att fritt väljas teknisk lösning.
En ny faktor, bortsett från kommersiella förändringar, är de legala miljökraven som ger upphov till materiella brister
som ofta med korta tidsförhållanden har
att lösas. Exempelvis har ändrade krav
för exempelvis brandsläckningsmedel
halon, förbud mot asbest i isolering och
PCB i kondensatorer samt förbud för
vissa korrosionsskydd påverkat de marina systemen. Ett annat exempel är ytterligare krav, ur såväl miljösynpunkt som
interoperabilitetsförmåga, på drivmedels- och bränslehanteringen och hur detta kommer att påverka på systemlösningar och komponenter.
Bristrisker i de marina lednings- och informationssystemen
Användningen av de civila produkterna
förekommer i synnerligen stor mängd i
materiel för kommunikationssystem och
databehandlingssystem . Dessa ingår i delar för sensorer och vapen och har ofta
kort kommersiell livslängd. Tidsintervallen mellan nya produkter är något längre
inom kommunikationsområdet Detta
gäller för kommunikationsutrustning för
traditionella telenät (analoga kanaler) .
Kommunikationsutrustning för informationsutväxling genom moderna datakommunikationsnät skiljer sig inte från
databehandlingssystem. Typiska tidsintervall kan för maskinvarumodeller vara
tre till fem år, och programvaror drygt ett
år. Medan det för datorplattformen t ex
för processorer kan vara knappt ett år.
Mycket av dagens systemarkitektur
kommer att leva vidare där befintlig programvara i t ex operativsystemspråk
båda kommer att återanvändas. Denna
kan dock komma att behöva anpassas
mot nya produkter och de facto stan-
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dards som driva fram av den civila kommersiella marknaden, t ex NT operativsystem, MS office, JAVA, C++, m fl.
Definieringen av gränsytor och anpassning till krav på interoperabilitet
medför ofta ett omfattande arbete. Vidare krävs stort arbete med att kunna underhålla framtagna specifikationer och
realisera ändringar i gränsytor i takt med
förändringar i systemomgivningen. Ett
exempel på anpassning till kommersiell
teknik kan vara att extern datakommunikation ändras från ISO-standard till internetprotokoll TCP/IP. Kraven på funktionaliteten kan utvecklas om man tillåter kommersiella villkor som inte hindrar
införandet av nya funktioner.
Kommersiella produkter är i regel
konstruerade för att användas i skonsam
miljö, exempelvis kontorsmiljö. För användning av elektronikmateriel som sjökrigsmateriel så ställs det krav på att den
skall tåla ombordmiljön och yttre påverkan av såväl sjögång som vapenverkan.
Användning av militära särkrav gör det
ofta omöjligt att kunna verifiera om de
kommersiella produkterna klarar specifiserade miljökrav. För detta kan det krävas att man med teoretisk analys och
praktiska mätningar verifierar användningen avseende värme, kyla, fukt, stöt,
vibration, elektromagnetisk strålning,
elektrisk urladdning, och elförsörjning
m.m. Möjligheten att få ta del av leverantörernas typprov är oftast inte möjligt
men erfarenheter är att miljöprestanda i
regel är bättre än vad som anges i leverantörernas produktblad. Möjligheten
till att verifiera produkterna för att som
lägsta nivå kunna möta systemsäkerhetskrav måste utvecklas.
Fastställande av säkerhetsnivåer för
olika system har hittills inte varit ett stort
problem , då varje system har verkat för
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sig. Med ökad interoperabiltet och gemensamma system uppstår konflikt mellan informationssäkerhetskrav och rent
verksamhetsmässiga krav på att informationen skall vara lätt tillgänglig för användare. Dagens oklarhet för hur processen skall ske för att kunna ackreditera
system genom ett dokumenterat underlag måste mötas med att resurser och
kompetens används för detta i anskaffningen. Dessa skall under projektets
gång bevaka säkerhetsaspekter och ta
hänsyn till vilken hotbild, intrång, sabotage som systemet kan utsättas för samt
beakta miljörelaterade frågor. Dessa faktorer förändras över tiden och påverkar
den tekniska lösningen. En svårighet att
genomföra verifiering av kravuppfyllnad
är att man sällan får tillgång till konstruktionsunderlag och programkod för
de olika produkterna.

(Earned Value), TOC (Total Ownership
Cost) och CAIV (Cost As an Independent Variable) tar inte hänsyn till framtida bristrisker och ger inte ett tillräckligt
svar vid val av systemarkitektur eller teknikvaL Det finns exempel på start av tillverkningar med föråldrade och felaktiga
konstruktioner p g a för lite fokus på frågan om bristrisker under specifikationsskedet. Här utgör ett ökat fokus på SEprocessen (systems engineering) ett första steg att identifiera och hantera risker
innan de blivit problem. Det amerikanska försvarsdepartementet har, i det fall
produktion av kritiska komponenter
upphör, möjlighet att under en begränsad tid tvinga en leverantör att fortsätta
tillverkningen (DoD 4400.1-M). Denna
möjlighet är för svensk del utesluten, istället kan viss beredskap avtalas med industrier. Dessa avtal bör dock endast göras undantagsvis, då de ofta har en hög
kostnad till ibland tveksam nytta.

Driftsäkerhet

Användningen och beroendet av allt mer
elektronik även i mekaniska system gör
att traditionell avvägning för driftsäkerhet blir felaktig. Elektronikmateriel uppvisar sällan förslitning utan fel uppstår
oftast som ett resultat av tillverkningsfel ,
hanteringsfel eller fel användningsmiljö.
Dagens beräkningsmetoder för driftsäkerhetsbedömningar saknar element för
bedömning av bristrisker. De bygger i
huvudsak på en större volym av enheter
med en i förvägd bestämd driftprofiL
Framöver kommer sjökrigsmaterielen
att innehålla en allt större andel elektronik , i ett fåtal applikationer. Ett datoriserat stöd för konfigurationshantering blir
ett oundgängligt verktyg för att kunna
svara mot krav som t ex system- och produktsäkerhet ställer. Dagens kostnadsanalyser, befintliga LCC-modeller, EV

Systemutveckling och systemproduktion
Identifierade krav under tidigare skeden
skall återfinnas i anskaffningsberedning
och upphandling. Där då systemintegrationen ställer krav på såväl huvudleverantör som underleverantörer. Identifieringen av bristrisker skall kunna spåras
genom hela systemhiearkin. En spårbarhet skapad genom digitaliserad konfigurationshantering ger en transparens för
att kunna ha en tillräckligt god systemverifiering under projektering, och konstruktion och inför leverans.

Underhåll och
vidareutveckling
Huvuddelen av dagens måldokument
saknar fokus på ny kravbild och hantering av bristrisker. Bristrisker har ofta

sitt ursprung i att för sjökrigsmaterielen
har man inte i krav och specifikationer
behandlat behovet av att minimera bristrisker för materiel i drift. Genom att:
- anbudsinfordringar oftast saknar krav
på hantering av bristrisker för komponenter
- kontrakt saknar klausuler för hur att
hantera uppkomna brister under tillverkningen, vem skall stå för den uppkomna kostnaden eller att finna alternativa lösningar
- frånvaro av användandet av normerade hårdvarubeskrivningar gör att man
kan bindas till en enda leverantör eller
tillverkare.
En systematiserad metod för att utifrån kännedom om organisation, konfigurationsläge, driftprofiler och användning kunna agera innan bristproblem
uppstår utgör ett naturligt steg och där
skapandet av de tekniska kontoren utgör
en mycket god grund att utveckla denna
förmåga från. Kontinuerliga uppgraderingar kan ske genom ett planerat underhåll istället för att lösas vid akut uppkomna brister.

Exempel på befintliga
lösningar av bristrisker
De lösningar som används idag är vitt
skilda och någon systematisk erfarenhetsåterkoppling sker inte av framtagna
lösningar. Ett koordinerat informationsminne som också förmår att värdera olika alternativa lösningar, även de som
inte valts, skulle över tiden öka förmågan
till att möta bristrisker, sänka kostnader
och öka tillgängligheten. Exempel på olika lösningar på materiela brister kan
vara ;
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Akuta köp
En begränsad kvantitet av komponenter
köps för att skapa tid för fördjupad analys och en mer långsiktig lösning. Denna
metod tenderar ofta bli huvudmetod när
man genomför översyner och det inte
finns någon beredning gjord vid leverans
av sjökrigsmaterielen till marinen. Metoden skapar ofta ostyrda konsignationsförråd.
Eftermarknadsleverantörer

Det förekommer att eftermarknadsleverantörer köper nedlagda tillverkningar
av ursprungstillverkaren för att kunna
fortsätta komponentproduktionen eller
att de köper kvantiteter av komponenter
i utgångna produkter för framtida försäljning. Ofta kan det finnas det villkor,
t ex produktansvar kopplat till ursprungsleverantören vilket försvårar användandet av alternativa leverantörer. Deltagande i program inom ramen för NAMSA kan utgöra ett forum för att bredda
tillgången på leverantörer för den svenska sjökrigsmaterielen.
Fortsatt leverans från ursprungstillverkaren

Ursprungstillverkaren kan fås att fortsätta med tillverkningen en viss tid. Leveranser för sjökrigsmaterielen har ofta
små volymer varför fortsatta leveranser
riskerar att få mycket höga priser.
Kopiering
En industri eller annan leverantör kan ha
förmåga att kopiera en komponent så att
den passar såväl för prestanda som funktion och form samt med gränsytor i systemet.
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För elektronikmateriel är ett sätt att
använda sig av funktionell beskrivning
av komponent, reservdel eller utbytesenhet genom t ex olika HOL (hardware description language ). Denna funktionella
beskrivning möjliggör införandet av ny
teknik utan kostsam utveckling för ändringar i funktionalitet.

Annan komponent än den ursprungliga
Tillverkare kan upphöra med militära
specialprodukter men fortsätter med liknande kommersiella produkter. Dessa
kan efter analys vara tillfyllest genom att
man t ex tillåter en högre felintensitet
Tillverkare kan fås att utföra och testa
komponenterna till efterfrågad standard.

Återvinning

Omkonstruktion

För system eller materiel som skall avvecklas görs en värdering av vilka komponenter och enheter som bör vara kvar
för att lösa försörjningen till kvarvarande
enheter eller delar. Detta är en styrd
form av kannibalisering. Med den kommande omstruktureringens stora volym
och hastighet finns stora riskerar att man
avvecklar komponenter eller delar som
det finns behov av i framtiden och som
det kommer att vara omöjligt eller orimligt dyrt att återanskaffa.

Om ingen annan metod är kostnadseffektiv kan man tvingas till omkonstruktion. Dessa samlas ofta till halvtidsmodifieringar men kan framöver behöva kortare cykel. Omkonstruktionen bygger till
del på uppnådda drifterfarenheter och
till del på anpassning till ny driftmiljö.
Kartläggning av utgångsläget genom
upprättning av dokumentation och underlag ingår häri.

- konstruktionsregler
- tillförlitlighet och systemsäkerhet
- komponentval
- kvalificering (verifiering och validelin g)
- anskaffningsstrategi
- produktion
-underhåll
-miljöpåverkan

Livstidsköp

Ursprungstillverkaren, dess leverantör
eller eftermarknadsleverantörer kan ha
tillräckligt med delar i sitt lager för att
möta de bedömda behoven för den återstående operativa livstiden hos utrustningen eller kan fås att fortsätta med leveranser för denna tid för en viss komponent. Detta är en engångslageruppbyggnad, där man dels binder kapital i delar
som kan riskera att vara onödigt många
eller att det är fel komponent som skaffas p g a att underlaget för beslut om vilken del som skall skaffas bygger på otillräckligt eller felaktigt underlag. Ett användarvänligt informationssystem för
uppföljning av materielen i drift kan här
vara enda vägen för att skaffa sig kunskapen.

Substitut

Komponent vars prestanda kan vara lägre än den specificerade, men som klarar
krav (PI, form , fir, function , in terface)
och passar i systemet

Metoder för att hantera
bristrisker i anskaffningen
En förutsättning för att kunna hantera
bristrisker är användandet av en SE-process (Systems Engineering). SE-processen hanterar och balanserar måldokument för systemet och konstruktionslösningar. Den skall ge en dokumenterad
bild av hur man hanterar skillnader mellan önskad, specificerad och faktisk funktionalitet och gränsytor. Det skall framgå
i en konfigurationsplan vilka åtgärder
som görs avseende
- sortiment-/typminskning
- standardisering

Konfigurationen styr i sin tur analys och
förmågekrav i underhållsberedningens
och underhållslösningen och resulterar i
val mellan , engångsmateriel, utnyttjande
av märkesverkstad i Sverige eller utomlands. Alternativt kan leverantören tillhandahålla en verkstadsresurs i Sverige
eller man bygger upp egen underhållsverkstad i Sverige. Vidare måste man tillse att konstruktionen har redundans och
att dokumentation för handhavande och
åtgärder vid fel finns. Resurser för utbildning av ombordpersonal samt att rätt
mängd av reservdelar och utbytesenheter vid förband och system för dessas
identifiering finns. Till detta krävs också
erfarenhetsåterföring av uppkomna fel,
så att genomgående fel kan åtgärdas under garantitiden.
SE-processen skall således ställa krav
på en strukturerad dokumentation av
konstruktionen och som då kan utgöra
underlag till framtida underhåll och systemutveckling. Dokumentationen skall
innehålla, strikta specifikationer på alla
systemnivåer, modularisering inom system, ned till utbytesenhet och med definierade gränssnitt Vidare skall definition
av test och provning för att minst kunna
innehålla systemsäkerhetskrav finnas
samt definiera teknologiberoenden samt
identifiera var detta är infört i konstruktionen.
Avseende metoder för bristriskhan te-
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ring finns det i USA en stor mängd verksamhet, leverantörer och abonnemangsdatabaser som berör bristriskhantering.
Den benämns DMSMS (Deminishing
Manufacturing Sources and Materieal
Shortages) och utgör en integrerad verksamhet i såväl anskaffning som vidmakthållande. I England har man inför anskaffningen av ubåtsklassAsture ett särskilt fokus på livslängdskostnader och
där leverantören har ett stort åtagande
med ett omfattande arbete för att undvika bristriskmaterieL Verksamheten benämns 'obsolence' i England.

Hantering av bristrisker av
sjökrigsmateriel i en
insatsorganisation
Ett första steg måste vara att uppmärksamma att det finns en bristrisk för att
sedan kunna hantera den. Här utgör
kunskap om konfigurationsläge, driftprofiler och användning avgörande fak torer för att kunna agera innan brist på
komponenter uppstår. Skapandet av tekniska kontor är en mycket god grund att
utveckla denna förmåga ifrån. Dessa
måste då ges förmåga att genom antingen egna resurser eller levererade ha tillgång till relevanta databaser för materielen. Genom användandet av ramavtal i
samband med anskaffning kan denna information hållas tillgänglig och öka tillgången på "larmklockor". Ett stegvis förfarande skulle kunna vara att:
• Tekniskt kontor identifierar en bristrisk och konkretiserar detta i en problemställning. l detta ingår att göra en
bedömning av hur bristen påverkar
systemen i drift och den framtida påverkan under återstående liv längd. Vidare beaktas om denna brist kan påverka omgivande system
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• FMV och industrin har att undersöka
tidigare lösningar, analysera alternativ,
välja en lösning samt göra en genomförandeplan. Lösningen kan vara styrd
av randvillkor vad gäller tid, kostnad
och/eller kvalitet. Genomförandeplanen har att balansera krav avseende
tillgänglighet, driftpåverkan och kostnader.

kunna integrera civila aktörer i försörjnmgen.
Gårdagens bristriskhantering möttes
med förbandsvis lagerbaserade resurser.
Idag har vi till del rörliga behovssammansatta. I framtiden krävs att bristrisker kan mötas pro-aktivt och dynamiskt.

I Sverige är uppmärksammandet av
bristriskhantering, användandet av sEprocessen i all anskaffning samt etableringen av tekniska kontor en förutsättning för att kunna leva upp till kraven på
sjökrigsmaterielen i en insatsorganisation.

• Tekniskt kontor leder genomförande
och tillser att konfigurationsuppföljning genomförs samt att lösningen verifieras mot kravbilden.
Idag sker hanteringen av uppkomna brister till huvuddelen akut. Befintliga databaser används inte optimalt, till stor del
beroende på att de inte kan kommunicera med varandra.
En samordning av resursledningsinformation så att en information som är
kvalitetssäkrad finns tillgänglig i realtid
för alla som har behov av den. Den skall
vara enhetlig och enkel. Informationen
kan då tillåta att man får tillgång på multinationella gemensamma resurser på en
given plats. Systemet skall kunna brukas
trådlöst och webbaserat med automatisk
datafångst och användande av multidimensionella optiska eller magnetiska koder. Detta ger även förmåga till att spåra
resurser i rörelse.
Resursförsörjning kan sedan ske med
papperslös beställning och betalning, optimal tillgänglighet och kostnadseffektiv
försörjning kan ske. Försörjningen kan
då ske pro-aktivt genom automatiserad
uppföljning och analys och vara dynamisk beroende på förbandssammansättning, användningsområde och miljö. Organisationen för resursledning måste
vara enhetlig och oberoende av tekniskt
innehåll i aktuellt förband samt kunna
hantera modulariserad materiel samt

Safe Barrier System säkerhetssystemet mot
inkräktare under vatten.

Safe Barrier Systems Sweden AB,
Box 1003,436 21 Askim
Tfn 031-748 01 05, Fax 031-748 01 07
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Ledamoten
JAN NORDENMAN

Kommendör Jan Nordenman, som är mariningenjör
och bl. a varit FMV·s projektledare vid anskaffningen
av ubåtarna av Gotlandsklassen är nu ställföreträdande
projektledare i det samnordiska Vikingprojektet

Några reflexioner med anledning av en ubåtsolycka
Den tragiska ubåtsolyckan i Barents hav har för en större allmänhet gjort synliga
några av de egenheter och missförhållanden som många fackmän kände till eller befarade fanns i den ryska marinen och ubåtsvapnet. Kursk-olyckan har också fått
många att fråga sig vad som orsakar ubåtsolyckor och varför ubåtsräddning är så
svårt Detta intresse har föranlett mig att hastigt sammanfatta något av bakgrunden
till och något av det vi kunnat följa från det att olyckan inträffade tills räddningsoperationen avbröts. Här föreligger alltså några hastigt nedtecknade reflexioner
kring ett tragiskt skeende inom ett mycket komplext och omfattande område. Jag har
inte hunnit kontrollera varje detalj. Inte heller är strukturen helt logisk eller balanserad men detta är vad tid och resurser givit förutsättningar för.

Något om ubåtsolyckor
Flera hundra ubåtsolyckor har inträffat
under de knappt hundra år som militära
ubåtar använts. I drygt 300 olyckor har
knappt 7000 ubåtsmän om-kommit.
Dessa siffror avser alltså bara olyckor
och inte alla de förluster av ubåtar som
inträffat under krig eller krigshandlingar.
Ubåtsolyckor inträffar på grund av organisatorisk , tekniska och personella brister. Ubåtsverksamhet bedrivs i en för
människan farlig miljö. Ubåtar är avancerade tekniska tingestar som opereras
av människor. Det finns därmed en
mängd möjligheter att katastrofer inträffar därför att tekniken brister eller att ett
mänskligt misstag tår ödesdigra följder.
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Sett över tiden och utan att ha systematiserat eller vetenskapligt bearbetat
det enorma materialet kan man enligt
min uppskattning generalisera orsaken
och omfattningen av olyckorna till att en
tredjedel beror på kollisioner på ytan , en
tredjedel är bränder medan en tredjedel
orsakas av en mängd andra orsaker och
orsakssammanhang. Kollision med fartyg
på ytan är det största hotet mot en ubåt
då denna befinner sig på ytan. Då ubåten
befinner sig i djupet är den förhållandevis säker. Det föreligger få olyckor som
inträffat då ubåten befunnit sig i sitt rätta
element under kontrollerade former.
Däremot innebär alla ändringar av detta
tillstånd risker, tex dykning eller återgång till ytan.

Vid dykning kan tekniken falera och
luckor och luftintag kan bli stående öppna med stora vatteninbrott som följd.
När ubåten skall inta ytläge innebär detta att ubåten - mer eller i blindo - måste
gå mot ytan utan att i varje ögonblick
kunna förvissa sig om att den inte kolliderar med ett ytfartyg eller blir överseglat av ett ytfartyg då man bryter ytan eller strax därefter.
Det är för alla uppenbart att brand i
en ubåt är en dramatisk olycka. Branden
förgiftar atmosfären och förbrukar syre.
De senaste årens allvarliga brandkatastrofer har visat på brandgasernas giftighet. Man dödas primärt inte av hetta eller syrebrist utan av brandgasförgiftning.
Det finns flera exempel på att relativt
enkla brandtillbud ombord i ubåtar utvecklats till stora katastrofer.
Organisatoriska, tekniska och personella brister får sammanfattningsvis beskriva alla "övriga" orsaker till inträffade
u båtsolyckor. Brister i organisation, teknik
och personal innehåller ett otal enskilda
och samverkande faktorer som tillsammans- i denna ytterst översiktliga reflexion
- får konstituera den resterande tredjedelen av alla ubåtsolyckor. Brister i dessa avseenden finns naturligtvis i grunden även
för de tidigare olyckskategorierna.
Frekvensen av ubåtsolyckor över tiden är svår att utläsa. För att få en klar
bild borde man systematisera antalet
ubåtsolyckor per antal timmar i uläge eller per seglade sjömil eller antal aktiva
ubåtar i världen . Det föreligger ingen
systematik i detta syfte. Den sekretess
som omger ubåtsverksamhet och olyckor
gör också att överblicka och fakta är
mycket osäker.
T början och under 1900-talets första
decennier inträffade olyckor på grund av
ofullkomligheter i h ur man opererade

det relativt nya ubåtsvapnet. Senare dominerade brister i materiel och teknik .
Mitt intryck är att antalet olyckor under
seklets första hälft var förvånansvärt
konstant över tiden men med svag trend
mot färre olyckor. Inte förrän på sextiotalet börjar en period av säkrare ubåtar.
Vi vet att amerikanarna med införandet
av atomubåtar avsevärt höjde säkerhetsstandarden med Hyman Rickover som
pådrivare. Rickover krävde den allra
bästa teknik och säkerhet i sina ubåtar
men satte också motsvarande krav på besättningarna. Rickovers metoder fick
stor uppmärksamhet och influerade säkerhetsmedvetandet såväl materiellt och
tekniskt som vad gäller urval av personal
och utbildningsprinciper i många ubåtsnationer.
Förlusten av den amerikanska atomubåten Threshser 1963 och de slutsatser
man drog av denna skakade ubåtsvärlden och stringenta och moderna kvalitetskrav kom att införas i den ubåtstillverkande industrin i hela världen. De senaste decennierna har dock den goda bilden förändrats av utvecklingen i den sovjetiska och sedermera ryska ubåtsflottan,
vilket jag återkommer till.

Utvecklingen av moderna
ubåtsräddningssystem
I maj 1939 sjönk den amerikanska ubåten Squalus under provturer utanför
New England. Beroende på felkopplade
signallampor dök ubåten med delar av
dieselluftsystem öppet och en stor del av
ubåten vattenfylldes. Ubåten hamnade
på 40 famnars djup - knappt 75 meter och oförmögen att ta sig till ytan. Ubåtens följefartyg larmade myndigheter
iland och en ubåtsräddningsoperation
rullade igång.
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Denna ubåtsräddningsoperation är enligt mitt förmenade - den första moderna ubåts-räddningsoperationen. r
denna ubåtsräddningsoperation förekom
också en centralfigur som skulle få en
stor betydelse för utvecklingen av teknik
och organisation för ubåtsräddning Charles "Swede" Momsen hade redan på
1920-talet varit aktiv i diskussioner kring
ubåtsräddning och hur denna skulle utformas i US Navy. Det hade varit en tid
av intriger och saktfärdighet men nu
1939 fanns två stycken räddningsklockor
tillgängliga . Räddningsklockorna hade
benämningen McCann men liknade de
klockor Momsen hade föreslagit redan
1929. Man övervägde på ett tidigt stadium att ta upp ubåten genom att pumpa in
luft i ubåten. Momsen sammanfattade
dock situationen; "Those men are either
going to come up themselfves or we 'll
have to go down after them."
Man hade alltså vid denna tid utrustning i amerikanska ubåtar för sk fri uppstigning, bland annat andningsanordningar sk "Momsen-lungs" . Utbildningsoch träningsanläggningar fanns i New
London och vid Pearl Harbour - allt utvecklat av Momsen. Under utvecklingen
hade Momsen mött mycket motstånd
både från tekniker och medicinare. Man
hade de facto mycket rudimentära kunskaper om hur människan reagerade för
tryck och tryckförändringar, som en fri
uppstigning innebar. Ubåtsräddningoperationen mot Squalus var på många sätt
en exemplarisk operation med många föredömliga insatser, men med många av
de störningar som kan inträffa vid operationer till havs. Räddningsklockorn a befann sig av en slump i närområdet och
kunde snabbt fås på plats. Vädret medförd e tidvis svårigheter med svår sjöhävning, markeringsbojar som slets loss fr ån
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ubåten och teknik som trasslade med
kinkande vajrar och sönderkörda spel.
Allt detta medförde tidsutdräkt. Tiden är
vid ubåtsräddningsoperationer alltid en
kritisk faktor. Räddningen gick till slut
bra och 33 av de 59 ombordvarande räddades. De 26omkomna hade befunnit sig
i de delar av ubåten som vattenfylldes.
Efter räddningsoperationen var det
mycket angeläget att bärga ubåten för att
kunna klarlägga orsaken till olyckan då
flera ubåtar av samma klass var under
byggnad. Charles Momsen fick således
även uppdraget att bärga Squalus. Bärgningen krävde insatser av dykare och på
det aktuella djupet drabbas dessa av nitrogen-narkos om ren luft används.
Momsen var alltså tvungen att lösa detta
problem. Man hade på den tiden ideer
om blandgasteknik, men den fordrade
försök och utveckling liksom dekornpressionstekniker och -procedurer för att
få det praktiskt användbart. Charles
Momsen och hans team gjorde under ett
tjugotal månader revolutionerade framsteg inom dykeri och kunde nå djup på
150 meter. Jag dristar mig här att påstå
att Squalus olyckan är utgångspunkt för
modern ubåtsräddning. För första gången användes en förberedd och tränad organisation och speciellt utvecklad teknik
kom till användning. Efter kriget skaffade många ubåtsnationer sk McCannklockor och denna metod kom att bli dominerande långt in på 1970-talet.
Omfattningen av ett ubåtsräddningssystem är beroende av den ubåtsäkerhetsfilosofi som tillämpas. Ett ubåtsräddningssystem är endast motiverat om det
finns en rimlig sannolikh et att det finns
överlevande i en sjunken ubåt.
Kostnaderna för ett ubåtsräddningssystem kan ses som en försäkringspremie
för de materiella, personella och politis-

ka förluster, som uppstår i de t fall att
man inte kan rädda en nödställd ubåtsbesättning. Några enkla kalkyler som jag
sett indikerar att förvånande små summor allokeras till ubåtsräddning i förhållande till övriga kostnader för att operera ubåtar och ett ubåtsvapen. Vid en jämfö relse med vad näringslivet sätter av
som försäkringskostnader för sin verksamhet, är kostnaderna för ubåtsräddningssystem anmärkningsvärt små. Ett
ubåtsräddningsystem består i regel av två
oberoende delar; individuell räddning
enligt principen fri uppstigning med
hjälp av utstigningsdräkter och utstigningsslussar och kollektiv räddning med
farkoster eller klockor, som ansluter till
den sjunkna ubåten. Prioritering mellan
dessa och tillämpning av dessa alternativ
återspeglar ubåtsräddningsfilosofin man
valt. Ett sådant val återspeglas också i
ubåtarnas konstruktion och uppbyggnad.
Således är ubåtarnas uthållighet i nödläge dimensionerande för hur snabbt
ubåtsräddningssystemet skall kunna agera och påbörja en räddningsoperation .
De nationer, som opererar små ubåtar med endast en tryckfast avdelning,
bedömer att ett vatteninbrott med största sannolikhet medför en totalförlust av
ubåten och har därmed inget utbyggt
ubåtsräddningssystem. Denna bedömning är särskilt tydlig i de marin er som
opererar sådana ubåtar i vattenområden
med djup som överstiger ubåtarnas kollapsdjup. Istället för att bygga upp ett
kollektivt ubåtsräddningssystem förlitar
man sig på sk fri uppstigning med utstigningdräkter och utstigningssluss i ubåtarna om olyckan inträffar på grundare vatten.
US Navy har resonerat utifrån att deras ubåtar opererar ute i de stora oceanerna, där sannolikheten är liten att en ubåt

hamnar på djup där räddning kan genomföras. US N a vy har därmed, i förhållande till sin ubåtflottas storlek och tekniska nivå, haft ett litet och förvånansvärt enkelt ubåtsräddningssystem (min
bedömning). Det kollektiva systemet berörs nedan och det individuella systemet
omfattar bara räddningshuvor och inte
kvalificerade räddningsdräkter för kalla
vatten och lång överlevnad på ytan.
Royal Navy har- kanske beroende på
sin längre tradition med operationer i
kalla vatten och inom kontinentalsockeln -satsat starkt på individuell räddning
med utstigningsdräkter och utstigningsslussar. Det system vi idag använder i
svenska ubåtar är en direkt kopia av det
brittiska och kallas därför sluss "typ
Royal Navy"
Sverige - med den grunda Östersjön,
som operationsområde - har sedan länge
valt att i full utsträckning bygga upp systemet för båda principerna; individuell
och kollektiv räddning och ubåtar med
två tryckfasta avdelningar. Med detta
synsätt bedömer vi att det vid en olycka,
finns stor sannolikhet att personalen kan
rädda sig till en intakt avdelning och därifrån genomföra räddning. Detta har
medfört att våra ubåtar blivit något större och dyrare än om säkerheten hade givits annan prioritet.
Ett komplett ubåtsräddningdssystem
omfattar många delar. Utöver de mest
uppenbara i form av fartyg på ytan och
farkoster i djupet måste det finnas en organisation som knyter ihop dessa med
många andra komplementära delar såsom tryckkamrar, förråd av tryckluft och
gaser, dykerisystem och obemannade
farkoster (ROV-er), sjukvårdsresurser
och en mängd andra delar i en infrastruktur som konstituerar ett ubåtsrädd ningssystem. I den fortsatta diskussionen be-
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handlas bara de mest centrala delarna i
det kollektiva ubåtsräddningssystemet.
Under de år som ubåtsräddningen baserades på räddningsklockor fanns säkert en insikt i att denna teknik var alltför beroende av att den skadade ubåten
låg på botten utan alltför stora vinklar eller andra skador, som kunde påverka de
förutsättningar, vilka klacktekniken förutsatte. Utöver att den sjunkna ubåten
inte lutade, förutsattes också att en linboj
hade sänts eller att man med dykare kunde fästa en nedhalarvajer för klockan.
De övningar som genomfördes skedde av säkerhetsskäl i skyddade vatten
men även där såg man svårigheterna att
ankra upp de ytfartyg som skulle bära
fram och hantera klockorna. Ute till sjöss
kunde man räkna med stora svårigheter
att både praktiskt och inom kort tid komma igång och hantera klockorna. Det var
stora och tunga tingestar, som skulle hanteras från ett gungande fartyg. I det fall
ubåten hade en tryckstegring inombords
skulle klockorna inte kunna hantera denna om den inte var av ringa grad.
I USA tog man under 1970-talet fram ett
ubåtsräddningskoncept med djupdykande
farkoster - Deep Submerged Resene Vessels (DSRV)- som skulle bäras fram av en
moderubåt (MOSUB) och kunna docka
till en sjunken ubåt (DISSUB). De räddade skulle därefter överföras till den assisterande ubåten (MOSUB). Genom att
DSRVerna också kunde transporteras av
stora transportflygplan över världen hade
man ett relativt snabbt system och till viss
del eliminerat beroendet av ytfartyg. De
autonoma farkosterna kunde manövrera
och anpassa sig till den attityd (inom vissa
gränser) som den skadade ubåten hade.
Man anskaffade två DSRV. Dessa farkoster kunde också användas för andra Ulldervattensarbeten och sökningar.
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DSRVerna har aldrig kommit till användning i en verklig ubåtsolycka och
US Navy har utifrån inträffade olyckor,
kostandseffektivitet beslutat att avveckla
DSRV-erna och istället anskaffa ett enklare system av typ " flying bel!".
Det svenska ubåtsräddningssystemet
utvecklades i samma riktning som det
amerikanska. 1978 anskaffades URF,
som initialt var en kombinerad ubåtsräddningsfarkost och dy karfarkost URF
skulle i det ursprungliga utförandet bära
fram dykare för att understödja en ubåtsräddning och i begränsad omfattning
kunna ta räddade från en sjunken ubåt.
Den svenska förmågan inom djupdykeri
vittrade under åren dock till den grad att
det under 1980-talets första hälft beslöts
att modifiera URF till en ren ubåtsräddningsfarkost, som därmed kunde ta en
hel svensk ubåtsbesättning (35 man) i en
dockning. URF kan också genom förflyttningar av vikter inta attityder, så att
man kan docka mot en ubåt i vinklar upp
till 45 grader.
URF hade i princip samma förmåga
som de amerikanska DSRV att docka
mot en assisterande ubåt men detta har
aldrig prövats eller setts som ett första alternativ. Istället baserades det svenska
systemet på att den 50 ton tunga URF,
som inte kunde bäras eller sjösättas av
något fartyg som marinen disponerade,
skulle bogseras fram till olycksplatsen.
Under många år övades och experimenterades med denna bogseringsoperation,
som dock aldrig fungerade övertygande.
I början av 1990-talet anskaffades ett
större begagnat off-shore-support fartyg
som ersättare till den otillräckliga Belos
från 1961. Den nya Belos kunde bära och
sjösätta URF och de klockor som fortfarande fanns kvar, dock endast i lugnt väder i skyddade vatten. Det stod snart

klart att den tunga URF inte skulle kunna sjösättas och lyftas upp ur havet, som
det var tänkt, varför det i mitten av 1990talet anskaffades en avancerad lyftutrustning som kunde hantera URF i sjötillstånd SS4 över aktern i ett dämpad
och kontrollerat "singel-point-lift".
Med detta hanteringssystem och andra förutsättningar på Belos samt URF
har Sverige det mest kompletta ubåtsräddningssystemet i världen. Det är inte
för mig känt att det finns ett mer fullständigt ubåtsräddningssystem med kapacitet att i en operation rädda ett stort antal
ubåtsmän under tryck, överföra dessa
under tryck, behandla och dekomprimera ett stort antal (mer än 35 man) i tryckkamrar ombord på räddningsfartyget.
Det brittiska ubåtsräddningssystemet
bygger på samma principer som det
svenska men utgörs av en liten farkost LR 5 - som med mobil kringutrustning
kan bäras fram av lämpliga fartyg. Farkosten har en kapacitet på 8-12 räddade
per gång och kan docka mot en sjunken
ubåt som har intagit roll och trimvinklar
genom en anpassningbar kjol. Den lilla
farkosten har inte samma kapacitet som
URF (antal man och tryck) och de tryckkamrar som ingår i systemet har inte stor
kapacitet utan måste kompletteras av andra med stora svårigheter med interoperability som följd. Systemet och driften
är dessutom "out-sourcat" till en civil
operatör.
Australien har utvecklat ett ubåtsräddningssystem liknande det brittiska
konceptet av att ha delarna containeriserade och därmed mobila för att bäras av
lämpliga fartyg. De lämpliga fartygen har
man funnit genom att inventera vad som
normalt finns av off-shore-fartyg och liknande som kan anpassas och bära delarna i systemet. Lämpliga fartyg kon-

trakteras för beredskap och sedan finns
ett system att fortlöpande hålla kontakt
med var de olika fartygen är gripbara.
Undervattensfarkosten i det australiska
systemet är en sk "flying-bell", dvs en
klocka som kan variera sin flytkraft och
med hjälp av thrustrar manövrera sig till
den sjunkna ubåten. En "flying-bell" försörjs från ytan med kraft via en navelsträng och är därmed mer autonom än en
klocka som har en vajer och Juftslangar
till ytfartyget och en nedhalarvajer till
ubåten.
En "flying-bell" kan inte utan komplex teknik anpassa sitt läge mot en sjunken ubåt som ligger på botten med stora
roll- och trimvinklar. Australierna har
löst detta med en elegant teknisk lösning
så att kjolen kan ställas i valfri vinkel upp
till 45 grader. Förmågan hos det sovjetiska l ryska ubåtsräddningssystemmet är
inte närmare känt av mig, men det syns
som man replierat på de små "randiga"
miniubåtar - med beteckningen APS som man kunnat se burna (två samtidigt)
av en stor moderubåt- "piggy-back" . Enligt uppgifter har man också ett kvalificerat ytfartyg med tryckkamrar och ett system med dävertar över sidan för att hantera dessa miniubåtar. Det synes dock
som att man vid räddnings-operationerna i Barents Hav saknat avancerade lyftsystem av farkosterna. På bilder från
Kursk-olyckan kan man se en farkost
hanteras med lyftbommar, balkar och
flerpunktslyft över sidan på ett ytfartyg.
Mer om den ryska förmågan i ett följande avsnitt.
Utvecklingen har alltså gått mot flexibla system av autonoma räddningsfarkoster och kvalificerade fartyg på ytan.
De fartyg och resurser som man har på
ytan har stor förmåga att positionera sig,
hantera farkoster och materiel under alla
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rimliga väderförhållanden samt har resurser att ta hand om och behandla
trycksatt och skadad personal från den
sjunkna ubåten.

Rysk ubåtsteknik
Det torde vara få i väst som har en samlad , precis och kvalificerad uppfattning
om rysk ubåtsteknik. Jag har själv inga
personliga eller direkta iakttagelser att
basera min uppfattning på utan denna
bygger på, ett långvarigt intresse för
ubåtsteknik i allmänhet och en mer än
normal nyfikenhet på den sovjetiska l
ryska ubåtsutvecklingen . Denna nyfikenhet kan väl tillgodoses genom analys av
öppna källor och lite sunt ingenjörsförnuft.
Min slutsats är att man i Sovjet l Ryssland byggt l bygger stora och väl tilltagna ubåtar med känd robust teknik men
också med okonventionella lösningar
och mycket avancerad teknik. Man har i
jämförelse med väst vissa egna och - för
västliga ögon - förvånande lösningar, tex
har man ett stort antal tryckfasta avdelningar (8 - 10-tal) och stort reservdeplacement (mer än 30 % ). Om detta förhållande är baserat på en genomtänkt säkerhetsfilosofi eller en följd av oförmåga att
tillgodose god säkerhet med tillgänglig
teknik har jag inte lyckats utröna. Ryska
ubåtar är dimensionerade för att kunna
ta sig till ytan och hålla sig flytande på
ytan med en av de tryckfasta avdelningarna vattenfylld. Det stora reservdeplacementet torde också göra att man kan
hålla sig flytande med omfattande skador i formskrovet Västerländska ubåtar
har ett fåtal tryckfasta avdelningar och
mindre reservdeplacement
Det är känt att de ryska ubåtsvarven
har stora problem med kvalitet och leve-
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ranstid . Under sovjettiden och dess kommandostyrning skulle ubåtar levereras
även om de vare sig var fullt färdiga eller
avprovade. Det finns skrämmande och
absurda uppgifter om hur marinen och
fartygschefer var tvungna att ta emot
ubåtar, som hade stora brister materiellt
och säkerhetsmässigt. Det kommunistiska systemet var ju så förvridet att ingen
kunde avvisa felaktiga eller undermåliga
produkter- målen skulle uppfyllas ! Man
var tvungen att gå tills sjöss med undermåliga och farliga ubåtar. Det kommunistiska systemet gynnade ju inte öppenhet och ansvarstagande och andra för
västerländsk verksamhet centrala dygder. Vi ser idag att beteenden utbildat
under kommunismen lever kvar. Det
man har programmerat för under 75 år,
kan svårligen utplånas under några år av
frihet. Det finns ju ingen tradition eller
kunskap om hur man agerar i ett öppet
och marknadsorienterat samhälle.
För några år sedan började det visas
olika TV-reportage från den ryska ubåtsflottan. Vi ubåtskunniga, som studerade
dessa filmer slogs av något osunt och
främmande i ordergivning och agerande
ombord. Det fanns i besättningens agerande något som antydde att de inte kände trygghet och att det när som helst
kunde inträffa oväntade händelser. Det
har senare bekräftats att ryska ubåtsmän
räknat med att en expedition till sjöss
skulle innebära minst ett allvarligt till bud. Tillbud och allvarliga haverier sågs
som naturligt inslag i verksamheten. Det
finns också reportage från senare tid som
visar spontana glädjeyttringar, när man
kommer till kaj och spänningen därmed
släpper och man finner att man överlevt
även denna expedition utan allvarliga
haverier. Man kan också se att ryska
ubåtsmän ständigt bär med sig en sorts

nödandningutrustning fäst vid bältet. Jag
har senare förstått att denna utrustning
behövs för att klara de otaliga tillbud av
giftig gas i ubåtarna . D e robotar som bärs
av de robotbestyckade ubåtarna, drivs av
flytande bränsle (hydrazin) , vilket läcker
och som i kontakt med vatten utvecklar
mycket giftig gas.
Sammantaget kan man konstatera att
ryska ubåtsmän synes ombord leva under ständig fara . Detta är en stark kontrast till västerländska ubåtsmän som hyser stor trygghet och stolthet över sin materiel. Dessa iakttagelser har bekräftats i
de redogörelser som nått väst om inträffade sovjetiska l ryska ubåtsolyckor. Senast i boken "Fientligt hav" .

Några olyckor med sovjetiska
l ryska ubåtar
Av de ca 20 kända allvarliga olyckor med
sovjetiska l ryska ubåtar har minst tre
medfört förlust av ubåtarna. Av de senare har jag valt två som innehåller flera av
de skeenden som kunnat iakttagas i
Kursk-olyckan.
Den sovjetiska ubåten Navagas (K219) undergång utanför Bermuda 1986
beskrivs i en nyligen utkommen bok "Fientligt Hav". Boken är skriven av
några väl meriterade författare ; Peter
Hutchaussen med en lång karriär som officer i USN och har tjänstgjort som marinattache i Moskva, Igor Kurdin , som
var sekond på ubåten NAVAGA vid
olyckan samt Alan White som har ett förflutet som thrillerförfattare. Man har uppenbarligen genomfört intervjuer och
ställt samman en mängd fakta , som nu
blivit tillgängliga i det öppna Ryssland
och torde väl beskriva det verkliga skeendet.
Efter en explosion i en av missiltuber-

na uppstod brand och gasutveckling i
ubåten . Författaren påstår att ubåten förföljdes av en amerikansk ubåt i sk kattoch-råtta-lek. Vid en sk Crazy-Ivan-manöver stötte ubåtarna samman. Vid kollision uppstod en sättning i den ryska ubåten som gjorde att en otät missiltub fylldes med vatten, vilket reagerade med det
raketbränsle, som dåtidens missiler läckte, och en kraftig explosion uppstod . En
brand uppstod och gas spreds i ubåten
som gjorde att sektion efter sektion måste överges. Bland annat berättas om hur
hjältemodiga insatser gjordes för att
stänga av reaktorn manuellt. På grund av
brand kunde inte reaktorns normala
kontrollorgan användas utan de kontrollstavar, som skulle stoppa reaktorn i
sådan nödsituation måste med handkraft
baxas ned . Normalt skulle detta ske med
hjälp av stavarnas egen tyngd men på
grund av överhettning i reaktorn kärvade denna funktion . Det antyds att man
var mycket nära en härdsmälta. De inblandade maskinisterna dog av strålskador och den kraftiga hetta de utsatts för i
det överhettade reaktorrummet
Det förekommer i det sovjetiska
kommandosystemet, som vi sett exempel
på i Kursk-fallet, maktkamp och inkompetens i marinledningen. Fartygschefen
begärde att få ta hjälp av de amerikanska
fartyg, som fanns i närheten, men förbjöds att göra detta. Istället flögs nödandningsutrustning ut till ubåten och
släpptes i havet utan att nå ubåten. Vidare skulle man vänta på assistans från sovjetiska fartyg, som dirigerades till platsen . Då dessa kommit på plats, överfördes stor del av besättningen till ett lastfartyg och man började bogsera ubåten.
Den inblandade amerikanska ubåten
- SSN Augusta - avvaktade i uläge i närheten av den sovjetiska ubåten. Fartygs-
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chefen på Augusta påstås varit en av de
tuffaste av ubåtschefer under denna tid
och en som kände föga medlidande med
de kämpande sovjetiska ubåtsmännen
Bland annat påstås att den amerikanska
ubåten kapade bogsertrossen genom att
köra igenom släpet i syfte att låta amerikanska myndigheter ta hand om ubåten
Fyra besättningsmän dör ombord eller senare ombord på lastfartyget av de
skador de ådrog sig under branden och
gasutvecklingen. Till slut sjunker ubåten
utanför Bermuda och de överlevande
förs till Kuba, där de under några dagar
får ett gott mottagande, men förs under
förnedrande former tillbaks till Sovjet.
De sätts i en fängelseliknande anläggning, där de förhörs och får ett kyligt och
anklagande bemötande. De anhöriga får
mycket lite eller ingen information. Besättningen får återvända till familjer och
förband i en atmosfär av förnekande och
förtigande av händelsen.
I april 1989 sjönk ubåten KomsomoJet (K 278) i Norska Havet som följd av
en brand. Komsomalet var av typ MIKE
som var en ubåtstyp med ett tryckskrov
av titanium och därmed ett dykdjup på
över 1000 meter. Ubåten var på hemväg
på 160meters djup, då en brand bröt ut i
en av de tryckfasta avdelningarna. Branden medförde kortslutningar i det elektriska systemet, vilket utlöste nödstängning av reaktorn och läckage i tryckluftsystemet. Den utströmmande tryckluften
underhöll och spred branden . Dessutom
tömdes ubåtens förråd av tryckluft.
Ubåten, som hade intagit ytläge, drev
manöveroduglig på grund av den stoppade reaktorn. Av någon anledning tog
ubåten också in vatten och då tryckluften
tagit slut kunde man inte blåsa ytterligare och ubåten förlorade flytkraft och stabilitet. Ä ven vid denna ubåtsolycka av-
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böjde Sovjet assistans från fartyg i området och ubåten lämnades åt sig själv tills
ett sovjetiskt fartyg nådde fram. Besättningen gick i livflottar som visade sig
vara för få eller felaktigt sjösatta så att
delar av besättningen tvingades i det kalla vattnet. De sista ombord räddade sig
in i en räddningskapsel , som utlöstes under det att ubåten sjönk. Kapseln sköt till
ytan och då kapseln öppnades visade det
sig att de innevarande inte kunnat operera kapseln och skadats av tryckförändringar. Enligt uppgifter hade en tidigare
test visat att ubåten inte var sjövärdig
och att besättningen inte var kompetent
att operera ubåten. Ubåten förmodades
senare läcka radioaktivitet från förskeppet varför detta har förseglats med hjälp
av R OVer. Ubåten ligger på 1690 meters
djup som en potentiell radioaktiv smittokälla och bevakas fortlöpande av bland
annat norska myndigheter.

Kursk-olyckan
Olycksförlopp
Ubåten Kurks sjönk enligt ryska uppgifter på lördagsmorgonen den 12 augusti .
(Det finns uppgifter att ubåten sjönk redan på fredagen). Inledningsvis och under lång tid menade ryska myndigheter
att ubåten kolliderat med ett större objekt t ex en närgången amerikansk ubåt
eller ett ytfartyg. Kollisionen skulle ha
varit så kraftig att stora delar av förskepp
skadats så att ubåten tagit in stora mängder av vatten och därför inte kunde återvända till ytan.
Så småningom framkom att två explosioner registrerats i området. Norska
seismologiska registreringar och senare
uppgifter från de amerikanska ubåtar,
som följde den ryska övningen, talar om
en mindre explosion följd av en kraftig

explosion av storleksordningen flera ton
trotyl! Jag har inte ur massmedias uppgifter eller andra källor kunnat läsa ut om
ubåten sjönk med anledning av explosionerna eller om ubåten först sjönk och explosionerna inträffat därefter. Det har
förekommit ett otal spekulationer om
olycksorsak. Jag skall inte repetera alla
dessa eller bygga på spekulationerna.
Min bedömning är dock följande:
En kollision med en amerikansk ubåt
kan uteslutas. Dels för att en kollision
mellan två avvägda ubåtar med måttlig
fart i uläge inte torde innebära sådana
krafter att en ubåt typ OSCARII sänks,
dels för att en så kraftig kollision skulle
medföra skador på den andra ubåten vilket svårligen skulle kunna döljas i västvärlden, som skulle leta efter en skadad
amerikansk ubåt som linkar hem. På
samma sätt skulle ett ytfartyg ha fått sådana skador som inte kunnat döljas.
En möjlighet är att Kursk efter en relativt trivial händelse (kollision, bottenkänning, etc) råkade ut för ett ödesdigert
följdhaveri, som Navaga utanför Bermuda. De konstaterade explosionerna och
skadorna i förskeppet leder tankarna i
första hand till ett scenario där olyckan
startat eller fått sin ödesdigra utgång genom explosion i vapenlasten i torpedrummet. Vapnen kan i det här fallet vara
både torpeder och kryssningsmissiler.
Det synes för mig troligast att något inträffat, t ex en "hot-run" eller annat som
fått flera stridsdelar att explodera. Jag
har svårt att se att drivdelarnas drivmedel skulle innehålla sådana energimängder och vara av sådant slag att de kan explodera momentant.
För att avrunda detta avsnitt kan
nämnas att den 8 september förekom
uppgifter om att ubåten sänkts av en nussil (ubåtsjakt ?) skjuten (av våda l i öv-

ning) från ett ryskt fartyg (Peter den Store?). Det finns belagt att stridsladdade
torpeder eller missiler har avskjutits av
våda vid flera tillfällen i olika mariner
över världen, så det är ett fullt möjligt
scenario.
Räddningsoperationerna
Huruvida delar av besättningen överlevt
de initiala eller ultimativa olycksförloppet har också varit ett område för spekulationer. Min intuitiva uppfattning är att
besättningen inte kunnat överleva den
stora explosionen. Särskilt som det synes
som ryska ubåtar seglat med öppna luckor i de tryckfasta skotten . (Vad var då
nyttan med dessa? Man kan dock förstå
att det varit svårt att uppehålla luckdisciplin , då dessa förekommer på var tionde
meter!). Det vi kunnat se av ryska räddningsförsök visar att de endast disponerat äldre teknik- de små miniubåtarna av
typ APS - som uppenbarligen inte klarat
av att docka mot ubåtens räddningsplattform . Detta förklarades av ryska ansvariga med att det var strömt, dålig sikt och
att ubåten lutade kraftigt samt att luckan
och strukturen runt denna var skadad.
Det påstods också att ubåten låg och hajade l svävade på botten och därför var
svår att ansluta till.
Slutligen togs hjälp från Norge i form
av dykare och från England i form av
LR5. När bilder visades från dykarnas
och LRYs arbete så var det inte längre
strömt - dykarna hade inga svårigheter
att arbeta runt luckan - och sikten var
god. De skador på lucka eller strukturen
runt denna som ryssarna talat om fanns
inte längre. LR5 och de norska dykarna
kunde docka mot plattformen och öppna
luckan utan större besvär. Enligt uppgifter från dessa hade ubåten inte heller nå-
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gon uttalad attityd och låg stadigt på
bottnen . Det var ett totalt misslyckande
för den ryska marinen att ansluta till ubåten eller på annat sätt på ett kvalificerat
sätt operera mot ubåten Kursk. Uppenbarligen hade man inte kompetens och
stora svårigheter med tekniken för att
göra det man önskade. Allt detta doldes i
desinformation och bortförklaringar som
på ett generande sätt avslöjades då kompetens och adekvat materiel kom tillstädes.
Dykarföretaget Stolt i Norge har valt
att tiga om sina erfarenheter med att
samarbeta med ryssarna. Man har ju stora affärsmöjligheter i ett kommande
bärgningsföretag. Besättningen och företaget som opererar LR5 har uttalat sig
försiktigt om samarbetet med ryssarna,
men den färgstarke och legendariske
Paddy Ryan (fd RN officer som ingår i
LR5-teamet) har hörts formulera samarbetet med ryssarna som ... "en av sitt livs
värsta upplevelser". Den likaledes färgstarke amiralen Skorgen har gjort uttalanden som tyder på att samverkan med
ryssarna under operationen mot Kursk
varit problematiska. Bland annat fick dykare och LR5 endast operera mot den
aktuella luckan. Alla andra delar och observationer av ubåten förbjöds och censurerades.

Bärgningsoperationer
Den ryska statsledningen synes ha hamnat i samma predikament, som svenska
politiker i Estonia-fallet, om bärgning av
kropparna efter besättningen. Man har
nu utlovat att kvarlevorna skall bärgas
under hösten. Man säger sig ha för avsikt
att att ta upp ett antal hål i ubåten och
genom dessa gå in till de delar och rum
där besättningen kan finnas.
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Ubåten Kursk är av typen OSCAR II,
som har ett dubbelskrov med missiltuber
på utsidan av tryckskrovet. Det synes
mig som mycket avancerat att ta sig igenom denna struktur och med rimliga insatser kunna nå alla de rum och utrymmen där kvarlevor av besättningen kan
finnas. Det skall bli intressant att se om
denna avsikt verkligen uppfylls.
Man har också sagt att ubåten skall
bärgas i en följande operation nästa år.
Ubåten väger 15.000 ton och utgör därmed en kraftig klump att lyfta. Det är en
fullt rimlig bärgningsoperation, som
dock skall utföras i ett av världens mest
vindpinade hav. Om ubåten ändå skall
bärgas borde man också kunna avvakta
med att bärga kvarlevorna av besättningen.Att penetrera ubåtens båda skrov och
sända in dykare i trånga och okända utrymmen i ubåten inre synes onödigt dyrt
och riskfyllt.

Avslutning
Den inträffade ubåtsolyckan i Barents
hav har på ett dramatiskt sätt avslöjat de
materiella och organisatoriska brister
som finns i den ryska flottan. Det har
också framgått att det ryska samhället
inte kommit så långt mot en öppenhet
och sund inställning till sin medborgares
skydd och rättigheter. Man har skyllt sina
problem och svårigheter, som avslöjats i
denna olycka, som beroende på brist på
resurser i en söndervittrande försvarsstruktur. I en västerländsk stat eller marin skulle säkerhetsansvariga chefer agera för att upprätthålla säkerheten eller
anpassa verksamheten efter resurserna. I
Ryssland lever dock det gamla sovjetbeteendet kvar med dess kommandosystem
samt frånvaro av repsekt för medborgarnas rättigheter, såsom rätt till säker ar-

betsplats, öppen och riktig information
om vad som händer anhöriga och vad
som inträffar i samhället.

Efterord
Underlag och källor

Utöver min yrkeskunskap och erfarenhet har följande källor utnyttjats som underlag:
· Fe w Survived; Edwyn Grey; Förlag Leo
Cooper. En klassiker och "lärobok" om
ubåtsolyckor. Utöver denna bok har det
inte skrivits så mycket om ubåtsolyckor.
Under de senaste åren har däremot några böcker utkommit som på många sätt
belyser och ger bakgrund till alla de omständigheter som det bedrövliga skeendet som vi kunnat följa i Barents hav.
· Fientligt hav; Peter Hutchausen, Igor
Kurdin, Alan White ; Förlag FORUM
· Blind Man's Bluff; Sherry Sontag,
Christopher Drew; Förlag Harper Military History
· The Terrible Ho urs; Peter Maas; Förlag
Harper Collins

Något ytterligare om Charles
"Swede" Momsen
Charles Momsen gjorde banbrytande
uppfinningar för ubåtsmäns räddning
och säkerhet och införde denna materiel
och metoder i ett utbildningssystem. Som
nämnts var Charles "Swede" Momsen en
centralfigur - även efter bärgningen av
Squalus - för att utveckla säkerhetsprinciper och ubåtsräddningsmaterieL
Momsen gjorde god karriär och slutade som amiral i US Navy. Charles Momsen hade blick och intresse för att utnyttja ny teknik och nya lösningar i ubåtar.
Således var Momsen en av männen bakom USS Albacore, som kom att revulatianera utformningen av ubåtar - droppformade skrov och en styrprincip som
liknade de principer som användes i flygplan. Albacare studerades av svenska delegationer i USA och lärdomarna kom
att påverka den svenska Sjöormen-typen.

Bellona är en miljöorganisation baserad i
Norge som engagerat sig att kartlägga
den ryska flottans hantering av kärnvapen och kärnkraftdrivna fartyg och ubåtar. Man har gjort ett antal studier och
publicerat ett stort antal kvalificerade
rapporter.
· Bellona; www.bellona.no

207

Ledamoten
JOHAN JENVALD

Overstelöjtnant Johan Jenvald, som är mariningenjör
och teknologie doktor, tjänstgör som sektionschef vid
Högkvarterets strategiledning

Ledningsträning och ledningsutveckling ur ett
förändringsperspektiv
Försvarsmakten genomför nu en nödvändig aminriktning för att vara redo att lösa
såväl befintliga somframtida uppgifter. Förändringarna i vår omvärld tillsammans
med den snabba samhälls- och teknikutvecklingen gör en helt ny försvarsmaktsstruktur möjlig och nödvändig. Denna nya struktur kommer sannolikt drastiskt att
förändra förutsättningarna för ledningen av våra olika framtida militära enheter.
För att möta nya krav på vår förmåga att leda heterogena enheter ur totalförsvaret
krävs en översyn och utveckling av ledningsträningsmetoder och ledningsträningsteknik. Rätt använd kan teknikutvecklingen också stödja bättre och mer kostnads ej~
fektiv träning och utbildning. Detta kräver dock en samtidig metodutveckling där vi
tar hänsyn till såväl träningsmål som nya tekniska möjligheter när vi utvecklar nya
utbildnings- och träningsprogram. Utvecklingen inom ledningsträningsområdet
måste genomföras stegvis och i symbios med ledningsutvecklingen. På så sätt kan
vunna njarenheter från ledningsträningen fortlöpande påverka ledningsutvecklingen och det blir möjligt att kontinuerligt öva ledningen i den operativa miljön.

Inledning
Ledning av insatser i en dynamisk miljö
är en svår uppgift. För att klara denna
uppgift behöver ledningen i form av en
chef med stab etablera och behålla en
god omvärldsuppfattning. Deras beslut
grundas på den aktuella omvärldsuppfattningen och utifrån denna måste avgörande beslut fattas för att den aktuella insatsstyrkan skall kunna verka i rätt tid
och på rätt plats. Till stöd för att genomföra sin uppgift utnyttjar insatsledningen
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olika tekniska system för såväl sammanställning och bearbetning av data som för
kommunikation och informationshantering. Idag, och till en än större del i framtiden , kommer olika insatsstyrkor inte att
ledas inom ramen för en hierarkisk monolitisk organisation. Istället kommer
beslut att fattas och genomföras av ett
antal samarbetande beslutsfattare med
stöd från ett gemensamt informationssystem.

Den snabba utvecklingen inom informationsteknologin både möjliggör och
framtvingar utveckling av ledningsdoktrinen. Hypotesen är att om vi kan utnyttja den tekniska utvecklingen så kan
vi etablera och behålla en överlägsen
omvärldsuppfattning i förhållande till
vår motpart, vilket i sin tur ökar möjligheterna för oss att besegra honom. Självklart finns risken att motståndaren kommit till motsvarande insikt och dragit liknande slutsatser vilket leder till att kapprustning inom vapenområdet ersätts med
en kapplöpning inom det informationsteknologiska området. Den som effektivast kan samla in, bearbeta och sprida information från stridsrummet kommer att
dominera det.
De tekniska och doktrinära aspekterna av ledningsutvecklingen påverkas
starkt av hur vi utbildar och tränar våra
chefer och staber. Det är därför nödvändigt att granska de krav som ställs på vår
personal i de nya ledningssituationer
som nu uppstår. Det är de kraven som
måste styra utbildning och träning inom
ledningsområdet Ett flertal kunskaper
och färdighete r kommer sannolikt att
vara desamma, samtidigt som ett antal
nya förmågor kommer att introduceras
och få en avgörande effekt på den framtida ledningen av olika insatsstyrkor. Det
är därför av avgörande betydelse att hitta en kombination av metoder och teknik som kan tillgodose både befintliga
och framtida ledningsträningsbehov.
I denna uppsats ger jag en översikt
över och diskuterar olika problem och
krav relaterade till ledningen av sammansatta insatsstyrkor i ljuset av den aktuella doktrinära och tekniska utvecklingen. Jag beskriver också ett antal träningskrav och diskuterar olika sätt att
tillgodose dessa krav.

Nya uppgifter
Inom försvarsmakten har ledningspersonalen traditionellt övats för att tjänstgöra
i en välkänd, statisk och hierarkisk organisation. stabspersonalen har då lärt sig
sin egen och samverkande enheters organisation och de olika funktioner och roller som betjänats i respektive stab. Kulturen har varit relativt homogen vilket lett
tillliknande arbetssätt i olika staber i försvarsmakten. Idag möter vi situationer
där insatsstaben har medlemmar från olika militära och civila enheter. Vi måste i
framtiden också vara beredda på att
samarbeta med utländsk personal i allt
större utsträckning om vi ska kunna delta i större internationella operationer
med uppgiften att genomföra fredsbevarande eller fredsframtvingande operationer och att kunna bistå med olika former
av humanitär hjälp i krisdrabbade områden . Ledningen av en sammansatt insatsstyrka kan endast genomföras effektivt
om stabsmedlemmarna fungerar tillsammans med sina olika bakgrunder och tidigare erfarenheter. Således ställs vi inför en stor utmaning när det gäller utveckling av olika ledningsstödsystem och
träning av ledningspersonaL

Ny teknik
De senaste åren har karakteriserats av
en mycket snabb teknikutveckling inom
olika områden. Flera av dessa områden
är mycket relevanta för ledningsområdet Exempel på sådana områden är:
• Sensorteknik som möjliggör förbättrad
datainsamling från omvärlden
• Data.fitsion som stödjer integrering av
information från olika källor
• Dynamiska och distribuerade databa ser som stödjer effektiv hantering och
utbyte av information
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• Internet- och intranätteknologi skapar
en grund för ett effektivt plattformsoberoende informationsutbyte mellan
olika aktörer
• Modellerings- och simuleringsteknik
stödjer bland annat simuleringsbaserade beslutsstödsystem och simuleringsbaserad ledningsträning
• Komponentbaserad systemutveckling
stödjer utveckling av flexibla mjukvarustrukturer som kan bilda plattformen för utvecklingen av komponenter
i ett ledningsstödsystem.
Dessa tekniska framsteg gör det möjligt
att utveckla integrerade, nätverksbaserade ledningsstödsystem. Det är dock viktigt att notera att nya tekniska lösningar
förändrar arbetsmiljön och därmed sättet för chefer och stabsmedlemmar på
olika nivåer att samarbeta och lösa tilldelade uppgifter. Detta medför stora krav
på effektiv ledningsträning i både formell och tillämpad form. Dessutom krävs
att ledningsträningsutvecklingen genomförs integrerat med ledningsutvecklingen.
Flera olika stödsystem förändrar arbetsuppgifterna och rollerna i framtidens
staber. Eftersom olika stödsystem minskar behovet av antalet stabsmedlemmar
(Martin et al., 1999) så ökar kravet på
den kvarvarande personalen att kunna
arbeta i flera olika roller under olika faser av en operation (Rouse et al., 1992;
Salas et al. , 1992). Sannolikt behöver
framtidens ledningsgrupper färre men
mer väl utbildade och vältränade medlemmar (Dessoy, 1996).

Nya träningsbehov
Nya typer av operationer och tekniska
landvinningar medför utm ani ngar för
ledningsträningsområdet. Det finns flera
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faktorer som behöver belysas, till exempel realismen i träningssituationen, träningssystemets inverkan på träningssituationen , övningsledningens förmåga att
påverka och följa övningsförloppet, samt
övningsledningens förm åga att lämna
och ta kritik vid genomgången efter övningen. Speciellt viktigt är samspelet
mellan olika tekniska system, observatörer och övningsledare för möjligheterna
att erhålla en realistisk övningssituation
och för att erhålla tillräckligt mycket saklig sammanställd övningsinformation för
att stödja en konstruktiv genomgång efter övningen (Pearson & Smith, 1986;
Thatcher, 1986; Lederman , 1992; Morin
et al. , 1998; Jenvald , 1999a; Morin et al. ,
2000).
Simulering är en avgörande funktion
för att åstadkomma effe ktiv ledningsträning. Vi definierar här simulering i dess
bredaste betydelse som en teknik som
representerar möjliga händelser och processer under tränings eller försöksförhållanden. Denna definition inkluderar så
vitt skilda verksamheter som krigsspel
med papper och penna till träning i integrerade datorbaserade ledningsstödsystem.
Det är viktigt att definiera det träningsproblem som vi försöker lösa och
anpassa metoder och teknik utifrån det
aktuella träningsproblemet. Många träningssystem har konstruerats utifrån föresatsen att erhål la en så god avbild av
den verkliga miljön som möjligt, men tyvärr inte för att er bj ud a effektiv träning
(Gerlock & Meliza, 1999). Träningsaspekten har i många fall kommit i andra
hand och aktualiserats först när systemet
varit i bruk en tid (Verstegen & Barnard ,
1998). Med andra ord så är simuleringsbaserade träningssystem inte alltid anpassade och konstruerade för att lösa ett

speciellt träningsbehov. ]stället har träningssystemsutvecklingen begränsats av
existerande systemimpl ementationer av
befintliga ledningsstödsystem. Ä ven om
dessa situationer inte all tid kan undvikas,
så finns det mycket att vinna när det gäller träningskvalitet och träningseffekt
om träningsbehovens krav introduceras
tidigt i utvecklingen av nya ledningsträningssystem.
Den tekniska utvecklingen inom ledningsområdet är långt framskriden , medan det endast finns begränsad erfarenhet
av användningen av nya ledningssystem
under verkliga operationer. Detta medför i sin tur att taktik och stabsrutiner
fortfarande är under utveckling, vilket
gör det mycket svårt att entydigt definiera olika träningskrav. Å andra sidan, när
personalen tränar i dessa nya ledningssystem, kommer de tillsammans med övningsledningen att upptäcka nya sätt och
rutiner för att lösa sina uppgifter. Erfarenheterna från denna träning måste tas
tillvara och både spridas inom Försvarsmakten och utnyttjas i ledningsutvecklingen (Thorstensson, 1998).
Nya ledningssystem reducerar inte
kravet på personalens grundläggande
färdigheter som personlig fackkompetens, förmåga att lösa kvalificerade uppgifter i sammansatta arbetsgrupper eller
förmågan att fatta beslut i tidskritiska situationer (Worm et al. , 1998). ]stället
ökar kraven på person alen i framtidens
staber där det gäller att kunna fungera i
olika roller under olika delar av en operation . Under dessa operationer kommer
grundläggande professionell kompetens
och personlig förmåga att vara en förutsättning för att den framtida ledningsförmågan skall kunna lyftas till en ny nivå
genom informationsövertag och överlägsen omvärldsuppfattning.

Samtidigt som nya ledningssystem
ger oss snabbare och effektivare informationsinhämtning, ökad kapacitet för
informationsbehandling och effektivare
kommunikation mellan insatsledningen
och de verkande enheterna, så kommer
beslutsfattarna att ställas inför det faktum att tiden för beslut blir allt kortare
om beslutsfattandet skall vara i fas med
övriga delar i beslutscykeln, vilket kan
leda till informationsöverbelastning hos
insatsledningen (Jenvald , 1999b ). Sådan
överbelastning kan också uppstå om antalet möjliga beslutspunkter ökar som
följd av den bättre omvärldsuppfattnin gen som möjliggör beslutsfattande på mer
detaljerad nivå än tidigare. För att kunna
ta vara på informationsteknologins framsteg i form av nya ledningssystem krävs
både förmåga att delta i traditionellt
stabsarbete och att bemästra den nya
tekniken .
En av de stora utmaningarna i närtid
är att skapa ett program för ledningsträning som tillgodoser ett helt spektrum av
behov och situationer, från grundläggande utbildning av en enski ld befattningshavare, till träning av den operativa insatsledningen i en datorstödd ledningsmiljö.

Stöd för ledningsträning
Behovet av ökad flexibilitet i framtidens
staber och bland stabsmedlemmarna
kommer att komplicera arbetet för både
övningsledning och för observatörer
(Gentner et al. , 1997; Fowlkes et al. ,
1999). Speciellt gäller detta möjligheten
att känna igen bra och dåliga arbetsmönster under ett ledningsträningsmoment. Jämfört med dagens staber så
komm er det att finnas färre standardlösningar till ställda uppgifter. Stabsmed-
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lemmarnas roller kommer att kunna växla under operationens gång och i vissa
fall kan det vara svårt att identifiera tydliga övergångar mellan dessa roller. Denna situation kommer att ställa ökade
krav på övningsledningen och dess observatörer och instruktörer. Tränarna
måste ha en solid generell kunskap inom
ledningsområdet och stödjas av system
för att observera och dokumentera övningsförloppet. Framtidens ledningsträning måste också kunna genomföras på
alla de platser där den verkliga staben
kan grupperas.
Beroende på målet med träningen
och de befintliga träningsresurserna kan
det finnas ett antal skäl till att använda
olika typer av datorstöd. Med färre stabsmedlemmar som skall operera i en allt
mer komplex miljö finns ett ökat behov
av effektiv träning. I dessa träningssituationer skall också antalet tränare och
stödpersonal minimeras utan att träningskvaliten sjunker. Det faktum att de
övade ofta innehar nyckelbefattningar
ställer dessutom krav på att delar av träningen kan genomföras individuellt på
den tränades ordinarie arbetsplats. En
sådan möjlighet ökar tillgänglig träningstid och minskar krave t på att den övade
staben måste befinna sig på samma geografiska plats under hela träningsprogrammet Möjligheten att öva individuella uppgifter på distans med hjälp av programvara som kan köras på en ordinär
persondator skull e sannolikt kraftigt öka
övningsuttaget och övningseffekten
(Stoudenmire et al. , 1999).
Nästa steg i träningen är att stödja
distribuerad träning där stabsmedlemmarna får lösa en gemensam uppgift
trots att de befinner sig geografiskt åtskilda. Denna typ av träning kan stödja
gruppsamarbete och öka förståelsen för
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både egen och andra stabsmedlemmars
roller i den uppgiftsanpassade staben under olika faser av den övade operationen.
På detta sätt är stabsmedlemmarna väl
förberedda när man samlas för att leda
en operation som kräver en integrerad
ledning. l denna fas av träningen är det
mer motiverat att tilldela större resurser
för övningsledning och övningsuppfölj ning för att kunna erbjuda de övade effektiv feedback och ta tillvara viktiga erfarenheter från övningen.
Ansatsen med ett stegrat träningsprogram gör det möjligt för olika befattningshavare att träna på sina ordinarie
tjänstgöringsplatser, vilket möjliggör ett
effektivare övningsuttag. Träningen omfattar såväl distribuerad individuell träning som distribuerad gruppträning innan staben samövas på gemensam plats.
Detta möjliggör att exklusiva träningsanläggningar kan samutnyttjas i högre grad,
då endast slutfasen av träningsprogrammet behöver genomföras i dessa anläggningar. En flexibel infrastruktur och arrvändarvänliga verktyg för att justera och
vidareutveckla spel- och träningsmodeller tillsammans med välutbildad träningspersonal möjliggör stegvis förfining
av ledningsträningen . Detta angreppssätt
bildar basen för lyckade långsiktiga investeringar inom ledningsträningsområdet Det är också viktigt att regelbundet
analysera och utvärdera ledningsträningen i ljuset av den faktiska ledningsutvecklingen. Med kunskap från dessa utvärderingar är det möjligt att välja rätt
träningsmetoder och rätt träningssystem
för att klara träningskraven i en försvarsmakt i förändring.

Avslutning

Referenser

De dramatiska omställningarna inom
hela det militära området som ett resultat av både geopolitiska förändringar och
den snabba tekniska utvecklingen kommer att påverka kraven på våra framtida
förband och enheter. Utvecklingen kommer att påverka hur dessa förband skall
ledas och sannolikt även hur hela ledningsområdet utvecklas.
Träningsaspekterna av ledningsområdet måste beaktas tidigt vid utformningen av nya ledningssystem. Detta på
grund av att kompetensen och förmågan
hos insatsledningen har en så avgörande
betydelse för resultatet av den totala insatsen . Metoderna för ledningsträning
måste utvecklas ytterligare för att träningen verkligen skall reflektera de
framtida krav som kommer att ställas på
våra ledningsorganisationer, speciellt då
antalet personer i staberna minskas och
olika datorbaserade stödsystem introduceras.
Träning och träningsutveckling är lika
viktiga som doktrin och teknikutvecklingen inom ledningsområdet Följaktligen måste resurser avdelas för träningsfrågor tidigt i utvecklingsprocessen vid
framtagn ingen av nya ledningssystem.
Annars kommer vi att fortsätta att betrakta och behandla träning som något
som alltid kommer i efterhand , vilket
obönhörligen leder till suboptimalt utnyttjande av investeringar gjorda inom
både doktrin- och teknikområdet

Dessoy, J.M. (1996). Training - the Prime
Weapon in Today's Arrned Forces. Defence Security Review, /(1) , 160- 161.

Författarens tack
Jag vill tacka tekn .lic. Magnus Marin och
övl.gr Swen Persson för givande diskussioner och synpunkter på tidigare versioner av denna artikel.

Fowlkes, J.E., Dwyer, D.J. , Mi lham , LM. ,
Bums, J.J. , and P ierce, L. G. (1999). Team Skills
Assessment A Test and Evaluatian Component for Emerging Weapon Systems. Proeecdings of the 1999 l nterservice l Jnd ustry Training, Simulation and Education Conference, pp.
994- 1004, Orlando, Fl.
Gentner, F. C. , Cameron, J. A., and Crissey, M.J.
(1997). Essential Training Needs and Resources for Simulation Observer/Controll ers. In
Proeecdings of the 19th lnterservice l lndustry
Training Systems and Education Conference,
pp. 118- 129, Orlando, Florida.
Gerlock, D.L., and Meliza, L.L. (1999) . Supporting Exercise Control and Feedback in the
Digital Durnain for Virtual Simul ations. Proeecdings of the 1999 lnterservice l lndustry
Train ing, Simulation and Education Conferen ce, pp. 407-417, Orlando, Florida.
Jenvald, J. (1999a). Methods and Too/s in Com puter-Supported Taskforce Training. Linköping Studies in Science and Technology, Dissertation No. 598, TSBN 91-7219-547-9, Linköping, Sweden.
Jenval d, J. (1999b) . Modellering och simulering - ett instrument för taktisk och teknisk utveckling, Tidskrift i Sjöväsendet, 162(3), 291297.
Lederman, L.C. (1992). Debriefing: Toward a
Systematic Assessment of Theory and Practice. Simulation & Gaming, 23(2), 145- 160.
Martin, M.K. , Campbell, G.E., and CannonBowers, J.A. (1999) Measuring the Impact of
Advanced Technology on Manning Combat
Information Centers. In Proeecdings of the
1999 lnterservice l lndustry Training, Simulation and Education Conference, pp. 10581066, Orlando, Florida .
Marin, M. , Jenvald, J. , Worm, A., and Thorstensson , M. (1998). Instrumented Force-onForce Battle Training in Sweden: Lessons Le-

213

arned during the First Five Years. In Proeecdings of the 9th International Training and
Education Conference, ITEC'98 , pp. 30-43,
Lausanne, Switzerland.
Morin, M., Jenvald , J., and Thorstensson, M.
(2000). Computer-supported visualization of
rescue operations. Safety Science , 35(1-3), 327.
Pem·son, M., and Smith, D. (1986). Debriefing
in Experience-Based Learning. Simulations/
Gamesfor Learning,16(4) , 155-172.
Rouse, W. B., Cannon-Bowers, J. A ., and Salas,
E. (1992). The Ro le of Mental Models in Team
Performance in Camplex Systems. IEEE
Transactions on Systems; Man and Cybern.etics,
22, pp.1296- 1308. New York: Wiley.
Sala s, E. , Dickinson, T.L., Converse, S.A ., and
Tannenbaum, S.I. (Eds.). (1992). Toward an
understanding of team performance and training. Norwood , NJ: Ab lex.
Stoudenmire, PF., Day, R.D. , and Turner, D.
(1999). PC-Based Simulation for Training A c-

cident Response Decision-Making. Universal
Systems and Technology Inc., Kirtland Air
Force B ase, New Mexico, USA.

Kungl. Örlogsmannasällskapets bibliotek

Thatcher, D. (1986). Fromoting Learning
through Games and Simulation. Simulation/
Games for Learning, 16(4), 144--154.

Biblioteket i KARLSKRONA

Thorstensson, M. (1998). Development of Methods for Support of C31 Systems Analysis.
FOA-R- 98-00837-503- SE . Defence Research Establishment, Linköping, Sweden.
Verstegen , D.M.L. , and Barnard, Y.F. (1998).
Supporting the Design of Simulators from a
Training Point of View. Proeecdings of the
1998 Jnterservice lIndustry Training, Simulation and Education Conference, Soesterberg,
The Netherlands.
Worm , A., Jenvald, J. , and Morin, M. (1998).
Mission Efficiency Analysis: Evaluating and
Improving Tactical Mission Performance in
High-Risk, Time-Critical Operations. Safety
Science, 30(1- 2), 79- 98.

Ad dB lock
Välj, riv av, montera!

;1.11

Biblioteket hålles öppet måndagar och torsdagar kl11.30-13.00. Under tiden då mässen hålles stängd Oul- och nyårshelgerna samt sommarsemester under juli månad) håller även biblioteket stängt. l övrigt efter
överenskommelse med bibliotekarien. 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
Biblioteket finns på Jungfrugatan 51. Bibliotekarie är ledamoten Bo Granath, bostadsadress Wallmar Yxkullsgatan 40, 1 tr, 118 50 Stockholm, tel
08-84 98 58. Biblioteket är tillgängligt under tiden september- april efter
kontakt med bibliotekarien.
Specialområden som biblioteket innehåller:
1.
strategi med inriktning på doktrinutveckling
2.
Internationell rätt, speciellt havsrätt
3.
Arktisk forskning
4.
Navigation och sjömanskap
5.
Hydraakustik
6.
Telemotmedel
7.
Navalmedicin med dykeri
8.
Marinkalendrar av olika slag och årgångar
9.
Lexikon och uppslagsböcker
l övrigt finns litteratur inom områdena Historia (K) och Krigsväsen (S).
På Jungfrugatan finns även ett bildarkiv med ca 36 000 kartonger innehållande över 100 000 bilder på örlogsfartyg från hela världen samt även bilder på handelsfartyg, personer och marin verksamhet. Bildarkivet handhas av Richard Areschaug med adress Erik Dahlbergsgatan 71, 115 57
Stockholm, tel 08-782 98 37. Den som vill låna bilder kan vända sig till
Richard Areschoug.
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SAL Speed Logs
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lnformations tiänst
020-222 111

SAL Speed Logs have been weil known to the marine industry since 1912.
Today more than 5,000 systems are in operation . The present range of SAL
Speed Logs is based on the acoustic earrelation principle.
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