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Kungl. Örlogsmannasällskapet 

Nr 5/93 Kungl Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde, torsdagen 1993-09-30 
(Utdrag ur protokoll) 

Sammanträdet hölls på Västkustens marinkommando i Göteborg i närvaro av 18 
ledamöter och inbjudna gäster. 

§ 2 Tillkännagav ordföranden att sedan föregående sammanträde har ledamoten 
Hans Bergstrand avlidit. 

§ 3 Justerade protokollet från föregående sammanträde 1993-04-27 

§ 4 Beslöts att högsta antalet ledamöter som får inväljas 1993 är 
• en hedersledamot 
• sex ledamöter 
• tre korresponderande ledamöter 

§ 5 Orienterade ledamoten Herman Fältström om "Den nya Försvarsmakten". 

§ 6 Avhöllledamoten Bengt Rygge inträdesanförande under rubriken "Förändra
de förutsättningar för marin materielunderhållsverksamhet" 

§ 7 Framförde ledamoten Lars Graner utdrag ur årsberättelse i vetenskapsgrenen 
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V, "Marin underhållstjänst", av ledamöterna Rolf Brehmer, Lars Graner och 
Sture Malmgren 

Vid protokollet 
Herman Fältström 
sekreterare 

Nr 6/93 Kungl Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Stockholm 
1993-10-28 

(Utdrag ur protokoll) 

§ 2 Tillkännagav ordföranden att sedan föregående sammanträde har ledamöterna 
Bernt Wallin och Arne Åkesson avlidit. 

§ 3 Omvaldes ledamöterna Ulf Rubarth och Anders Stävberg samt nyvaldes leda
moten Lars Salomonsson som ordinarie styrelseledamöter för två år och omval
des ledamoten Sölve Larsby som styrelsesuppleant för två år samt nyvaldes 
ledamoten Claes-Göran Heden som styrelsesuppleant för ett år. 

§ 4 Godkändes att ledamoten Jan Bring adjungeras till styrelsen. 
§ 5 Omvaldes ledamöterna Lars Werner och Nils-Olof Tillberg som revisorer samt 

omvaldes ledamöterna Arne Gustafsson och Sune Birke som revisorssupple
anter. 

§ 6 Omvaldes ledamoten Ulf Ed man (sammankallande) samt nyvaldes ledamöter
na Bo Wranker och Henrik Bohm som valberedning. 

§ 7 Fastställdes årsavgiften för nästa verksamhetsår till (oförändrat) 50 kronor. 
§ 8 Beslutades om tilldelning av belöningar enligt följande: 

Korresponderande ledamoten Hans Dahlberg - Silvermedalj för initierat och 
aktuellt författarskap 

Ledamoten Bertil Stjernfelt -Silvermedalj och penningbelöning för långvarigt 
och berikande författarskap 

Kaptenlöjtnant Knut Riiber (Norge) - Penningbelöning för väl genomförd 
enskild utredning på Militärhögskolan 

Örlogskapten Lars-Åke Larsson- Penningbelöning för väl genomförd enskild 
utredning på Militärhögskolan 

§ 9 Diskuterades sällskapets verksamhet, program och uppläggning. Fastställdes 
sammanträdesdagar för verksamhetsåret 1993/94 enligt följande : 
Tisdagen 7 december 1993 BÖS 
Torsdagen 27 januari 1994 MKV 
Torsdagen 24 februari 1994 MHS CM föredrag 
Torsdagen24mars 1994 SOSS 
Torsdagen 21 april 1994 MHS Lunchsammanträde 

154 

Torsdagen 29 september 1994 MHS Lunchsammanträde 
Tisdagen 25 oktober 1994 SOSS Valsammanträde 
Tisdagen 15 november 1994 SOSS Högtidssammanträde 
Måndagen 12 december 1994 MKS 
(Reservation för ändringar) 

§ 10 Föredrog ledamoten B-A Johansson utdrag ur Årsberättelse i Vetenskapsgre
nen I för 1993 (operativ verksamhet) under rubriken "Kustinvasion och mari
nens utveckling" 

§ 11 Invaldes - i ordning- följande som ledamöter av Kungl Örlogsmannasällska
pet 

Hedersledamot 
Konteramiral Kjell Prytz (Norge) 

Ordinarie ledamöter 
Överstelöjtnant Göran Gunnarsson 
Kommendörkapten Rolf Löthman 
Överste Håkan Beskow 
Kommendörkapten Kenneth Lindmark 
Kommendörkapten Göran Larsbrink 
Kommendörkapten Benny Sjövall 

Korresponderande ledamöter 
Jur kand Marie Jacobsson 
Professor Jörgen Weibull 
Direktör Bertil Malmberg 

Vid protokollet 
Herman Fältström 
sekreterare 

Nr 7/93 Kungl Örlogsmannasällskapets 222:a högtidssammanträde i Karlskrona 
1993-11-15 

(Utdrag ur protokoll) 

Högtidssammanträdet avhölls i Karlskrona i närvaro av ca 40 ledamöter och inbjudna 
gäster 

§ l Förklarades högtidssammanträdet för öppnat 
§ 2 Justerades föregående protokoll 

§ 3 Valdes ledamoten Claes Tornberg till ordförande för verksamhetsåret 1993-94 
§ 4 Valdes ledamoten Sten Swedlund till vice ordförande för verksamhetsåret 

1993-94 

§ 5 Infördes nyinvalda ledamöter 
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§ 6 Föredrog sekreteraren verksamhetsberättelsen för det nu avslutade verksam
hetsåret. Till verksamhetsberättelsen fogades redogörelser för biblioteksverk
samheten i Karlskrona och i Stockholm samt förlagsverksamheten. Verksam
hetsberättelsen godkändes. 

§ 9 Tillkännagavs årets belöningar. Belöningarna utdelades av sällskapets ord
förande. 

§ 10 Chefen för marinen tillkännagav och utdelade årets belöningar ur Gåsefjärds
fonden och Kockums fond. 

§ 11 Föredrogs levandesteckningar över de under verksamhetsåret avlidna ledamö
ter. 

§ 12 Talade ledamoten Mats Lindemalm över ämnet "Provturskommando Göte
borg". 

§ 13 Talade ledamoten Nils-Ove Jansson över ämnet "Utvecklingen i omvärlden". 

§ 14 Talade hedersledamoten Michael Moore över ämnet "The new NATO and the 
Baltic" . 

§ 15 Överlämnades "Kungl Örlogsmannasällskapets marsch" av kompositören Åke 
Dohlin. 

§16 Sällskapets ordförande, ledamoten Claes Tornberg, höll ett anförande vid ned
läggning av sitt ämbete. 

Vid protokollet 
Ulf Rubarth 

ERNST NYMANS HERREKIPERING 
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Etablerad 1890 

Erbjuder allt i uniformer och 
tillbehör för Marinen. 

John-Erik Jansson 

Ronnebygatan 39 371 00 Karlskrona Tfn 0455-102 98 

Minnesteckningar 

Einar Blidberg 
Viceamiralen Einar Blidberg avled den 20mars i en ålder av 87 år. Han föddes den 20 
september 1906 i Kramfors av, häradsskrivaren Tage Blidberg och Ragnhild Ekelund. 

Efter studentexamen i Falun 1925 antogs han till sjökadett. Dessförinnan hade han 
redan 1923 tjänstgjort som extrakadett på pansarskeppet Drottning Victoria då kron
prinsen for till London för förmälningen med lady Louise Mountbatton , vår blivande 
drottning. 

Efter den då gällande utbildningsgången med praktiska kurser till sjöss och två 
vintrar vid sjökrigsskolan på Skeppsholmen utnämndes han till fänrik på hösten 1928. 
Löjtnant 1930, kapten 1939 och kommendörkapten av 2.graden 1945, av l.graden 
1950, kommendör 1955, konteramiral1957 och viceamiral vid pensionsavgången 1971 
en kortfattad beskrivning av en karriär, som markerar en sällsynt yrkeskunnig och för 
marinen mycket betydelsefull insats till fosterlandets försvar. 

Blidberg började som artillerist på pansarskepp av Sverigetyp och jagare. Höjd
punkten i hans artilleristiska verksamhet kom 1934, då han som artilleriofficer på 
jagare på största skjutavstånd på två och en halv minut utan inskjutning och med åtta 
sekunders salvtakt hade ett träffresultat på 25%. Som artillerist erövrade han två 
Boforspokaler och en K unga pokal. Ett klart bevis på hans stora yrkeskunnande. 

Efter genomgången sjökrigshögskola allmän och högre kurs kom han att utnyttjas i 
många viktiga befattningar och utredningar. Han var också under flera år lärare i 
taktik vid sjökrigshögskolan. 

1957-1960 var han chef för marinstaben. 
Som praktisk sjöman med erfarenheter både från de stora skeppen och moderna 

jagare och med djupa kunskaper påverkade han starkt taktikutvecklingen. Särskilt 
kom detta fram under hans tid som chef för kustflottan. Den nya operativa taktik, som 
utvecklades och som i första hand syftade till överraskande anfall efter utbrytning från 
skärgård och därefter snabbt anfall mot en upptäckt fientlig styrka hade som förutsätt
ning avancerad navigering med hjälp av radar. Ett viktigt hjälpmedel var därvid en av 
honom utvecklad s k navigeringsskiva. Metoden kom också till användning under 
hans tid som konsult i sjöfartsverket för utbildning av lotsar i navigering av tankers i 
skärgårdsleder under svåra förhållanden samt vid navigering av supertankers i sådana 
farvatten som Engelska Kanalen. 

Blidbergs långa tjänstetid till sjöss gav honom ett mycket stort praktiskt kunnande. 
Detta medförde stor säkerhet i hans befälsföring. 

Som stabschef vid och senare chef för Ostkustens Örlogsbas hade han ett avgöran
de inflytande på flottans utflyttning till Muskö. 

För sin "banbrytande verksamhet" inom navigeringsområdet fick han Kungl. Ör
logsmannasällskapets guldmedalj och Kungl. Krigsvetenskapsakademiens silverme
dalj jämte det s k Ahlbergska priset. Efter pensionsavgången och under sin tid som 
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konsult vid sjöfartsverket tjänstgjorde han som navigatorisk expert i många sjöfarts
mål även utomlands. 

Han var hedersledamot av Kung Örlogsmannasällskapet och ledamot av Kungl 
Krigsvetenskapsakademien. Han var vid sin bortgång hedersledamot av Sjöhistoriska 
samfundet, där han under nitton år varit en mycket värderad ordförande. 

Blidberg var en sällsynt duglig och yrkeskunnig sjöofficer och en vänsäll och god 
människa. Han hade förvisso också både temperament och en stark vilja att föra saker 
och ting framåt. En stark känsla för rättvisa och gentlemannaskap utmärkte hans 
uppträdande. Hans goda humör och humor, gjorde att han alltid berättade rätt histo
ria i rätt sammanhang. Han var en stor glädjespridare i kamratkretsen. 

Vi som mött honom och haft förmånen att få räkna honom som vän saknar honom. 
Fosterlandet är skyldigt honom tack för hans bestående insatser i försvaret. 

A v hedersledamoten Åke Lindemalm 

Nils Gustav Rosen 
Hedersledamoten, f d universitetskansler Gustav Rosen har avlidit. Han var född i 
Umeå 1907 och son tilllandshövding Gustav R Rosen. 

Nils Gustav Rosen blev Fil kand i Uppsala 1929. Efter anställning i dåvarande 
ecklesiastikdepartementet blev tf statssekreterare där för att under kriget vara stats
sekreterare i försvarsdepartementet. Han var generaldirektör och chef för skolöver
styrelsen 1947-64. 1964 utnämndes han till universitetskansler, en post som han upp
rätthöll till sin pensionering. 

Han var ordförande i statens tekniska forskningsråd och innehade en mängd 
styrelseuppdrag bl a i Stockholms sparbank, statskonsult och Flygtekniska försöks
anstalten. Han deltog i och var ordförande i ett stort antal utredningar bland vilka kan 
nämnas matematikmaskinutredningen, 1974 års underrättelseutredning och forsk
ningsrådsutredningen. 

Han var ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademien och kallades till filosofie he
dersdoktor vid Göteborgs universitet. 

Han invaldes som hedersledamot i Kungl Örlogsmannasällskapet 1945. 

Fredrik Taube 
Kommendören, greve Fredrik Taube, Stockholm, 84 år, föddes i Göteborg, son till 
distriktslantmästaren greve Carl Taube och grevinnan Marieanne, född von Schwerin. 

Efter studentexamen i Vänersborg 1927 genomgick Fredrik Taube Kungl Sjökrigs
skolan och blev fänrik 1931. Han befordrades till kapten 1941, kommendörkapten 1 gr 
1954 och kommendör 1962. Under sina yngre år tjänstgjorde han vid skeppsgossekå
ren och seglade under den tiden med såväl af Chapman som "skeppsgossebriggen" 
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Najaden. Därefter kom han att huvudsakligen ägna sig åt flottans minvapen inne
bärande bl a chefskap på vedettbåtar och minsvepare samt instruktör vid olika min
skolor. Efter sjökrigshögskolan och dess högre minkurs ägnade han sig med ett fåtal 
avbrott helt åt minvapnet . 

Det var under sina 15 år som chef för dåvarande marinförvaltningens minbyrå 
1951-57 och 1960-69 som Fredrik Taube gjorde sina stora insatser för min- och 
minsveparväsendets utveckling. Då minvapnet alltid omgivits av stor sekretess kan 
dessa hans insatser endast vara kända för en inre krets. Dagens minörer inom marinen 
betraktar Fredrik Taube som en märkesman inom sitt område. 

Fredrik Taube var ledamot av Kungl Krigsvetenskapsakademien och hedersleda
mot i Kungl Örlogsmannasällskapet 

Pensioneringen 1969 kunde inte hejda Fredrik Taubes verksamhetsiver. Han ägna
de sig nu främst åt kamratföreningen Flottans Män, vars riksordförande han var 1966-
79. Han var också ålderman i Lidingö Gille 1974-78. Men inte nog med det, han var 
även medlem i samfund, vän-, skol- och veteranföreningar samt klubbar och organisa
tioner för ideell hjälpverksamhet. 

Fredrik Taube var en färgstark personlighet. Kärlek och vänskap, livets viktigare 
ingredienser, präglade hans levnad i ett rikt familjeliv med makan Stina och de fyra 
sönerna samt en stor vänkrets. 

Med sin positiva livssyn, sitt glada lynne, sin generositet, sin vänfasthet och inte 
minst sitt sinne för humor fick han lätt vänner och vann stor uppskattning inom sina 
olika intresseområden. Med sin humor och sin förmåga att uttrycka sig på såväl prosa 
som vers blev Fredrik Taube från början den självskrivne författaren till kadettårens 
spex. Otaliga blev sedan hans versifierade hyllningar till jubilerande vänner. I ordets 
bästa bemärkelse var Fredrik Taube en glädjespridare, som generöst bjöd på sig själv. 

Av ledamoten Nils-Erik Ödman 

Carl-Erik Groth 
Hedersledamoten i Kungl Örlogsmannasällskapet, f d generalläkaren Carl-Erik 
Groth har avlidit i en ålder av 88 år. Han var född i Sundsvall, son till borgmästare 
Leonard Groth och hans maka Anna Thuden. 

Efter studentexamen i hemstaden studerade han medicin vid Uppsala universitet, 
där han 1942 blev med dr och docent i kirurgi. 1929 ingick han äktenskap med 
grevinnan Harriet Wachtmeister. 

Efter tjänstgöringar vid Kristianstads lasarett och Akademiska sjukhuset i Uppsala 
1935-44 innehade han befattningar som första byråläkare vid försvarets sjukvårdsför
valtning, förste marinläkare samt medicinalråd och chef för sjukhusbyrån. Han var 
verksam i Korea under två perioder, 1950--51 som chefsläkare vid Svenska Koreasjuk
huset och 1958-60 som sjukhuschef vid Skandinaviska sjukhuset i Söul. Inom kirurgin 
var han en framstående expert på brännskador. 
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År 1952 utnämndes Carl-Erik Groth till generalläkare och chef för försvarets 
sjukvårdsstyrelse, en befattning han innehade fram till sin pensionering. 

Felix Naeslund 
Ledamot i Kungl Örlogsmannasällskapet, f d förste marinläkaren Felix Naeslund har 
avlidit i en ålder av 85 år. Han var född i Högsjö i Ångermanland och tog studenten i 
Stockholm 1926. Han bedrev sina studier vid Karolinska Institutet och blev medicine 
licentiat 1935. 

Efter klinisk utbildning i kirurgi och ortopedi i Stockholm vid Maria sjukhus, 
Vanföranstalten, Garnisonsjukhuset, S:t Görans sjukhus samt Karolinska sjukhuset 
öppnade han 1945 privatpraktik i Stockholm. Praktiken bedrev han i fyra decennier. 

Felix Naeslund blev marinläkarstipendiat 1934 samt marinläkare 1938. År 1945 
utnämndes han till byråläkare vid Försvarets sjukvårdsstyrelse. Åren 1950 till1952 var 
han chef för sjukvårdsbyrån vid Försvarets sjukvårdsstyrelse. Han utnämndes till 
förste marinläkare 1951 och tjänstgjorde 1952-1956 som stabschef hos dåvarande 
marinöverläkaren samt 1957-1967 som förste marinläkare och ansvarig för sjukvårds
avdelningen vid Marinkommando Ost. Han var bl a ledamot av dåvarande Flyg- och 
navalmedicinska nämnden och blev 1953 ledamot av Örlogsmannasällskapet. 

Bemt Wallin 
Förre marinöverdirektören Bernt Wallin, Stockholm, blev 81 år. Han föddes i Norr
köping, son till fil dir Gotthard Wallin och hans hustru Signe, född Baeckström. 

Bernt Wallin utexaminerades från Tekniska högskolan 1934. Han blev mariningen
jör 1936, marindirektör 1946 och 1:e marindirektör 1959. 

Åren 1934-35 arbetade han som ingenjör vid AB de Lavals Ångturbin och vid AB 
Götaverken. Han tjänstgjorde vid Karlskrona örlogsvarv 1936- 38 och var därefter 
fram till1941 fartygsingenjör på pansarskepp. 1941-44 var han sektionschef vid marin
förvaltningen och 1944-49 kontrollant för kryssarbyggen i Göteborg. 

Från 1949 till1954 var Bernt Wallin byråchef vid marinförvaltningen. 1954-59 var 
han avdelningschef vid Karlskrona örlogsvarv, 1959-62 inspektör vid marinens 
skeppstekniska tjänst och 1962-66 chef för marinförvaltningens skeppsbyggnads
avdelning. Han blev kommendör av l :a graden 1962 och var från 1966 marinöver
direktör och chef för mariningenjörskåren. Slutligen var han från 1968 till1977 verk
ställande direktör i Stiftelsen Svensk Skeppsforskning. 

Bernt Wallin hade en rad styrelseuppdrag, i Statens skeppsprovningsanstalt, Stif
telsen för korrosionsteknisk forskning, Korrosionsinstitutet, Ingenjörsvetenskapsaka
demiens svetskommission och Sveriges mekanisters riksföreningen . Vidare var han 
ordförande i Sveriges Tekniska Förenings sektion för skeppsbyggnad och ordförande 
i utiandsrådet för skeppsteknik. Han var sedan 1953 ledamot av Örlogsmannasäll
skapet. 
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Gustaf Wigforss 
F överingenjören Gustaf Wigforss , Göteborg, 87 år, föddes i Alvesta, son till järn
handlare Axel Wigforss och Alfhild, f Ekman. Efter studentexamen i Uddevalla och 
examen från KTH trädde han i varvstjänst som skeppsbyggare, blev mariningenjör 
1931 och torpedingenjör 1934. 

Under åren 1946-60 var han fabrikschef vid Centrala torpedverksaden i Motala. 
Under de följande åren bodde han i Göteborg, var bl a leveranskontrollant för mari
nen och verksam som konsult. 

Redan under studietiden vid KTH visade Gustaf Wigforss prov på en lysande 
teknisk begåvning kombinerad med analytisk skarpsinnighet. Som färdigutbildad 
mariningenjör var han ett par år anställd som konstruktör vid Öresundsvarvet och 
Kockums samt ett år som arbetschef på örlogsvarvet i Karlskrona. Slutligen med två 
års sjökommendering på jagare hade Gustaf Wigforss breddat sin utbildning innan 
han 1933 övergick till torpedvapnet. Åt denna tekniskt högkvalificerade gren av 
försvaret ägnade han sedan sina krafter ända till pensioneringen 1960. 

Hans tekniska kunnande, såväl praktiska som teoretiska , kom här väl till sin rätt . 
Särskilt under sina år som chef för Centrala torpedverkstaden i Motala ledde han med 
framgång det utvecklingsarbete av torpedkonstruktioner, som kommit att utgöra 
grund för dagens avancerade torpeder. 

Efter sin pensionering bosatte sig Gustaf Wigforss med familj i Långedrag utanför 
Göteborg och ägnade sig åt annan teknisk verksamhet men fick också från marinen 
uppdrag som kontrollant av vissa fartygsbyggen. Han släppte aldrig intresset för den 
tekniska utvecklingen utan deltog långt upp i sena år bl a i forskningsinriktade aktivi
teter vid Chalmers Tekniska Högskola. Hur ambitiös Gustaf Wigforss än var i sin 
yrkesverksamhet gav han sig tid att odla sina fritidsintressen . Ett, sådant var segel
båtar. Det började med en spristångsriggad lotskutter, som under Karlskronatiden 
blev till mycken glädje för hans kamrater. Slutresultatet av hans outtröttliga båtintres
se blev den av honom själv ritade och i Motala egenhändigt byggda havskryssaren 
"Babette". 

Gustaf Wigforss var också, utöver sin rikliga begåvning, utrustad med en stillsam, 
välgörande humor och ett glatt sinnelag. Han var sedan 1957 korresponderande 
ledamot av Kungliga Örlogsmannasällskapet. 

Torsten Rapp 
Torsten Rapp tjänstgjorde som ung sjöofficer på pansarskepp och på långresefartyget 
Fylgia innan han 1928 inledde sin flygutbildning i flygvapnet, både på Malmen utanför 
Linköping och på Ljungbyhed i Skåne. Han flög först sjöflygplan med placering på F2 
i Hägernäs norr om Stockholm. 

Vid krigsutbrottet blev Torsten Rapp chef för den nyuppsatta torpedflygdivisionen 
som under krigs- och neutralitetsåren svarade för den viktiga havsövervakningen i 
Östersjön. 
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Under legendariske flygvapenchefen Bengt Nordenskjöld deltog han som chef för 
flygstabens organisationsavdelning i den snabba expansionen av det svenska flygvap
net efter olika beslut under andra världskriget. 

Torsten Rapps mångsidiga erfarenheter från flygvapnet ledde till posten som flyg
vapnets chef, CFV. Denna post som CFV fick han behålla ytterst kort tid då han redan 
hösten 1961 förordnades som överbefälhavare. 

Som den förste på denna post från någon av de "blå" försvarsgrenarna fick han 
genomföra den nyorganisation av försvarets högsta ledning som först i dessa dagar 
står inför sin förnyelse. Han värnade om den stasning på totalförsvaret som hans 
företrädare Nils Swedlund hade påbörjat. Han genomförde också det nya ekonomiska 
planeringssystemet i försvaret, FPE. 

Torsten Rapp var sedan 1962 hedersledamot av Kungl Örlogsmannasällskapet 
Torsten Rapp var en omtyckt chef, en vänsäll man, glad och alltid vänlig. Han var 

klartänkt och snabb i sina beslut, vilka han också formulerade tydligt. I grunden i hans 
personlighet fann man en rättsinnighet och en stark känsla för stil och vad man i dag 
kanske skulle kalla gamla dygder. 

Mot sina vänner och kamrater visade han, tillsammans med sin hustru Ulla, en stor 
gästfrihet i sitt hem eller på sitt älskade Forsvik på Ingarö i Stockholms skärgård. 

Torsten Rapp var en energisk och verksam man med många intressen. Han var 
jägare och en god sjöman. Varje sommar var han tillsammans med hustrun till sjöss 
och seglade runt våra kuster och utforskade dess kulturminnen. Under de senaste 
åren fick han dock nöja sig med att färdas i motorbåt. Så sent som i somras fick han på 
det sättet njuta en sista gång av ostkustens skärgård. 

Torsten Rapp var en modern militär, lyhörd för vad som rörde sig i tiden. Många 
vänner kommer att sakna honom. 

A v hedersledamoten Bengt Gustafsson 

Arne Åkesson 
Förre kommendören Arne Åkesson avled den 20 augusti 1993,74 år gammal. Han var 
född i Landskrona, son till fil dr Nils Åkesson och dennes hustru Rigmor, född 
Pettersson. 

Arne Åkesson utgjorde en viktig länk i den kamratkrets som bildades i juni 1938, 
då ett antal studenter samlades från olika delar av landet för att utbildas till sjöoffice
rare. Efter officersexamen i mars 1941 vidtog skilda land- och sjötjänstgöringar, 
inledningsvis präglade av beredskapstjänstens krav. 

Artilleritjänsten blev Arne Åkessons vapeninriktning och han genomgick sedvan
lig teoretisk utbildning varvat med tjänstgöring som artilleriofficer i skilda fartyg, 
framförallt på jagare. Efter allmän kurs på sjökrigshögskolan valde Arne Åkesson 
teknisk utbildning vid Kungl Tekniska Högskolan och tog där en "Kurs i reglerings
teknik". Denna hans vidgade kompetens togs sedan i anspråk av AB Bofors åren 
1952-1954, varvid han bland annat utvecklade kvalitetsstyrningen vid framtagningen 
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av bolagets automatkanoner, ett arbete som väsentligt bidrog till bolagets goda namn 
inom detta område. 

Vid återkomsten till flottan fick han tillfälle verka i betydelsefulla poster, såväl 
inom centrala staber och förvaltning som till sjöss . Som nybefordrad kommendörkap
ten blev det 1959-1960 fartygschefsskap på jagaren Gästrikland, vilken befattning gav 
Arne Åkesson goda tillfällen visa resultaten av gedigen teknisk och taktisk skolning. 
Gästrikland erövrade detta år praktiskt taget alla priser, som fanns att vinna i kustflot
tans vapentävlingar. 

Åren 1965-1967 tjänstgjorde Arne Åkesson vid statskontoret för organisations
undersökningar. Kommendörsbefordran 1968 ledde till befattning som chef för ma
rinförvaltningens centralplanering. På denna krävande och ansvarsfulla tjänsteplats 
stannade Arne Åkesson ända fram till 1977, då han gick i pension och samtidigt 
flyttade till Malmö. Hans tjänster togs där i anspråk av AB Kockums Mekaniska 
Verkstad, där han under åtta år bland annat fick ansvaret för informations- och 
säkerhetstjänsten. 

Arne Åkesson kunde för många kanske synas något kärv i sin befäls utövning, men 
samtidigt framstod han för alla han tjänstgjorde med som en mycket god kamrat. Han 
hade en utpräglad känsla för delegeringens betydelse och hans egen trygghet och lugn 
kombinerad med mycket gott omdöme och stor omtänksamhet ledde alltid till fram
gångsrika resultat i de mest skilda befattningar och då som regel utan att han själv så 
mycket märktes och syntes. 

Arne Åkesson invaldes som ledamot av Kungl. Örlogsmannasällskapet år 1968. 

Av ledmöterna Lennart Lindgren och Jan af Petersens 

Sven-Åke Adler 
Förre översten l.gr Sven-Åke Adler har avlidit i en ålder av 71 år. 

Efter studentexamen vid Lidingö läroverk påbörjade han sin utbildning till officer 
vidKAl där han blev fänrik 1946. 

Efter genomgången allmän och högre kurs vid Kungl sjökrigshögskolan tjänst
gjorde han 1956 som aspirant vid Försvarsstaben. Efter några år vid Gotlands kust
artilleriförsvar utnämndes han 1963 till major med tjänst vid Försvarets kommando
expedition och Marinstaben och utnämndes 1966 till överstelöjtnant. Åren 1969-1971 
var han stabschef vid Gotlands militärkommando i Visby. 1971 blev han överste och 
sektionschef vid Marinstaben, där han tjänstgjorde tilll974 då han utnämndes till chef 
för KA l. 1977 utnämndes han till överste av l.graden och blev chef för Stockholms 
kustartilleriförsvar i Vaxholm varifrån han pensionerades 1982. 

Han började sin officersbana som minör och genom alla sina befattningar bevarade 
han sitt intresse för minvapnet Han lade ner stor möda på utvecklingen av detta. 
Mycket av kustartilleriets båt- och minmateriel bär hans stämpel. Som CSK fick han 
uppleva början av återuppbyggnaden av KA ubåtsskyddssystem. Den hade dock ännu 
inte hunnit långt när han den l oktober 1982 - mitt under den s k Hårsfjärdeninciden-
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ten- gick i pension och då han bokstavligen fick tjänstgöra i SK stridsledningscentral 
ända till och med sista minuten av sin aktiva tid. 

Han var sedan 1968ledamot av Örlogsmannasällskapet. 
A v ledamoten Lars-G Persson 

Rolf Nilsson 
Förre kommendörkapten i flottans reserv Rolf Nilsson avled den14mars 1993, 64 år 
gammal. Han var född i Stockholm, son till hemmansägare John Nilsson och dennes 
maka Tora. 

Rolf Nilsson utbildade sig efter studentexamen 1949 till sjöofficer. Han utnämndes 
till fänrik vid flottan 1952. Som kommendörkapten lämnade han sin aktiva tjänst 
därstädes 1971 och övergick till civil verksamhet inom Asea, nuvarande ABB, i 
Västerås, där han fortfarande hade sin gärning vid bortgången. 

Rolf Nilsson var uppvuxen i Roslagens skärgård och hade en medfödd känsla för 
praktiskt sjömanskap, något som han fick god nytta av när han som minör tidigt blev 
fartygschef. Hans karriär i flottan gick via vapenofficersskolan på Berga Örlogsskolor 
över Kungl sjökrigshögskolans allmänna kurs och dess stabskurs till olika befattningar 
i chefens för kustflottan stab, där han verkade under många år. Rolf Nilsson kommen
derades därefter som navigeringsofficer på minfartyget Älvsnabbens 1966-67 jorden
runtresa, den resa som dåvarande kronprinsen Carl Gustaf var med på. Därefter 
följde några år som lärare och kurschef på Militärhögskolan innan han lämnade sin 
aktiva tjänst. Han behöll dock hela tiden därefter kontakt med det yrke som fostrat 
honom och som han nog innerst inne då och då längtade tillbaka till. 

Rolf Nilsson verkade inom Asea på olika områden. Till en början var han chef för 
Asea:s utbildningsavdelning, blev sedan personalchef och därefter verksam på avdel
ningen för administrativ rationalisering. Senare fick RolfNilsson ansvaret för ASEA:s 
100-årsjubileum 1983 och staden Västerås' 1000-årsjubileum 1990. Fr o m 1991 tillhör
de han en av ABB:s koncernstaber och höll därvid i koncernens engagemang vid 
världsutställningen i Sevilla. 

Rolf Nilsson kände starkt för idrotten. Han var på sin tid Sveriges yngste spelare i 
ishockeyns allsvenska serie och sysslade också med många andra sportgrenar. Senare 
ägnade han sig mycket åt den frivilliga skytterörelsen dels såsom skytt, dels - och 
framför allt- såsom ledare och organisatör, där han kom att göra stora insatser. Han 
var vid sin bortgång styrelseordförande i frivilliga skytterörelsen (FSR). 

Rolf Nilsson invaldes som ledamot av Kungl Örlogsmannasällskapet år 1969. 
Med Rolf Nilsson har kursäldste i sjöofficerskurs 1952 gått ur tiden. Han var en god 

och glad kamrat samt en alltigenom positiv människa, som hade mycket mer att ge. 

A v ledamoten Thomas Lagerman 

Hans Bergstrand 
Överstelöjtnant Hans Bergstrand avled i en ålder av nyss fyllda 72 år. Efter studentex-
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amen i Borås 1939 valde Hans Bergstrand officersyrket och blev fänrik vid kustartille
riet 1942. Han blev kapten 1949, major 1963 och överstelöjtnant 1966. Han tillades 
särskild tjänsteställning 1974. Hans Bergstrand genomgick Kungliga Sjökrigsskolans 
allmänna kurs stabskursen 1951 och den högre artillerikursen 1952. 1970 var han elev 
på Försvarshögskolan. 

Hans Bergstrand blev officer mitt under den svenska beredskapen under andra 
världskriget och detta kom att prägla de första officersåren. Hans första tjänstgöring 
var vid KA 2 men han har också olika omgångar tjänstgjort vid KA 3 och KA 5. Han 
visade tidigt stort kunnande inom det tekniska området. Han tjänstgjorde vid Marin
förvaltningen 1954-59 (nuvarande Försvarets Materielverk), som artillerilärare vid 
Sjökrigsskolan 1959--D2 och som tekniklärare och kurschef vid Militärhögskolan 
1962--D9. 

Sistnämnda år återvände Hans Bergstrand till Karlskrona, nu som chef för Kustar
tilleriets Mekanikerskola. 1971 blev han tygmästare vid Blekinge Kustartilleriförsvar 
och 1974 chef för kustartilleriförsvarets materielförvaltning. Han avgick med pension 
1981. 

Hans Bergstrand var en erkänt skicklig officer vars ledarskap präglades av vänlig
het, rättvisa och en mycket stor omtanke om sina medarbetare. Han var en skicklig 
tekniker och som sådan tillvaratogs hans kunnande dels som materielutvecklare, dels 
som pedagog och dels som förvaltningschef. Några år i början av 1970-talet var Hans 
Bergstrand ordförande i KA 2 officersförening. Han var medlem i Karlskrona Rotary
klubb sedan 1975. Hans Bergstrand var också en stor humanist med stort intresse och 
stora kunskaper inom historia, litteratur och musik. 

Hans Bergstrand invaldes i Kungliga Örlogsmannasällskapet 1974. 

Björn Berg 
Marindirektören och byråchefen vid Försvarets Materialverk, Björn Berg, Åkersber
ga, 58 år, var född i Stockholm. 

Björn Berg kom att ägna praktiskt taget hela sin yrkeskarriär åt det svenska 
ubåtsvapnet. Han började tidigt, tog värvning i flottan i unga år och tjänstgjorde de 
första åren som motorman på olika ubåtar. När han valde att pensionera sig i decem
ber 1992 var det från befattningen som chef för ubåtsbyrån vid FMV. 

Efter gymnasiestudier vid Försvarets Läroverk i Uppsala och avlagd civilingenjörs
examen som skeppsbyggare vid KTH i Stockholm, kom han efter en kortare tid på 
kustflottan till Karlskrona. Där tjänstgjorde han som ubåtsingenjör vid Tekniska 
förvaltningen och sedermera också som materielverkets kontrollant för de då nybygg
da ubåtarna Sjöbjörnen och Sjöhästen. I slutet av 70-talet kom han till FMV och 
innehade där flera sektionschefsbefattningar vid ubåtsbyrån innan han år 1982 blev 
utnämnd till kommendör och byråchef. Det var under chefstiden på ubåtsbyrån som 
han kom att bli den drivande kraften bakom det unika tillsatsmaskineriet för luftobe
roende drift av ubåtar, som under 80-talet utvecklades och utprovades framgångsrikt 
på ubåten Näcken. Under detta projekts tidigare faser var det i mångt och mycket 
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Björn Bergs uthållighet och klara tekniska blick som säkrade den slutliga framgången. 
Björn Berg var en teknisk begåvning, men han hade också ett brett allmänintresse 

och var en omvittnat uppskattad chef. Till detta bidrog säkert hans rejäla och handfas
ta läggning liksom hans förmåga att skapa tillförsikt och förtroende omkring sig. Som 
mycket befaren ubåtsman och rutinerad dykare arbetade han alltid lugnt och meto
diskt och gjorde få misstag. Hans ovanligt långa erfarenhet av ubåtsteknik och säkra 
omdömesförmåga gjorde honom med tiden till något av en centralgestalt inom om
rådet. 

Han krävde mycket av sig själv, men var alltid måttfull i sina krav på medarbetarna. 
Björn Berg älskade sitt arbete och hade planerat att tjänstgöra ännu många år. 

Björn Berg var ledamot av Kungl Örlogsmannasällskapet sedan 1981. 

A v ledamoten Henrik Bohm 

s~.~~ 
mar l ne Bo• 2001 261 02 LANDSKRONA aktiebolag Tel. 0418-240 {o. Telex 72063 MARLAND S 

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

MINFÖRSVAR UTVECKLINGsUPPDRAG UNDERVATTENSAKUSTIK 
Prototyptillverkning 
Serietillverkning 

Minor och minankare 
Armeringsdon 
Losskopplare 

U-BÅTSJAKT 
MINSVEPNING OCH MINJAKT Sjunkbombständare 
Spränggripare Signalsjunkbomb/ 
Kompletta svep Grodmansbomb 
Minförstöringsladdning RAKETST ÄLL 
(med akustisk avfyrning) för lys- och remsraketer 
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Navigering 
Lokalisering 
Kommunikation 
Ordergivning- utlösningar 
Sonobuoys 

Ledamoten 
CLAES TORNBERG 

Konteramiral Claes Tornberg är chefför Militärhögskolan 

strategisk debatt 

Anförande av Kungl Örlogsmannasällskapets ordförande vid högtidssammanträdet i 
Karlskrona 15 november 1993 

Örlogsmannasällskapet har inte bara en möjlighet utan enligt min mening en 
skyldighet att bidraga till en vitalisering av vår försvarsstrategiska debatt. Artion
den av doktrinär neutralitetspolitik skapade en uppfattning om omvärlden som gett 
förlamande följdverkningar på debattklimatet. 

Ny försvarsmiljö 
Vi har en ny försvarsmiljö som kan sam
manfattas med "mindre hot men mera 
krig". Sannolikheten för ett alleurope
iskt konventionellt eller nukleärt krig är 
praktiskt taget noll medan sannolikheten 
för lokala krig, våldsutnyttjande, utpress
ning etc i den lägre delen av konfliktska
lan har ökat markant. 

Den omedelbara risken för ett an
grepp har minskat (samtidigt som det på 
sikt inte kan uteslutas). Kraven på att vi 
skall kunna klara olika typer av hot och 
kriser i den lägre delen av konfliktskalan 
har däremot ökat. 

Krigföringens karaktär har ändrats 
där stor rörlighet, stora ytor, långa va-

penräckvidder, telekrigföringsförmåga, 
vilseledning, stor informationsmängd är 
några av elementen. Informationstekno
login har skapat nya möjligheter men 
också svårigheter. Ledningskrigföring 
har blivit ett begrepp i denna högsofisti
kerade stridsmiljö samtidigt som vi be
vittnar medeltida krig i det forna Jugo
slavien. 

Geomilitärt har den sovjetiska kollap
sen skapat ett militärt vakuum i det eko
nomiskt och etniskt problemfyllda Balt
iska området. Samtidigt finns en enorm 
framtidspotential med Östersjön som en 
sammanbindande transportled. Sverige 
har plötsligt möjlighet att bli en domine
rande maritim aktör i Östersjöområdet 
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Det förefaller en bättre och väsentligt 
mindre provocerande lösning än att en 
utomstående aktör som USA eller att 
den centrala europeiska stormakten 
Tyskland blir dominerande. Kanske kan 
en sådan säkerhetsroll till och med i ett 
framtida europeiskt säkerhetssystem bli 
en primär svensk uppgift. 

Luftoperativ utveckling visavi 
kuppanfall 
Det har påståtts att transportutveckling
en i luften nu utvecklats dithän att meka
niserade markstridsförband kan trans
porteras fram och underhållas långt från 
eget basområde. Behovet för en angripa
re av att komma eller underhålla en inva
sion sjövägen skulle därmed i alla fall ur 
ett skandinaviskt geografiskt perspektiv 
ha bortfallit, påstår man. 

Ökande räckvidder, precision, förmåga 
tillledningskrig och ökad transportkapaci
tet har i hög grad präglat den luftoperativa 
utvecklingen under efterkrigstiden. En 
stor del av denna luftoperativa kapacitet 
ingår för övrigt som en integrerad del av 
det sjöoperativa systemet hos den enda 
kvarvarande supermakten USA. 

Det finns inga förutsättningar för nå
gon makt i dag eller inom överskådlig tid 
att underhålla en invasion luftvägen. Un
der kriget mot Irak gick ca 95% av de 
tillförda förnödenheterna på köl. USA 
satsning på ökad strategisk rörlighet görs 
såväl beträffande "airlift" som "sealift". 
Ryssland har i dag knappast förmåga att 
genomföra något större invasionsföretag 
alls. Den strategiska lufttransportkapaci
teten torde för mycket lång tid framöver 
vara klart begränsad. 

Men visst har den luftoperativa ut
vecklingen påverkat doktrinutveckling
en. På västsidan kom utvecklingen under 
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1980-talet att resultera såväl i en offensiv 
maritim strategi som en luft-/markopera
tiv offensiv doktrin i Centraleuropa. Kri
get med Irak blev en uppvisning av dess 
doktriner. I vår operativa planering har 
de förändrade möjligheterna slagit ige
nom i form av scenariot med det strate
giska överfallet. Detta angreppsscenario 
bygger på att motståndaren snabbt kan 
slå ut och förlama primära samhällsfunk
tioner och militär försvarspotentiaL En 
viktig del av ett sådant angrepp kommer 
självklart genom luften men en stor del 
av anfallsstyrkorna tillsammans med den 
tyngre materielen och underhållet måste 
sjötransporteras till vårt land. (Ett större 
roro-fartyg kan som trojansk häst land
sätta mer än ett mekaniserat regemente i 
vilken som helst av våra större hamnar.) 

Vi får heller inte glömma att vår infra
struktur har en klar tyngdpunkt till kust
områdena. Det finns sålunda andra kom
pletterande, billigare och säkrare me
toder som också måste utnyttjas för att få 
tillräcklig säkerhet i företaget. 

Vi har väl inte redan glömt ubåtsin
trången . Syftet med dessa angav Reger
ingen i februari 1988 sålunda: "Ubåts
kränkningarna representerar ett hot mot 
försvarets fredsbevarande förmåga ge
nom att de tyder på förberedelser för mi
litära operationer mot Sverige som det 
nuvarande totalförsvaret har svårt att 
möta. Ubåtar lämpar sig t ex väl för en 
dold landsättning av sabotageenheter i 
en inledning av ett överraskande inlett 
anfall". 

Det finns en tendens att bortse från 
att även ett renodlat kuppanfall mycket 
kort därefter kräver tillförsel av förband, 
materiel och underhåll. Eftersom ett 
strategiskt överfall måste riktas mot Mel
lan/Sydsverige måste huvuddelen av 
denna tillförsel komma sjövägen. 

Har vi en sådan sjöoperativ förmåga 
att vi kan förhindra motståndaren att 
etablera ett sjö- och luftherravälde kom
mer anfallet inte att lyckas. 

Vi måste sålunda ha en sådan bered
skap och förmåga hos våra sjö- och flyg
stridskrafter att de kan verka både ini
tialt och efter den inledande överraskan
de attacken. Då blir de krigsavhållande. 

Kvalificerad ytattack 
Jag anser också att vi måste säkerställa 
en förmåga även i den lägre delen av 
konfliktskalan och inte bara ta för givet 
att detta löses av system som optimerats 
eller ensidigt endast kan lösa uppgifter i 
ett invasionsscenario. Allsidiga system 
som flexibelt kan verka över hela kon
fliktskalan är därför mer kostnadseffek
tiva och bör därför prioriteras framför 
ensidiga system. 

I en balanserad marin försvarsstruktur 
krävs operativt allsidiga ytstridskrafter, 
utbåtar, marina markstridskrafter för 
försvar av basområden och viktigare in
fallsportar samt därutöver en reglerad 
samordning med flygstridskrafter. Om 
pengarna inte räcker fullt ut måste all
sidigt användbara förband prioriteras och 
ges nödvändig hög kvalitet medan en
sidiga lägre prioriterade förband fasas ut. 

I mitt anförande förra året tog jag upp 
vikten av att i det marina försvarssyste
met säkerställa en kvalitativ ytattack. Jag 
gjorde det mot bakgrund av att den aktu
ella planeringen inom försvaret liksom 
inom marinen med en oförändrad för
svarsekonomisk ram skulle komma att 
innebära att den kvalificerade ylattacken 
ej skulle få en nödvändig förnyelse. Jag 
förutsätter att alla vet att merparten av 
ytaHacken blir överårig kring sekelskif
tet. Tyvärr har mina farhågor besannats 

med nu aktuell senareläggning av YSM 
beställning. Planeringen tycks istället 
riktas mot att så snart som möjligt göra 
sig av med den kvalificerade ylattacken 
och i stället anskaffa mer ensidiga sys
tem. Trots att ylattackförband länge har 
varit de mest operativt efterfrågade för
banden. Jag tror definitivt inte att yl
attacken ensamt kan försvara landet mot 
invasion. Den skall delta som en viktig 
länk i detta försvar och därutöver säker
ställa att vi kan klara uppgifter i ett brett 
spektrum inom det maritima området. 
Jag påstår att svenskt försvar inte kan 
vara utan kvalificerade ytstridskrafter. 

Felplanering, påsplanering, prestige, 
revir eller vad det nu kan vara, får inte 
hindra en sund utveckling för den kvali
ficerade ytattacken. Ä ven i dagens till
trasslade marina ekonomi och eventuellt 
framtida sjunkande försvarsram går det 
att lösa problemet om man vill. Jag för
väntar mig att marinchefen återtar initia
tivet och vidtar sådana organisations
och strukturförändringar att denna far
tygsförnyelse verkligen kan genomföras. 
Marinen kommer annars att tappa sitt 
"raison d'etre". 

Gemensam operativ ledning 
Förra året sade jag följande rörande ope
rativ ledning: 

"Vår militära förmåga är nu och un
der lång tid framöver så begränsad att vi 
endast kan uppta ett effektivt försvar i en 
riktning. Antalet militärområden har i 
enlighet härmed reducerats. Det är dock 
förvånande och allvarligt att alltfort det 
mest primära operationsområdet Öster
sjön delas mellan två militärområden. Ur 
sjö- och luftoperativ synvinkel är Öster
sjön ett operativt område. Förutsättning
ar för en reell koordinering av gemen-
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samma operationer har heller inte eta
blerats. Jag drar slutsatsen att insikt om 
Östersjöns primära militära strategiska 
roll inte föreligger. 

Stela och förutbestämbara anfallsrikt
ningar hör historien till. Den nya för
svarsmiljön innebär hög angriparrörlig
het med förmåga att genomföra strate
giska eller överraskande anfall. Härtill 
kommer snabbt uppkomna krislägen. 
Någon hänsyn till de av oss fastlagda re
gionala/territoriella gränserna tar inte 
motståndaren. Det minskade antalet 
stridskrafter innebär ett ökat rörlighets
krav. Flyg- och sjöstridskrafternas relati
va betydelse har ej slutat att växa , snara
re tvärtom. Det är nödvändigt att regio
nala chefers "ägande" av grundtilldelade 
och tillförda sjö- och flygförband upp
hör." 

Har jag därmed sagt att jag anser att 
vi skalllägga ner militärområdena? 

Nej, jag anser definitivt att vi behöver 
en stark, kompetent och professionell 
gemensam operativ ledningsfunktion. 
Den måste klara det moderna lednings
kriget, den flerdimensionella stridsmil
jön och kunna verka över hela konflikt
skalan (sålunda även kunna ansvara för 
planläggning och operativ ledning av in
ternationella insatser) . 

Jag anser att vi behöver en gemensam 
operativ ledning under Överbefälhava
ren i form av militärområden. Jag anser 
dock att kompetensen måste stärkas och 
breddas så att ledningen kan svara upp 
mot dagens krav. 

Östersjön måste hanteras som ett 
operativt sammanhängande område. WP 
upplösning, de försämrade baseringsmöj-
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ligheterna för ryska flyg och sjöstrids
krafter, det militärt politiskt labila läget i 
de baltiska staterna etc har dessutom 
ökat kraven härvidlag. Underrättelsein
hämtning samt ledning av insatser -
alltifrån övervakning, ingripande i kris
lägen till att hävda kontrollen eller be
strida motståndarens utnyttjande av 
havsområdet- måste koordineras och le
das av en chef. I dagens läge kan olika 
militärbefälhavare ha olika operativa 
ideer. En agerar t ex offensivt och en pa
rerar defensivt. 

Det finns en "prinsessa på ärten-atti
tyd" som tyder varje konstruktiv kritik 
på miloorganisationen som en vilja att 
minska på den gemensamma operativ 
ledningen. Det kan leda till att man inte 
hänger med i de nya och förändrade krav 
som ställs. Det borde naturligt ha varit 
militärbefälhavarna som drev fram för
bättringen i vår ubåtsskyddsförmåga 
med hänsyn till de uppenbara operativa 
behoven. Så blev det dock inte. 

Eftertanke inför morgon
dagen 
Jag har i mitt anförande pekat på ett an
tal frågor som måste lösas i dag om vi 
skall ha ett trovärdigt och balanserat för
svar i morgon. Amiral Sandy Woodward 
dagliga eftertanke under Falklandskriget 
var "What is it today that I will wish to
morrow I had done yesterday". 

Det finns förvisso åtgärder, som mås
te göras i dag, om vi inte skall hamna i en 
ännu värre situation med bristande tro
värdighet än vad vi gjort under ubåtskri
sen. 

Ledamöterna 
ROLF BREHMER, LARS GRANER, STURE MALMGREN 

Kommendör J.gr Rolf Brehmer, som åren 1990-93 var chef fe;· materielförvaltningert !v!KS har 
nyligen tillträtt befattningen som chef för Programavdelningen inom marinledningen i 
Högkvarteret. 

Kommendör Lars Grane r som åren 1990-93 var stabschef vid Flygplanavdelningen inom FMV 
arbetar fr o m 1993-11-01 med verksamhetsutveckling inom samma avdelning. 

Överste Sture Malmgren, som tidigare var chef för Marinens Krigshögskola är sedan 1993-07-01 
chef för Södra Marinkommandounderhållsbataljonen. 

Marin underhållstjänst igår, idag och i morgon 

Årsberättelse i vetenskapsgrenen V för 1993 

1980-talet 
Central nivå 

Den centrala nivån av marinens bas- och 
underhållstjänst präglades - precis som 
inom de övriga försvarsgrenarna - under 
1970-talet och början på 1980-talet av ett 
antal stora utredningar och studier. A v 
dessa kom framför allt OPUT, BASUN 
2000 och U 80 att i hög grad påverka 
utvecklingen för bas- och underhålls
tjänsten i fred och krig. 

OPUT var den stora operativa uthål
lighetsstudien, BASUN 2000 lade en fas
tare grund för resursfördelningen mellan 
underhållsorganisationens olika nivåer 

medan U 80 huvudsakligen resulterade i 
rationaliseringar av det fredstida mate
rielunderhållet. 

Uppgifterna för den centrala nivån i 
fred och krig började under den här tiden 
att förändras . Högkvarterets uppgift för
ändrades och behovet av central styrning 
av den marina bas- och underhållstjäns
ten minskade. Den centrala nivåns upp
gift blev i stället alltmer koncentrerad 
mot resurskomplettering. 

Behovsberäkningar i fred och fördel
ning av viktiga resurser som reservmate
riel och utbytesenheter hade tidigare inte 
alltid gjorts på ett sätt som uppfyllde de 

171 



operativa kraven. Det hade snarare varit 
den knappa ekonomin som styrt anskaff
ningen och den rationella fredsförråds
driften som styrt lokaliseringen av resur
ser. När vi i början på 80-talet gjorde 
stora kraftansträngningar för att på ett så 
säkert sätt som möjligt beräkna behoven 
och styra anskaffning av ammunition, re
servdelar och utbytesenheter mot de 
långsiktiga operativa kraven kom den 
nödvändiga stora satsningen på ubåts
skyddet. Då tvingade strävan efter snab
ba resultat oss att eftersätta långsiktighe
ten. Man kan med fog påstå att vi levde 
"ur hand i mun". Detta upplevdes sär
skilt starkt ombord där övergången från 
en utbildnings- till en beredskapskust
flotta gick så snabbt att t ex försörjning
en med reservdelar och utbytesenheter 
många gånger inte hann med. Tillgäng
lighet på fartyg krävde helt enkelt en 
bättre reservmaterielförsörjning. Detta 
blev en nyttig läxa och ordern 1988 om 
att klarlägga bristernas omfattning hälsa
des med stor tillfredsställelse av alla ni
våer. Projekt MÖR (Marin översyn re
servmateriel) som genomförde en full
ständig översyn av marinens reservdels
behov inklusive anskaffning för brist
täckning blev därmed också pådrivande 
för att få fram adekvata beräkningsmeto
deL 

Den nedgång i materiell tillgänglighet 
och uthållighet som präglade slutet på 
70-talet och början på 80-talet berodde 
även på att de operativa kraven var otyd
liga och därför medgav tolkningar som 
anpassades efter det tillgängliga ekono
miska utrymmet, samt på att metoderna 
för beräkning av marinens materiella ut
hållighet ännu var under framtagande. 
Under denna period förfinades beräk
ningsmetoderna men arbetet med 

BERMUS-systemet fullföljdes inte. 
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BERMUS-systemet har tidigare närma
re beskrivits av ledamöterna Birke och 
von Hofsten. Arbetet har dock under de 
senaste åren återupptagits, men norme
rande stridsfrekvenslinjaler och strids
momentkort för marina förband har 
ännu inte fastställts. Under den här pe
rioden började vi få bättre förutsättning
ar att optimera anskaffning av reserv
delar och utbytesenheter med en profes
sionell metodik för underhållsberedning. 
Utnyttjande av bl a LCC-tekniken blev 
ett naturligt led i anskaffningsprocessen 
för fartygs- och vapensystem. 

Under periodens senare år har krigs
uppgiften - och därmed också förbere
delserna i fred- för den centrala nivån så 
småningom allt mer förskjutits från de 
traditionella skeppstekniska frågorna för 
att i stället koncentreras på hur man skall 
säkerställa erforderlig teknisk kompe
tens för att underhålla våra alltmer sofis
tikerade system. 

Lokal nivå 
Under perioden 1975-1985 skedde en 
avsevärd förändring i innehållet hos flot
tans fartyg och förband. Jagarepoken 
upphörde och övergången till en lättare 
flotta fullbordades. Det fanns sju jagare 
och fregatter 1975 och i mitten på 1980-
talet hade antalet reducerats till noll. 
Därav följer att underhållsvolymen re
ducerades med ca 25 % vid ÖriB O och 
ÖriB S med den största reduceringen vid 
ÖriB S. 

Vid 1980-talets början bedrevs mate
rielunderhåll i likhet med idag, 
dels vid A-nivå (fartygsbesättningar 

och förbandsbundna lag) samt 
B-nivån (örlogsbaser). 

Örlogsbaser: 
Huvuddelen av materielunderhållet ge
nomfördes vid örlogsbasernas förvalt-

ningar. Vid MKV/KA4 ingick de olika 
funktionerna i en integrerad materielför
valtning. 

Materielunderhåll förekom främst vid 
- den tekniska förvaltningen (motsv) 

och 
- den förbandsbundna verkstaden 
men även i enklare former vid intenden
turförvaltningen och förrådsavdelning. 

Den tekniska förvaltningen (motsv) led
de och samordnade den tekniska tjäns
ten vid örlogsbaserna inom ramen för 
centralt utfärdade bestämmelser. För
valtningen utfärdade dessutom i stor ut
sträckning egna lokala bestämmelser. 
Tekniska förvaltningen genomförde pla
nering, budgetering samt teknisk och 
ekonomisk uppföljning av materiel i far
tygs- och landförband. I arbetet ingick 
att fastställa omfattning av underhållsåt
gärder och specificera dessa i beställ
ningar till verkstaden. Förvaltningen 
fullgjorde således kundfunktionen till 
verkstäderna varför planeringen av UTI

derhållsåtgärder skedde i nära sam
arbete mellan dessa enheter. 

Inom den tekniska förvaltningen 
fanns servicegrupper för underhåll av ro
bot-, torped-, min- och i varierande om
fattning nautisk- samt optisk materiel. 
Tekniska förvaltningen utförde mobili
serings- och krigsplanläggning. 

Ett särskilt system med "sammanhål
lande örlogsbas" för varje fartygstyp till
lämpades. Större ändringar, ombyggna
der och moderniseringar av fartyg plane
rades av FMV för att utföras i samband 
med generalöversyn. Den sammanhål
lande örlogsbasen utförde sådana änd
ringar, såg till att de blev lika för alla 
enheter av typen och handlade original
ritningar m m. Denna funktion ombe-

sörjdes av de tekniska förvaltningarna. 
Verkstadsavdelningen (-sektion mot

sv) som utförde det verkställande mate
rielunderhållet var en förbandsbunden 
verkstad. Verkstaden utförde de upp
drag som beställdes av den tekniska för
valtningen och FMV. 

Verkstädernas storlek varierade kraf
tigt mellan de olika örlogsbaserna. Den 
största, inom ÖriB O på Muskö, syssel
satta 350 personer medan verkstaden vid 
ÖriB S endast hade ca 30 anställda, efter
som ÖriB S bara förfogade över en pjäs
verkstad. I övrig replierade basen på 
Karlskronavarvet Utöver administratio
nen omfattade verkstäderna i Muskö och 
Göteborg bl a mekaniska-, varvs-, tele-, 
elektro- och pjäs-resurser. Vid MKV l 
KA4, ÖriB O och ÖriB S fanns dessutom 
särskilda min- och torpedverkstäder. 

Lagresurser 
Fartygslag ingick i divisionen och svara
de för det omedelbara underhåll på far
tygen i divisionen som inte besättningen 
klarade själv. Huvuddelen av lagen var 
landbaserade och hade gjorts rörliga för 
att kunna följa fartygens förflyttningar. 
De upprättade vid behov tillfälliga baser 
där enklare fel på fartygen kunde avhjäl
pas, reservdelar tillhandahållas etc allt 
för att öka materieltillgängligheten. Då 
fanns det följande typer av lag: 

Torpedbåts-, patrullbåts-, ubåts- och 
minröjningslag. 

Kustartilleriförsvar 
Materielenheten ledde och samordnade 
den tekniska tjänsten vid myndigheten 
medan verkstadsenheten utförde det 
verkställande materielunderhållet Inom 
materielenheten fanns i varierande om
fattning särskilda kontroll- och service
grupper, som utförde kontroll, service, 
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viss drift , installationer och reparationer 
på olika anläggningar. Kontroll- och ser
vicegrupperna var allsidigt sammansatta 
av olika teknikfunktioner. Vid MKV/ 
KA4 i Göteborg och NK i Härnösand 
ingick flertalet av dessa grupper i den 
förbandsbundna verkstaden och därige
nom redovisades verksamheten på mot
sv sätt som övrig verkstadsproduktion. 
Vid övriga KA-försvar där verkstadsen
heten låg utanför materielenheten redo
visades inte gruppernas verksamhet på 
detta sätt. 

Verkstadsenheterna innehöll i varie
rande omfattning följande funktioner: 

vapen, tele, fordon, mekanik och 
fartyg (ej BK). 

GK verkstadsenhet intog en särställning. 
Verkstaden var såväl personellt som lo
kalmässigt överdimensionerad mot bak
grund av det underhållsbehov som mari
nen hade i fred och beräknades få i krig. 
Av sysselsättningsskäl hade verkstaden 
då åtagit sig civila underhållsobjekt och 
även nybyggnadsobjekt (båtar till poli
sen samt fiskebåtar). Underhållsarbete
na hade givit ett överskott som tillförts 
marinen, men däremot hade nytiiiverk
ningen av fiskebåtar gått med förlust. 

Utveckling under 80-talet 
Vid utformningen av den kommande un
derhållsorganisationen beaktades bl a 
- vapensystemens ökande komplexitet 

vilket innebar ett ökat krav på system
sammanhållning på skilda nivåer 

- kraven på insatsberedskapen ökar vil
ket bl a tillgodoses genom ökad rust
ningsgrad för stridsfartyg samt en hög 
bemanningsgrad vid vissa prioriterade 
kustartilleriförband. Ett ökat krav på 
materiell och personell tillgänglighet 
blev följden av detta. 
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- att en utökad samordning av lednings
och underhållsresurserna på väst- och 
norrlandskusterna kunde genomföras 
men att det på ost- och sydkusterna 
ställdes krav på skilda myndigheter. 
Dock kan samordningen ökas mellan 
förvaltningsorganisationerna på syd
kusten. 

Dessa förhållanden medförde att flot
tans underhållsverksamhet utformades 
som en allsidigt sammansatt förvalt
ningsledning för fartygsunderhåll vid 
Ör!B O och Ör!B S samt att reducerade 
förvaltningsledningar organiserades på 
väst- och norrlandskusterna integrerade 
med kustartilleriets förvaltningsledning
ar (MKV/KA4 och NK). Man strävade 
också efter att i ökad omfattning genom
föra verkställande underhåll vid främre 
nivån, d v s lagens betydelse ökade. 

Kustartilleriets underhållsorganisa
tion utformades med förvaltningsled
ningar inom varje region (MKV, SK, BK, 
GK, NK) sammansatta med hänsyn till 
regionernas behov och på väst- och ost
kusterna integrerade med flottans för
valtningsledning (MKV/KA4, NK). Möj
ligheter till samordning av vissa vapen
system tillvaratogs. Inom utbildningsor
ganisationen organiserades på främre 
underhållsnivån teknikerenheter vid ba
taljonsförbanden. Dessa enheters upp
gifter var utbildning med de genomförde 
och ledda underhållet på materielen i 
bruk. Den bakre underhållsnivån organi
serades inom förvaltningsorganisationen 
som servicegrupper och/eller förbands
bundna verkstäder. 

En gemensam marin förvaltningsled
ning och underhållsorganisation organi
serades i och med att marinen omorgani
serades 1990-07-01. 

I dag 
Central nivå 

Idag finns de operativa kraven (OPP93). 
FMV uppgift är att åstadkomma balans 
mellan det anskaffade tekniska systemet 
och underhållssystemet, främst då re
servdelar och utbytesenheter. Arbetet 
med detta underlättas av moderna hjälp
medel och uppdaterade beräkningsnor
mer. Till den centrala nivåns uppgifter 
idag hör också att utforma de tekniska 
systemen så att uthålligheten tillgodoses. 
I uppgiften ingår också att åstadkomma 
ett sammanhängande system av under
hållsutrustning, föreskrifter och reserv
materiel. Här utgör marinens små serier 
givetvis en begränsning såtillvida att 
kostnaden per enhet blir betydligt större, 
relativt sett, än vad fallet är t ex inom 
flygvapnet. 

En annan viktig uppgift för den cen
trala nivån idag är att säkerställa kompe
tens i krigsorganisationen för teknisk 
taktikanpassning. Vår uppfattning om 
hotbilden kan komma att visa sig vara 
fel. Det gäller då att ha säkerställt tek
nisk kompetens för att snabbt kunna mo
difiera våra system med sina ofta stora 
inslag av importerade elektroniska kom
ponenter. 

Ytterligare en viktig uppgift för cen
tral nivå idag är att skapa säkra under
hållsavtal med både svenska och utländ
ska leverantörer för marinens kvalifice
rade utrustning. 

Som ett led i detta arbete har därför 
FMV-MUH på uppdrag av CM tagit 
fram en Policy för Underhållsavtal MA
rinen - PUMA. 

Huvudmålsättningen med PUMA är 
att vidmakthålla och utveckla i första 
hand försvarets egna resurser och inhem
ska produktionsresurser genom att ska-

pa förutsättningar för förbättrad produk
tionsberedskap och -uthållighet på ett så
dant sätt att största möjliga fredsrationa
litet erhålls och att kraven i kris och krig 
ändå innehålls. 

För att uppnå största möjliga uppfyll
nad av kraven i kris och krig är det nöd
vändigt att leverantörsåtaganden i kris/ 
krig inkluderas i de avtal som tecknas i 
enlighet med PUMA målsättning. För 
avtal som tecknas med svensk leverantör 
inkluderas åtaganden vad avser kris/krig. 
För avtal som tecknas med utländsk le
verantör är ambitionen att denne skall 
kunna kontrakteras för ett långtgående 
åtagande under i första hand freds- och 
krisfaserna. Åtagandet syftar till att i 
största möjliga utsträckning tillgodose 
erforderliga behov av unik kompetens 
och kapacitet (vilket ofta är lika med re
spektive företags marknadsnisch) inom 
respektive PUMA produktområde. 

Policyn kan sammanfattas i följande 
punkter: 
- Underhållssystemet skall om möjligt 

tillgodoses nationellt 
Underhållssystemet byggs i första 
hand upp inom marinen 
Dimensionering med hänsyn till fred/ 
kris/krig 
MK utpekas som systemsammanhål
lande 

- Sammanhållande MK skall säkerstäl
las systemkompetens 

- MK skall där det är motiverat bedriva 
framskjutet C-underhåll 
Marinens resurser kompletteras med 
underhållsavtal (produktavtal) 

- Konkurrens skall om möjligt etableras 

De system (produktområden) vilka ma
rinen f n avser att upprätta underhålls
avtal för, inom ramen för PUMA, är: 
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Robotsystem 
- Elektroniksystem 
- Undervattensystem 
- Navigationssystem 
- Optik- optroniksystem 
- Artillerisystem 

Hittills har avtalsförhandlingar med 
svenska och utländska leverantörer kon
centrerats till robot- och navigationssys
tem. 

Avsikten är att fortsätta att använda 
PUMA som ett instrument vid tecknan
de av underhållsavtallproduktavtal. 

Lokal nivå 
Nuvarande arbetssätt och påverkan från 
resp krigsförbandschef tillsammans med/ 
mot B-nivån har under de senare åren 
utvecklats positivt i VI 90 anda.! denna 
utveckling ingår krigsförbandschefen 
som en dialogpart med MK. Han del
tager såväl i MK budgetdialog med CM 
som i MK interna dialog (varierar mellan 
skilda MK) och kan på så vis påverka hur 
mycket medel som avsätts inom resp del
program till underhåll av det egna krigs
förbandet. 

Detta förfarande har kommit olika 
långt på de olika marinkommandona. 
Förfarandet har tillämpats under ett an
tal år vid MKS medan förfarandet först 
på senare tid inletts vid MKO. Uppfatt
ningen från de deltagande från såväl MK 
och Kf! är att systemet fungerar relativt 
väl och att krigsförbandschefen därvid 
har erhållit ökad kunskap om de ekono
miska förutsättningarna för underhåll av 
det egna krigsförbandet och att påverk
sansmöjligheterna därmed har ökat. 

Krigsförbandschefen kan givetvis på
verka fördelningen inom sitt eget krigs
förband (exempelvis kan robotbåtar er
hålla mer underhåll än patrullbåtar ett år 
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och det omvända förhållandet råda näst
kommande år). 

Något incitament för att göra ett bätt
re och billigare underhåll i det egna för
bandet finns egentligen inte. Stora egna 
insatser ger i detta fall ej någon egentlig 
"vinst" åt det egna förbandet mer än att 
den materiella nivån på sikt kommer att 
hållas hög. Förbandet kan därvid para
doxalt nog komma att få svårare att mo
tivera ekonomiska insatser jämfört med 
andra förband där man inte på samma 
sätt har möjlighet eller ambition att job
ba på motsvarande sätt och därför ham
nar i sämre materielläge med ett därav 
större ekonomiskt behov. 

Inom kustflottan har tillsammans med 
MK och FMV projekt EKA (Effektivise
ring av kustflottans A-underhåll) bedri
vits sedan 1992 års början. Resultatet av 
projektet har av samtliga inblandade 
parter upplevts som mycket lyckat, spe
ciellt gäller detta det förbättrade samar
bete som erhållits mellan A- och B-nivån 
samt förståelse för varandras arbetsupp
gifter m m. 

Hittills vunna erfarenheter är att: 
- En större del av underhållsarbetet har 

kunnat utföras ombord med egen per
sonal än tidigare 

- Underhållsintervall har kunnat för
längas (ej slutligt utvärderat). 

- Engagemanget och kompetensen har 
ökat i besättningarna vilket samtidigt 
har givit en höjd beredskapsgrad. 

Dessutom har underhållsarbetet inom 
EKA-sfären givit: 
- En höjd underhållsnivå och bättre 

kvalitet på utfört arbete under över
syner. 

- Bättre kontroll med minskad tids
åtgång för översyner. 

- Effektivare utnyttjande av underhålls
resurser. 

De gränssättande faktorer som fram
kommit är brist på kvalificerad personal 
och i vissa fall utrustning för att kunna ta 
över än mer av de arbeten man önskar 
utföra. 

En annan faktor är den tid det tar att 
utföra ett utökat engagemang, den är 
trots allt begränsad och måste vägas mot 
den övriga produktion av verksamhet 
som skall ske vid förbanden . Här ligger 
idag en begränsning vad avser förband 
som är engagerade inom ubåtsjaktverk
samheten i att kunna ta över lika mycket 
som övriga förband . 

Man kan konstatera att man med det 
prövade arbetssättet nått en högre un
derhållsnivå än man annars skulle ha 
gjort, men de ökade underhållsinsatser
na som tas ut från A-nivån måste givetvis 
innebära att någon annan verksamhet 
minskar. Sålunda kommer en förskjut
ning från övningstid till sjöss mot tid för 
underhåll att krävas i det fall samtliga 
fartyg skall klara av att arbeta enligt 
dessa principer. 

En stor potentialligger även i att hela 
besättningen engageras i materielunder
hållet och inte enbart den tekniska delen 
av personalen. Denna vinst kan tas ut 
även i det fall övningsverksamheten inte 
minskar. Det är mer en chefs- och kultur
fråga där materielunderhållsverksam
heten måste prioriteras i både ord och 
handling från chefer på alla nivåer. 

För kustartilleriets förband kan kon
stateras att produktionen vid MK sker i 
skilda typer av organisationen. Dock 
finns teknikergrupp som regel inom "ut
bildningsbataljon" med uppgift att inom 
den direkta förbandsproduktionen un
der utbildningsåret genomföra A-nivå-

underhåll. På utbildningsbataljonsstaben 
kan det finnas en tjänst som bataljons
ingenjör för ledning av teknikergruppen 
samt materielplanering. 

Genomgående är teknikerna unga. 
Vid vissa förband är vakansläget på 
A-nivåteknikertjänsterna förhållandevis 
stort, vilket medför negativa konsekven
serna för verksamheten. Vid vissa för
band utnyttjas teknikerna på A-nivån 
men under del av året även på B-nivå i 
planeringsbefattning eller servicegrupp. 

Utvecklingen av kaderförband har 
kommit olika långt vid MK. Krigsför
bandschef genomför utbildning av för
band under senare delen av grundutbild
ningen varvid resurserna övertas från 
fredsutbildningsförbandet 

Vid de mindre marinkommandona är 
fredsutbildningsenhet och brigad/krigs
förband i stort samma organisation. 

B-nivån utgörs av MKUhbat som 
innehåller MK fackkompetens avseende 
underhåll samt genomför dialog med 
krigsförbandschef och mottager därefter 
uppdrag avseende stödproduktion av 
materielunderhålL 

CMKUhbat ansvarar inför krigsför
bandschef att ställda uppdrag genomförs 
i sin helhet och med innehållande av kva
litetskrav, genomför löpande priorite
ringar av materielunderhåll som ej direkt 
påverkar uppdragen från resp krigsför
bandschef och innehåller fördjupad fack
kompetens. Personal ur MKUhbat del
tager i CMK inspektioner som fackkom
petent resurs. 

Krigsförbandschef och MKUhbat får 
en form av leverantör-kund-förhållande 
som inledningsvis kan kännas främman
de för de medarbetare som har arbetat i 
den gamla förvaltningsorganisationen. 
Man bör dock notera att CMK ansvar för 
ingående krigsförbands materiella status 
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inte har förändrats utan bibehålls. I sin 
kontroll och inspektionsverksamhet skall 
han, som tidigare nämnts, utnyttja den 
kompetens som finns inom MKUhbat. 

I morgon 
Central nivå 

VI 90, krigsförbandschefernas ökande 
ansvar, FMV ställning som avgiftsfinan
sierad myndighet utanför Försvarsmak
ten och en krympande försvarsekonomi 
kommer att förändra den centrala nivåns 
roll och uppgifter. Utvecklingen pekar 
mot verksamheter på en nivå betydligt 
läge än dagens. 

Fr o m 1994-07-01 kommer FMV att 
uppdragsstyras fullt ut vilket kommer att 
innebära ett tydligare kund-leverantörs
förhållande mellan Försvarsmakten och 
FMV. Förhållandet kommer att ställa 
nya krav på båda parter. FMV minskan
de inflytande på åtgärder avseende ma
terielsystem i drift framträder allt tyd
ligare. FMV roll torde i stället bli att stå 
för långsiktighet i olika avseenden. Det 
minskande inflytandet på system i bruk 
kommer också att innebära att FMV på 
annat sätt än idag måste säkerställa den 
kompetensmässiga återkopplingen från 
användaren . Detta kan bli än viktigare 
då i ett framtida scenario FMV kan tän
kas vara konkurrensutsatt. För att då 
bättre än andra aktörer på samma mark
nad kunna svara mot kundens krav blir 
det avgörande för FMV att ha förmåga 
att dra fördel av sin ställning inom för
svarsfamiljen och på ett kvalificerat sätt 
kunna erbjuda helhetslösningar. En vik
tig åtgärd kommer att därvidlag att vara 
att säkerställa den kompetensmässiga 
återkopplingen från användarna av de 
olika systemen - d v s krigsförbandsche
ferna. 
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Ett annat viktigt område för den cen
trala nivån i framtiden kommer att bli 
kompetensfrågorna. Kompetensutveck
ling och kompetensförsörjning för att 
kunna svara upp mot krav på teknisk och 
taktisk anpassning av materielsystem 
kommer att bli en produkt som FMV kan 
erbjuda sin kund, d v s Försvarsmakten. 
Detta område kommer dessutom - som 
redan tidigare nämnts- att vara ett kärn
område för den centrala nivån i kris och 
kris. 

En anpassning av organisationen i 
kris och krig till de förändrade uppgifter
na kommer att behöva genomföras un
der 90-talets senare del. Uppdragsstyr
ningen och FMV ställning utanför För
svarsmakten kan negativt komma att på
verka möjligheterna att bemanna organi
sationen. En frågan som inställer sig är 
hur mycket Försvarsmakten är villig att 
betala för att ge FMV de uppdrag som 
erfordras för att organisationen också 
skall kunna lösa sina uppgifter i kris och 
krig. 

Lokal nivå 
VI 90 innebär att CMKUhbat roll som 
krigsförbandschef kommer att framhål
las mer och att insikten om att organisa
tionen skall kunna verka under olika sä
kerhetspolitiska förhållanden och över
gångar där emellan har ökat. Det i sin tur 
ställer kravet på att likheten måste öka 
mellan krigs- och fredsorganisationen; 
helt enligt verksamhetsiden. 

Arbetet med omorganisationen har 
kommit olika långt vid olika MK och 
dessutom gått något åt olika håll. Styran
de för organisationsarbetet har varit CM 
funktionsplan bas- och underhållstjänst. 
Utifrån denna har krigsorganisationen 
kunnat utarbetas i detalj. Avsikten har 

sedan varit att få en så krigsorganisa
tionslik organisation som möjligt i freds
tid. Ambitionen är riktig men har inte 
varit lätt att genomföra. Förutom ett 
visst mentalt motstånd måste även be
aktas olikheterna i uppgifterna under 
krig gentemot övriga förhållanden. Det 
är så att ca 50% av omsättningen vid de 
större MKUhbat utgörs av uppdrag som 
i dag ställs av FMV. Det kräver att 
MKUhbat är en kompetent uppdrags
mottagare med en organisation som kan 
effektmera dessa uppdrag. Det är troli
gen så att den absolut viktigaste uppgif
ten för MKUhbat över alla konfliktsteg 
är att understödja den återintagning som 
förutsättes i försvarsplaneringen. Att då 
välja en organisation i fredstid som är 
optimerad för krigstid kanske inte är helt 
rätt. För närvarande är det olikheter 
mellan MKUhbat (motsv) organisation 
vid samtliga MK (GK/KA3). 

I ett pågående utredningsarbete har någ
ra olika alternativ tagits fram hur mate
rielunderhållstjänsten skall bedrivas i 
framtiden . För flottans förband är dessa : 
- Dagens system med budgetdialoger 

m m. EKA-principen införs ej. 
- Dagens system med införande av hit

tillsvarande EKA-system med kon
trakt mellan MK och krigsförbands
chef som reglerar uppgiftsfördelning
en mellan A- och B-nivån. Budgetdia
logen fortsätter att utvecklas i VI 90 
anda. 

- Enligt ovan men med delegering av 
ytterligare befogenheter från MK till 
krigsförbandschef (som kan delegeras 
vidare ned till divisions-/fartygsnivå 
att handha ekonomiuppdrag kopplat 
till aktuell kompetens och utbildnings
status hos resp förband. 

- Ekonomidialogen förs mellan Marin-

ledning, CKF, CMK och krigsför
bandschef, varefter uppdrag ges från 
aktuell krigsförbandschef till B-nivån. 

- Krigsförbandschef tar över samtliga 
B-nivåns uppgifter och resurser samt 
prioriterar och beställer arbeten di
rekt av aktuellleverantör 

och för kustartilleriets förband är de : 
- Huvuddelen av B-nivåns planeringsre

surser överförs till A-nivån och delas 
mellan krigsförbandschefer 

- B-nivåns servicegrupper överförs i sin 
helhet till A-nivån och delas mellan 
krigsförbandschefer 
B-nivåns verkstadsresurser överförs 
till A-nivån och delas mellan krigsför
bandschefer 

- B-nivåns planerings- och verkställig
hetsresurser överförs till A-nivån och 
delas mellan krigsförbandschefer 

- Organisationen behålls som idag. 
Krigsförbandschefer genomför dialog 
med B-nivån, varefter han ger upp
drag till denna. 

Alternativen har granskats och remiss
behandlats och ett försök kommer att ge
nomföras 1994/95 för att utröna om 
krigsförbandschef kan ges ett utökat an
svar för materielunderhållet Avsikten är 
att krigsförbandschefen skall styra mate
rielunderhållet kraftigare än tidigare och 
än mer avgöra om underhållet skall ge
nomföras av egen personal eller om det 
skall köpas av MKUhbat. 

Kvalificerade krigsförband måste un
derstödjas av kvalificerade underhålls
förband med möjligheter att verka inom 
stor yta bl a genom rörlighet. Det inne
bär att delar av MKUhbat skall kunna 
understödja stridande förband vid om
gruppering mellan militärområden. Un
derstödet utförs genom att förstärka an-
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nan MKUhbat eller upprätta underhålls
platser där så erfordras. Ett rörligare 
uppträdande kommer att kräva ett väl 
fungerande sambandssystem, ett trans
portsystem med container och lastväx
lare samt en rationell reservdelshante
ring. Prov och försök pågår inom detta 
område. 

Det är en spännande framtid för mari
nen och särskilt för dess underhållsför
band. I takt med att krigsförbandens an
tal minskar och kvarvarande förband blir 
av hög kvalitet är det rimligt att minska 
volymen på underhållsförbanden. Men 
kvaliteten skall och måste öka på de un
derhållsförband som skall vara kvar. 

Film/video som speglar händelser i marinen från 
seklets början fram till vår tid finns i AMFs arkiv 
som är ett av de största militära filmarkiven. 

Ring, faxa eller skriv! 
Vi hittar snabbt dokumenterat material. 

ARME- MARIN- OCHFLYGFILM 
skeppargatan 61, 114 59 Stockholm 
Tfn 08- 667 09 40 Fax 08- 663 67 41 
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Ledamoten 
B-A JOHANSSON 

Överste B -A Johansson är chef för Karlskrona 
kustartilleriregemente 

Kustinvasion och marinens utveckling 

Årsberättelse i vetenskapsgrenen l (operativ verksamhet) för 1993 

Analys och begränsningar 
Vem kunde för några år sedan tro att det 
kunde vara ett tvivelaktigt ämne att dis
kutera kustinvasion i Östersjön. Visserli
gen har det förekommit tvivel på möjlig
heterna för den dåvarande Warzavapak
ten att genomföra en kustinvasion, men 
tvivlen då berodde närmast på att mot
ståndet var så starkt att risken för miss
lyckande var för stort. D v s diskussionen 
handlade snarast om hur starkt behövde 
egentligen försvaret vara i olika landsän
dar för att vara avskräckande vid en kon
ventionell kustinvasion. Vi minns väl 
också alla den märkliga diskussionen, 
där Västtysklands Tornado-flygplan räk
nades in i den svenska vapenarsenalen. 
Knappast någon seriös debattör ifråga
satte dock den strategiska betydelsen av 
tillgång till svenskt territorium vid exem
pelvis en centraleuropeisk konflikt. Ing
en ifrågasatte egentligen heller behovet 
av att utnyttja kustinvasion för att erhål
la kontroll över svenskt territorium. 

Med hänsyn till läget i dagens Ryss
land så framstår inte kustinvasion som 
det mest primära militära hotet för stun
den. 

Rubriken talar inte heller om marinen 
och kustinvasion idag utan om kustinva
sion och marinens utveckling vilket helt 
naturligt kan peka både bakåt och fram
åt. Jag kommer därför att ge en tillbaka
blick på de förändringar som kunnat 
avläsas avseende kustinvasion och de 
kopplingar som detta givit till den 
svenska marinens utveckling. Jag tänker 
också ta upp den diskussion som nu 
pågår om risken för framtida kustinva
sioner och dess koppling till diskussionen 
om den framtida marina utvecklingen. 

Jag har begränsat mig till att beskriva 
ideer runt marinens utveckling kopplat 
till kustinvasion. D v s jag utelämnar av
siktligt de viktiga uppgifter som marinen 
har och med all säkerhet kommer att ha i 
framtiden inom integritetsskydd, miljö
skydd, internationella fredsuppdrag etc. 

181 



AMFIBIEOPERATION 

verksamhet 

Bild l 

För att vi skall tala samma språk så 
vill jag också definiera vad jag avser med 
begreppet kustinvasion. Jag utgår härvid 
ifrån det sammanhang mellan kustinva
sion och amfibieoperation som klargjorts 
i TRKA 1988. För att vid en kustinvasion 
överföra sina markstridskrafter till 
svensk mark genomför fienden en amfi
bieoperation. Den omfattar bl a ett anfall 
med landstigning och luftandsättning för 
att ta ett brohuvud som medger fortsatt 
styrketillväxt för att fullfölja invasionen. 
Sammanhanget mellan begreppen kust
invasion och amfibieoperation framgår 
av bild l, där amfbieoperationen utgör 
huvuddelen av kustinvasionen. Det är 
dock viktigt att observera, inte minst ur 
marin operativ synpunkt, att en kustin
vasion inte är avslutad då ett brohuvud 
har tagits. Kustinvasionen är fortsatt be
roende av en kontinuerlig tillförsel under 
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TILLVÄXT 

lång tid över sjön av förstärkningar med 
förband och andra resurser. 

Jag vill framföra denna definition för 
att bl a peka på att man kan inte beskriva 
marinens utveckling för försvar mot 
kustinvasion utan att beröra även hur 
marina förband skall överleva de viktiga 
skedena förbekämpning, bekämpning 
och luftlandsättning. Detta för att verk
sam insats skall kunna göras för att hind
ra eller försvåra ilastning, överskepp
ning, tagande av brohuvud och utbryt
ning ur brohuvudet. D v s utöver den 
självklara sjömålsinsatsen med olika va
pensystem så måste också överlevnaden 
för vapensystemen beaktas och den ma
rina utvecklingen inom basförsvar, min
röjning etc inkluderas. 

Även om ubåtsskyddet är en viktig 
del av exempelvis basförsvaret så anser 
jag att det behandlas så ofta i sällskapets 

skrifter att jag inte djupare tänker pene
trera detta område i denna årsberättelse. 

Kustinvasionen 
Kustinvasioner brukar sedan VK 2 inde
las i strategiska, operativa, taktiska inva
sioner samt kupp- och/eller raidföre tag. 

Den strategiska kustinvasionen är den 
mest omfattande med stor insats av för
band. Den förutsätter att de först land
satta förbanden efterföljs av nya förband 
för att kunna hålla ett högt anfallstempo 
och snabbt vidga invasionsområdet. Ex
empel på strategiska kustinvasioner un
der VK 2 var bl a operationerna "Torch", 
Nordafrika 1942, "Husky", Sicilien 1943 
och Overlord-Neptune, Frankrike 1943. 
Sovjetunionen använde beteckningen 
strategisk landstigning för att markera 
invasion över hav. En strategisk Iand
stigning syftade till att öppna ny front 
och omfattade armeer (50 000 man) . 
Denna typ av operation övades aldrig 
inom WP. 

Den operativa kustinvasionen är mer 
begränsad och syftar som regel till att 
besätta framskjutna positioner från vilka 
t ex egna sjö- och flygstridskrafter sedan 
kan operera. Invasionstypen kräver van
ligtvis inte att nya förband omedelbart 
landsätts utan de första förbanden är 
ofta dimensionerade för att självständigt 
lösa den anbefallda uppgiften. VK 2 upp
visar många exempel på operativa kust
invasioner bl a inom ramen för den ame
rikanska hoppa-bock taktiken, som gick 
från ö till ö med förbipassage av större 
japanska baser. Ä ven det brittiska åter
tagandet av Falklandsöarna kan hänfö
ras till denna invasionstyp. Den sovjetis
ka operativa landstigningen kunde utgö
ra invasion över hav eller kringgång över 
vatten. Operationen syftade till att stödja 

framryckande armeer, fronter max 150 
km framför egna förband. Ta öar och 
basområden. Zapad 81 var en sådan 
övad kringgångsoperation. Denna typ av 
operation ianspråktog Sovjetunionens 
hela landstigningskapacitet i Östersjön. 

Den taktiska kustinvasionen syftar 
vanligtvis till att vara en flankopera tio n 
åt på land framryckande markstridskraf
ter för att t ex skära av en motståndares 
reträttvägar etc. VK 2 uppvisar många 
sådana landstigningar som t ex ame
rikanarnas "strandhugg" under deras 
framryckning längs Siciliens nordkust 
augusti 1943. Den sovjetiska taktiska 
landstigningen utgjorde kringgång över 
vatten och raidföretag. Den syftade till 
att stödja framryckande divisioner max 
50 km framför egna förband eller raid
företag. Denna typ av landstigningar, 
med endast marinförbandens egna resur
ser kan mycket väl utföras i skärgård. 

Kupp- och raidföretag har alltid varit 
aktuella operationer i krig och kommer 
säkerligen att förbli så även i framtiden . 
Helikopter, lätta ytstridskrafter, svävare 
och ubåtar, är ofta de lämpligaste trans
portmedlen för att föra fram väl sam
mansatta mindre stridsgrupper till utvalt 
mål. Exempel från VK 2 är de engelska 
anfallen mot Vågsöy i Norge 1942, då 
förråd förstördes samt mot St Nazaire 
1942, där huvuduppgiften var att förstöra 
en docka. 

Oavsett på vilken av ovanstående 
nivåer vi betraktar kustinvasionen så 
innehåller den i huvudsak de i bild l 
beskrivna faserna i mindre eller större 
omfattning. 

Under lång tid följde metodiken vid 
kustinvasion mönstret och erfarenheter
na från VK 2. Förändringarna har hu
vudsakligen följt på en teknisk utveck-
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ling snarare än att taktiken har skapat 
behov av teknisk utveckling. Redan un
der VK 2 utnyttjades den vertikala om
fattningen i form av lufltlandsättning 
men den verkliga förändringen inträffa
de med helikopterns inträde på arenan. 

Det var med helikoptern och de öka
de flygräckvidderna som förbekämp
ning, vilseledning och inte minst precise
rad luftlandsättning direkt på anfallsmå
len blev möjlig. 

Från VK2 och framåt så har USA va
rit den ledande amfibienationen i värl
den. Sovjetunionen hade otvetydigt ock
så accepterat amfibieoperationen som en 
väsentlig och ofrånkomlig del av sin ma
rina krigföring. M h t USA ledande roll 
inom amfibieområdet så är det naturligt
vis intressant att studera dess utveckling, 
inte minst därför att historien visat att öst 
i stor utsträckning har efterapat utveck
ling i väst. Jag kommer senare att ge en 
sådan beskrivning av ett avgörande steg i 
den amerikanska utvecklingen. Den vä
sentligaste kopplingen till den svenska 
marinen är dock utvecklingen i Öster
sjön, varför jag kommer att koncentrera 
mig på sovjetisk (numera rysk) utveck
ling av kustinvasionen. 

Kustinvasion i Östersjön och 
den svenska marinen 
Under slutet av 50-talet och början av 60-
talet förbättrades stridskrafter och trans
portmedel för kustinvasion i Östersjön. 
Kärnvapenhotet var uttalat och utgjorde 
en realitet även i taktiska situationer. 
Det bedömdes nu att snabbskjutande, 
elduthålliga automatkanoner erfordra
des mer än torpeder för att bekämpa det 
stora antal smärre mål som kunde ingå i 
en fientlig invasionsstyrka. Särskilt beto
nades vikten av sjörobotar. Egna fartyg 
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skulle av stridsekonomiska skäl och med 
hänsyn till skyddsbehovet minskas så 
mycket som kravet på sjöduglighet och 
vapenutvecklingen medgav. Endast lät
tare enheter till större antal skulle an
skaffas som ersättning för de äldre enhe
ter som föll för åldersstrecket. Marinplan 
60 lade grunden för övergång till en lätta
re flotta. N a turligtvis var det inte bara 
hotet utan även den stora omfördelning
en av medel mellan försvarsgrenarna i 
försvarsbeslutet 58 som påskyndade 
övergången till en lättare flotta. 

Behovet av sjörobot tillgodosågs med 
robot 08 i sjö- och kustrobotversion. 
Skyddet mot kärnvapen tog man bl a 
hänsyn till vid det stora ersättningspro
grammet för utbyte av lätt kustartilleri 
från 57 m/89 till 7,5 m/57. Den ökade 
möjligheten till helikopterluftlandsätt
ning möttes delvis genom att kustjägar
förbanden började sättas upp. 

Det grundläggande angreppsfallet i 
svensk försvarsplanläggning under den
na tid var storanfallet Förvarning var en 
förutsättning. Förbekämpningen skulle 
ta lång tid och vi räknade med att slåss 
med en fullt mobiliserad krigsmakt. 
Även om "kupp" diskuterades och öva
des under 50- och 60-talet så låg inte an
greppsformen till grund för utformning
en av krigsmakten. Ju längre in på 60-
och 70-tal vi kom desto mer "8 till 5" -
marin erhöll vi ur beredskapssynpunkt. 

Under början av 70-talet känneteck
nas amerikanskt tänkande delvis av Viet
nam-syndromet. Man ifrågasatte om am
fibieoperationer längre var möjliga i en 
modern hotmiljö. Sensorer röjde före
taget under ilastning och överskeppning. 
Precisionsstyrda vapen hotade fartygen 
under överskeppning och urlastning. Om 
styrkan lyckades komma i land skulle 
den vara för lätt för att möta en mekani-

serad motståndare. Särskilt som försva
rarens luftvärnsrobotar allvarligt skulle 
försvåra för understödjande flyg. 

Inom den sovjetiska flottan fortsatte 
därernot den stora flottuppbyggnaden 
under amiralen Gorsjkov ledning. I 
Sovjets "Military Encyclopedia" av 1976 
redovisas de uppgifter som Sovjets flotta 
tilldelats, nämligen: 
- beredskap för strategiska kärnvapen

insatser från SSBN mot viktiga fient
liga landmål 

- anfalla motståndarens sjöstridskrafter 
och baser 

- anfalla motståndarens sjöfartsförbin
delser över hav 

- skydda egna sjöstridskrafter framför
allt SSBN och egen sjöfart 

- stödja egna kustnära markoperationer 
- utföra amifibieoperationer mot lämp-

liga mål och avslå motståndarens 
eventuella landstigningsförsök samt 

- transportera trupper och materiel ef
ter behov. 

Huruvida det finns en prioritering mel
lan dessa uppgifter är inte klart uttalat 
men det förefaller troligt. Denna priori
tering torde i så fall variera mellan olika 
havsområden och naturligtvis med hän
syn till den aktuella militära situationen. 
Oavsett prioritering så börjar utbyggna
den mot samtliga uppgifter skönjas i 
form av både materiel och övningar. 
Samtidigt pågår som mest de politiska 
offensiverna om kärnvapenfri zon i Öst
ersjön etc. 

70-talet är ingen lysande tid för den 
svenska marinen. Vi led av försvarsbe
sluten 68 och 72 som bl a gjorde oss av 
med det fartygsbaserade ubåtsskyddet 
Vi erhöll visserligen patrullbåtar, moder
nare 7,5 cm batterier serie 3 och vi satte 
upp de rörliga spärrförbanden. Vad vi 

mest saknade var dock en modern sjö
robot. Detta tvingade oss till ett mycket 
defensivt uppträdande. 

Fortfarande var storanfallet grund
läggande för försvarsplaneringen men 
mot slutet av 70-talet började diskussio
nen om det "överraskande angreppet" i 
olika uttrycksformer. 

Med ubåtskränkningarna i början av 
80-talet och de stora landstigningsöv
ningarna i Östersjön (speciellt den över
raskande övningen Zapad 81) så började 
tydliga tecken på den marina upprust
ningen i vårt närområde ge sig tillkänna. 
Spänningen mellan supermakterna hade 
ånyo ökat. USA flyttade fram sina posi
tioner på Nordatlanten genom sin mariti
ma strategi. En amerikansk marinkårs
brigad förhandslagrades i Norge. Amfi
bieoperationer över hav övades frekvent 
på Sovjetisk sida. 

Den sovjetiska landstigningsdoktri
nen hade fortfarande stora likheter med 
VK2 modellen och var i många avseen
den en efterapning av den amerikanska 
doktrinen. Principer för sovjetisk land
stigning på 80-talet framgår av bilderna 2 
och 3. En avgörande förändring i den 
sovjetiska landslingningstekniken var ut
nyttjandet av handelsfartyg (främst Ro
Ro fartyg) samt pråmar för att minska 
hamnheroendeL Även det ökade antalet 
svävare gjorde att helt nya områden kun
de väljas som landstigningsområden. Ex
empel på utnyttjande av handelsfartyg 
framgår av bilderna 4 och 5 nedan. 

Den svenska marinen stod inte väl 
rustad att möta denna hotbild. Vi hade 
börjat tillföras de nya 12/70 batterierna 
som ersättning för otidsenliga tunga bat
terier. Behovet av ökad rörlighet inom 
KA började alltmer göra sig gällande och 
de rörliga 12/80 bataljonerna började 
produceras. Fartygsmaterielen var rela-
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Principskiss för transport- och rangeringsområden vid landstig
ning på öppen kust. 

Bild 2 
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Landstigning, med alla fordon, direkt i land på ångbåtshry.g.g.a, 
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tivt modern men saknade effektiva va
pen i duellsituationer. Ubåtarna var det 
system som kanske var bäst rustat att 
möta hotet men även de saknade till
räckligt långräckviddiga vapen och spa
ningsmedeL Minröjningssystemet hade 
ett föråldrat fartygsbestånd och hade 
mycket begränsad kapacitet att svepa 
moderna minor. 

Först med det framtvingade "Bered
skapssystem 85" och insatserna mot 
ubåtskränkningarna började vi lämna "8 
till 5" mentaliteten och i stället åstad
komma en beredskapsmarin. Storanfal
let övergavs som planeringsgrund och 
det överraskande angreppet i form av 
KMF (kort militär förvarning) blev pla
neringsgrunden för försvarsmakten. 

Den stora utmaningen var naturligtvis 
de helt oacceptabla ubåtskränkningarna. 
De insatser som gjordes för att möta det
ta hot återverkade även positivt på för
mågan att möta kustinvasionshotet. 
Ubåtskommissionen fastslog ju också att 
den mest troliga förklaringen till ubåts
kränkningarna var förberedelser för just 
en framtida option att invadera landet 
över havet. 

Redan i mitten av 80-talet började fle
ra nödvändiga system bli operativa. Ro
bot 15-systemet tillförs ytattacken, tor
ped 613 tillfördes ubåtarna och strids
och eldledningssystemen modernisera
des. Ett effektivt minjaktsystem införs 
som har god verkan även mot de moder
naste minorna. 12/80-systemet började 
bli operativt och planeringen för införan
de av amfibieförbanden påbörjades. 

Robot 15 systemets införande är utan 
tvekan en viktig milstolpe. Vikten av 
denna utveckling kan understrykas ge
nom ett citat ur generalmajoren Claes 
Skoglunds artikel "Gemensam grund
syn" (TIS nr 1185): 
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"Detta är likväl inte den stora milstol
pen i Flottans utveckling under 1900-ta
lets senare hälft. (Här avses återkomsten 
av en sjöburen ubåtsjakt. Förf. anm) Det 
är fastmera införandet av sjörobot 15 på 
de tolv ylattackfartygen Spica l/ och de 
sex kustkorvetterna. Härigenom har Flot
tan äntligen begåvats med ett vapensystem 
med större verkansmöjlighet än till och 
med grovt artilleri. Men därmed förenas 
också sådan skottvidd att vapenbärarna i 
det längsta kan undandra sig motstånda
rens bekämpning. Flottiljerna av kustkor
vetter och ytaflackfartyg i övrigt kan 
snabbt omgrupperas längs kusten på den 
oförstörbara transportvägen havet och i 
radarskugga av skärgården. Alltjämt i 
samma skugga kan de få sänkande ver
kan långt ut till sjöss eller flankerande 
längs öppen kust t ex i Hanöbukten. Detta 
är trovärdigt. Såväl Försvarsmakt som 
Flotta är att gratulera till detta ." 

skoglunds fortsatta argumentation 
handlar framförallt om att bevara den 
ovan beskrivna trovärdigheten och nöja 
sig med den offensiv som räckvidden i sig 
ger. 

Det har varit mycket svårt att vinna 
operativ genklang för den offensiva op
tionen med ytattacken. Möjligen är det 
återinförande av begrepp som sjömakt 
och herravälde till sjöss som ansetts all
för storvulet för en liten nations sjöför
svar. Ingen har nu hävdat att man skulle 
kunna uppnå herravälde till sjöss utan 
begreppet har endast använts för att för
klara vad stormakten erfordrar för att 
lyckas med en kustinvasion. Försvara
rens möjligheter ligger i att bestrida an
griparen den totala sjöoperativa hand
lingsfriheten. 

Hur både sjöherravälde och luftherra
välde är grundförutsättningar för lycka
de kustinvasioner beskrivs från historisk 

utgångspunkt på ett bra sätt i korrespon
derande ledamoten Stellans Bojeruds ar
tikel i TIS 4/88: "Landstigningsoperatio
ner ur ett historiskt perspektiv". Han be
skriver där också relationerna mellan 
fullständig kontroll och begränsad kon
troll av sjö-, resp luftrummet intill främ
mande kust. 

Några citat kan belysa problematiken 
från svensk utgångspunkt: 

"Endast med jaktflyg (och luftvärnsro
botar med stor räckvidd) kan angriparens 
luftherravälde bestridas, varvid det även 
erfordras fungerande ledningssystem. 
Denna kapacitet är därför imperativt 
nödvändig. Det finns inget substitut. 

För att bestrida sjöherraväldet kom
mer däremot flera medel ifråga: attack
och bombflyg, ytattack, ubåtar, kustartil
leri och mineringar. Allt under förutsätt 
ning att systemen kunnat hållas intakta 
och fungerar." 

Svårigheten att finna acceptans för 
den offensiva optionen visas i ett stort 
antal inlägg i TIS under de senaste åren. 
En bra beskrivning av vad som i realite
ten avses med det offensiva uppträdan
det framgår av ledamoten Frank Rose
nius årsberättelse "Sjöförsvaret - utma
ningar, förändringar" i TIS 1/91. I sin be
skrivning av förändringarna under 80-ta
let skriver han: 

"Behovet av den offensiva optionen 
var och är det svårare att få förståelse för. 
Det strategiskt signifikanta är att visa om
världen att vi har förmåga att hota en an
gripare under hela hans transportfas. An
griparen måste då ta hänsyn till detta i sin 
planering och avdela erforderliga skydds
resurser. Det ger oss ökad förvarning och 
begränsar hans möjlighet all genomföra 
överraskande angrepp. Jag ser detta som 
en typ av miniavskräckning som alltid 
måste vara ett element i ett maritimt för-

svar. Om och när vi utnyttjar optionen är 
ett beslut som tas från falltill fall ." 

Försvarsbeslutet 1987 innebar ett 
trendbrott mot den sedan 1968 pågående 
påtagliga försvagningen av det svenska 
försvaret. Förstärkningen blev visserli
gen ekonomiskt bara ungefär hälften av 
den som ÖB ville ha för att stoppa en 
fortsatt urholkning av försvarets styrka 
under den närmaste 5-årsperioden. Det 
var dock en väsentlig signal till omvärl
den och en behövlig uppmuntran för oss 
som arbetade i försvaret. 

För marinens del innebar inriktningen 
enligt försvarskommitten bl a. Antalet 
ubåtar bör utökas till 14 och förses med 
bättre utrustning. Kapaciteten för min
krigföring bör också utökas. Tunga kust
robotförband med Rb 15 för fyra batte
rier bör anskaffas. skärgårdsförsvaret 
bör också förstärkas med hotbildsan
passning och uppsättning av amfibieför
banden. Ubåtsskyddets kvalitativa ut
veckling bör påskyndas under den kom
mande 5-årsperioden varvid sådana sys
tem bör prioriteras som har högt värde 
också i invasionsförsvaret. satsning bör 
göras på nya hydrofonutrustningar för 
ubåtar och övervattensfartyg. Detta var 
positiva besked. 

Det som ur marin synvinkel väckte 
debatt var att satsningen på omsättning
en av ytattack och minröjning sköts på 
framtiden. Likaså att man kunde finna 
antydningar som pekade mot att ytat
tacken och även minröjningsfartygen 
mer skulle inriktas mot ett freds- och 
neutralitets utnyttjande medan invasion
hotet huvudsakligen skulle mötas med 
attackflyg, ubåtar och kustrobotbatterier 
som "fjärrstridsmedel". Dåvarande che
fen för marinen, hedersledamoten Bengt 
Schuback säger i sitt anförande inför det
ta sällskap den12mars 1987 bl a: 

191 



"Jag vill passa på att peka på det fak
tiska förhållandet, att fiera av våra över
vattensfartyg måste omsättas under 1990-
talet. Det rör sig om sammanlagt ett 40-tal 
fartyg vartill kommer 14 tunga helikopt
rar. Försvarskommitten har ej behandlat 
behovet av att omsätta övervallensfarty
gen på sikt. Det rör sig om ett ersättnings
behov om ca 12-15 miljarder kronor i 
dagens prisläge. Därmed har jag inte sagt 
all alla fartyg behöver ersättas. Nya lös
ningar skall prövas. Antalsproblemet 
kvarstår i alla fall. Frågan kommer att 
vara av central betydelse redan i 1992 års 
försvarsbeslut och bör där bli en stor frå
ga ." 

Nu höll tyvärr inte försvarsbeslutet 
speciellt länge. Redan året efter var t ex 
chefen för marinen tvungen att banta ur 
1,5 mdr kronor. Det innebar att några 14 
ubåtar blev aldrig beställda.En hel serie 
minröjningsfartyg fick lyftas ur planerna 
och av de fyra kustrobotbatterierna så 
beställdes 92 ett batteri som kommer att 
vara operativt först 1995. Andra förse 
ningar var mörkerluftvärnet till det fasta 
kustartilleriet som ännu inte beställts. 
Det andra ubåtsjaktplanet utgick ur pla
nerna och båtarna till amfibieförbanden 
senarelades. satsningen på ubåtsskydd 
har gjort att denna förmåga avsevärt 
ökade men delvis till förfång för de för
band som inte ingått i ubåtsskyddet 
Medlen har inte räckt till för att genom
föra utbildningen inom ytstridskrafterna 
och kustartilleriet för att möta invasions
hotet på en godtagbar nivå. Framförallt 
har inte repetitionsutbildningen kunnat 
genomföras i tillräckling omfattning vil
ket skapat ett avsevärt återtagande be
hov. 

När det gäller Östersjömarinens re
surser under slutet av 80-talet kunde man 
konstatera att utvecklingen gick mot 
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mindre men fler och slagkraftigare enhe
ter. Alla tecken pekade mot att produk
tionen av fartyg och flygplan skulle fort 
sätta. Antalet svävare hade fördubblats 
på 10 år. Specialtonnage fanns för att i en 
omgång transportera i Östersjöområdet 
befintligt marininfanteri. Nya landstig
ningsfartyg byggdes i Polen. Transport
fartyg fanns i överflöd, sedan brohuvud 
väl säkrats . De större övningarna i Iand
stigning i Östersjön avtog dock mot slu
tet av 80-talet. De övningar man såg var 
mer av karraktären taktiska landstig
ningar på bataljonsnivå. Bedömningarna 
om det framtida kustinvasionshotet pe
kade mot en större bredd på invasionen. 
D v s bedömningen var att med nya 
transportmöjligheter kan åtminstone 
den inledande fasen av en kustinvasion 
delas upp på flera amfibietäter. Detta i 
syfte att vilseleda och splittra våra resur
ser. Det var i detta läge som debatten om 
kustinvasionens vara eller inte vara dök 
upp igen efter diskussionerna på 70-talet. 

Nils Gylden, som då arbetade i för
svarsdepartementet, gav ut en debatt
skrift "Sverige mellan maktblocken" 
(Försvar i Nutid 1/89). Han belyste i den
na sannolikheten för att en kustinvasion 
mot Sverige skulle kunna bli aktuell. 
Han talade om att operationer i Norden 
nödvändigtvis måste bli utdragna. Han 
påstod att de därför inte var relevanta, 
genom att angriparen skulle riskera en 
oacceptabel fördröjning. Han bedömde 
nämligen, att stormakternas planering 
utgår från ett konventionellt krig med 
högst några månaders varaktighet. Han 
ansåg därför att det är "osannolikt att en 
invasion över havet mot Sverige kan pas
sa in i tidsschemat". 

Tänk om planerarna hos stormakter
na hade andra planeringsförutsättningar 
än Nils Gylden? Han ansåg dessutom att 

vi "tillmäter invasionshoten alltför stor 
betydelse, åtminstone vad avser vissa geo
grafiska riktningar". Detta grundade han 
på bl a hotet från de tyska Tornado flyg
planen. Ett något udda inräknande av 
NATO resurser i det alliansfria Sveriges 
försvarsplanering. 

Kustinvasion i dag och framåt 
Vi vet alla att dagens Ryssland inte kan 
genomföra en regelrätt kustinvasion mot 
vårt land i dag. För att beskriva dags
situationen citerar jag vad som sägs i den 
nyligen utgivna "Operativ doktrin för 
försvarsmakten" (FMO OP/P 1993-10-05 
082:80748). 

"Ett militärt angrepp med syfte att oc
kupera och utnyttja Sverige är det allvar
ligaste hotet mot vår nationella säkerhet. 
Ett sådant angrepp kan genomföras på 
olika sätt, t ex som strategiskt överfall 
med mycket kort militär förvarning. Det 
finns i vårt närområde ständigt insatsbe
redda stridskrafter och transportresurser 
lämpliga för ett sådant angrepp. Det kan 
också genomföras då vi befinner oss på 
förhöjd beredskapsnivå. l ett sådant läge 
torde dock angriparen behöva vidta mer 
omfattande förberedelser och kraftsam
ling av sina resurser. Oavsett angreppets 
form torde en invasions inledning alltid 
efterföljas av betydande tilltransporter av 
markstridsförband. Sådana transporter 
kan ske över hav eller gräns och med be
tydande inslag av luftburna transporter. 

Siridskrafterna i vårt närområde utgör 
för närvarande inget omedelbart hot om 
angrepp mot Sverige. För att ett hot skall 
föreligga krävs, utöver politiska och eko
nomiska förutsättningar, även en period 
av intensifierad utbildning och samöv
ning. För att rätt bedöma en sådan peri
ods längd krävs en fortlöpande uppfölj-

ning av det aktuella läget som jämförs 
med givna planeringsförutsättningar för 
olika angreppsfall." 

Den stora svårigheten är utan tvekan 
att beskriva det framtida kustinvasions
hotet mot Sverige. Inte därför att jag inte 
tror på ett sådant hot utan snarare på 
grund av svårigheten att blicka in i fram
tiden. Den traditionella modellen för 
framtidsstudier i ämnet brukar följa ord
mngen: 

l. Bakgrund 
(Beskrivning av nuvarande hotbild) 

2. Framskrivning av teknisk utveckling 
5-10 år 
(Utveckling främst på västsidan av 
olika tekniker samt ett allmänt åsät
tande av en något lägre utvecklings
takt på östsidan) 

3. Tänkbara politiska och säkerhetspoli
tiska utvecklingscenarier (Oftast 
mycket långsamma förändringar -
vilket också visat sig vara fallet under 
ca 40 år) 

4. Tre utvecklingsnivåer 
(Oftast en prolongeringsnivå, en nivå 
med mer resurser till försvaret och en 
nedrustningsnivå) 

Frågan är om denna modell alltfort är 
giltlig eller trovärdig. 

Vad är då alternativen för framtida 
hotbeskrivningar avseende kustinva
sion? 

Att med utgångspunkt i olika scena
rier söka finna motiven för någon stat i 
vårt närområde att genomföra en kust
invasion mot Sverige är naturligtvis in
tressant. Frågan är om en sådan diskus
sion i säg ger tillräcklig substans för att 
beskriva önskvärd utveckling av svenska 
mannen. 

Jag anser att man här kan nöja sig 
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med att peka på Sveriges geostrategiska 
läge och därmed förknippade fördelar 
för den som behärskar vårt territorium. 
Likaså kan man ta avstamp i FB 92 och 
den där beslutade utvecklingen vilken 
innebär att vårt försvar kommer alltfort 
att vara så starkt att man inte torde kun
na erövra vårt territorium utan att över
föra stridskrafter på köl i någon form av 
kustinvasion. 

Jag vet att man inom både FOA och 
Försvarsstaben under en längre tid har 
brottats med problemet att beskriva hot
bilden. Med nuvarande osäkra utveck
ling så är det inte heller någon avunds
värd uppgift. Den är dock absolut nöd
vändig även om den är svårare än tidiga
re. Man kommer med största säkerhet 
att få söka sig en väg fram mot något som 
skulle kunna gå under beteckningen 
"syntetisk hotbild". 

Jag kan tänka mig ett flertal vägar 
värda att prövas i framtagandet av en 
"syntetisk hotbild" om kustinvasion. 

En metod är att studera hur länder, 
som har konceptet kustinvasion i sin ar
senal, övar och/eller genomför kustinva
sion. Dessa koncept kan sedan i görlig 
mån överföras till tänkbar metodik mot 
svensk kust. Jag tänker då exempelvis på 
USMC koncept "Over the Horizon" an
passat till en kustinvasion i Östersjön. 

En annan metod är att förutsätta en 
prolongerad svensk försvarsmakt enligt 
fattat försvarsbeslut Mot detta försvar 
"konstruerar" man den fiende som er
fordras för att lyckas med en kustinva
sion mot Sverige. 

Ytterligare en metod är naturligtvis 
att utnyttja en möjlig teknisk framskriv
ning av exempelvis de landstigningsöv
ningar vi såg Sovjetunionen genomföra 
under 80-talet bl a i Östersjön. 

Jag har valt att här presentera delar av 
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USMC koncept. Ett exempel på en så 
lite "syntetisk" hotbild som möjligt. Jag 
använder därvid den presentation som 
forskaren Robert Dalsjö (numera vid 
FOA) gjorde i Tidskrift för Kustartille
riet nr 2/88. För en mer fullständig bild 
rekommenderas artikeln till läsning. Jag 
kommer endast att ta upp några av as
pekterna som visar på skillnaden i för
hållande till den tidigare beskrivna sov
jetiska doktrinen 

Inriktningen har några grundstenar: 
- Landstigning sker inledningsvis under 

mörker och med utnyttjande av sväva
re och rotorflygplan som utgår från 
fartyg på stort avstånd från landstig
ningsstranden enligt bild 6. 
Landstigningsplats väljs i första hand 
där strandförsvaret är svagt eller obe
fintligt även om detta innebär nackde
lar vad gäller strandens belägenhet 
och karraktär. 

- Överraskning och högt tempo priori
teras framför bekämpning av traditio
nell typ. Stor vikt läggs vid skenförtag 
och andra skenåtgärder. Neutralise
ring av strandförsvar och avregling av 
området sker huvudsakligen med sa
botageförband, kompletterat med flyg 
omdelbart före och under landstig
ningsfasen. 

- Tonvikten läggs på rörligt uppträdan
de, utnyttjande av fiendens svagheter, 
strid över ytan och på djupet, flexibili
tet och tagande av initiativ. Förutsäg
bart uppträdande och handbokslös
ningar undviks. Landstigningsstyrkan 
ges betydligt ökad eldkraft och rörlig
het jämfört med tidigare. 

"Over the harizon launch" (OTH) är ett 
centralt begrepp i denna doktrin. Ett 
OTH-anfall kan genomföras i tre huvud-

Bild 6 
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AI1F IBIE
STYRKAN 
PÅ 400 NM 
AVSTÅND 

(H-24 TIM) 

AMFIBIE

SIYB~AN P l Q NM 
AVST NO 

(H-12 TIM) 

AMFIBIE
STY8KAN 
PÅ ~0-25 
Nl1 AVSTÅND 

(H-1 TIM) 

AMFIBIESTYRKAN ANSLUTER 
T l LL STRANDEN EFTER 
ANFALLSTÄTEN 

OTH Assault 

Bild 7 

varianter. Vilken av dessa som väljs be
ror på styrkan hos försvaret på de platser 
där urlastning skall ske . 

Variant l 
Landstigning på oförsvarad eller svagt 
försvarad strand vilket ger den snabbaste 
initiala styrketillväxten. Landsättning 
med svävare och rotorflyg av anfallstä
terna sker direkt på eller i omedelbar 
anslutning till plats lämpad för konven
tionelllandstigning enligt bild 7. 

Variant 2 
Om strandförsvaret är starkare än vad 
som kan nedhållas med direkt flygunder
stöd ger variant 2 större säkerhet utan 
alltför stora nackdelar i initial styrketill
växt. Landsättning med svävare och ro
torflyg sker på oförsvarad plats av en 
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mindre stridsgrupp med hög rörlighet 
och eldkraft. stridsgruppen förflyttar sig 
över land till en plats för konventionell 
urlastning, faller strandförsvaret i ryggen 
och neutraliserar detta, varpå variant l 
genomförs. 

Variant 3 
Man hävdar sig kunna landstiga med 
OTH-teknik även på strand som försva
ras av mekaniserat regemente i fältbe
fästningar. Detta förutsätts i variant 3. 
Landstigningen sker på konventionell 
landstigningsstrand med amfibiefordon 
som sjösätts av svävare 1-3 km utanför 
stranden. När stranden säkrats förs tung 
utrustning i land med svävare, helikopter 
och rorofartyg, varpå konventionell ur
lastning påbörjas så snart som möjligt. 

Variant 3 har aldrig ansetts helt till-

Bild 8 

fredsställande. Amfibiepansarsk yttefor
donen som erfordras är för långsamma. I 
avsaknad av ett tillräckligt snabbt skyd
dat fordon och m h t den långsamma an
skaffningen av svävare har man utveck
lat ett mellanting mellan OTH och kon
ventionell landstigning som kallas "high 
speed near-shore assault". Principen 
framgår av bild 8. 

Amfibiestyrkan uppehåller sig relativt 
långt ut från stranden. LST eller rorofar
tyg lämnar amfibiestyrkan och går på ko
lonn med högsta fart in mot stranden i en 
slinga. På 3-5 km avstånd från stranden 
löper slingan parallellt med stranden och 
där sjösätts i 15 knops fart amfibiefordo
nen från häckportar varefter de går mot 

stranden på linje. Svävare och rotorflyg 
utnyttjas för att föra in tung materiel och 
trupp till stranden sedan denna säkrats 
av truppen i amfibiefordonen eller för 
separat landstigning på annan plats för 
att falla strandförsvaret i ryggen eller för 
att vilseleda försvararen och binda hans 
reserver. 

Jämfört med variant 3 innebär ett så
dant förfarande att risken för svävarna 
blir mindre och styrketillväxten initialt 
något större. Det innebär dock också att 
det lastade amfibietonnaget utsätts för 
en större risk och att det blir svårare att 
erhålla överraskning. 

Fördelen med tekniken i OTH kom
mer från en rad faktorer: 
- Svävarnas höga fart gör att man inom 
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en given tidsrymd kan nå en längre 
kuststräcka, alternativt nå en given 
punkt på kortare tid. Om en grupp 
amfibieattackfartyg befinner sig 600 
km från en kust kan landstigning ske 
inom ett dygn längs ca 1600 km av 
denna kust. Med konventionell teknik 
hade man endast kunnat nå den när
maste punkten inom denna tidsrymd. 
Från ett rangeringsläge 75 km ut från 
kusten kan man inom en till två tim
mar landstiga längs en kuststräcka om 
180 km. 

- Amfibiestyrkan kan uppträda längre 
ut från fientlig kust än tidigare. 

- Svävarna medger landstigning på be
tydligt fler typer av stränder än kon
ventionella landstigningsfarkoster. 

- Svävarna kan urlasta uppe på land och 
även ilasta på land för återtransport 
utan särskilda hjälpmedel 

- Rotorflygplanen kan luftlandsätta 
längre in i land, eller längre ut på flan
kerna, än helikoptrar och de kan nå 
målen på kortare tid. 

Av tradition har amfibietänkandet varit 
inriktat på transoceana insatser med syf
tet att öppna ny front, att ta en bas för 
vidare framryckning eller att genomföra 
intervention. Detta är särskilt tydligt i 
jämförelse med sovjetiskt tänkande där 
kust-till-kust dominerat och operationer
na främst varit operativa eller taktiska 
kringgångar eller brittisk tradition som 
haft ett större inslag av raidföretag. 
Emellertid kanOTH-tekniken minst lika 
väl utnyttjas vid dylika företag. Att utgå 
från en bas i land ger bättre möjligheter 
att erhålla överraskning och förmågan 
att med begränsade styrkor landstiga 
nästan var som helst är ju en stor fördel 
vid exvis raidföretag. 

OTH-tekniken förefaller i flera avse-
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enden stämma mycket väl överens med 
sovjetiskt militärt tänkande . Man skulle 
t o m kunna säga att flera inslag i OTH är 
mera i linje med sovjetiskt tänkande än 
med äldre amerikansk doktrin. Ryssland 
har fortfarande det större antalet svävare 
i sin organisation. Man har dock inte sett 
något sovjetikt (ryskt) närmande mot ett 
OTH koncept. Detta utesluter inte att en 
framtidsbild om kustinvasionshotet i Ös
tersjön 5-10 år från nu kan likna OTH
konceptet. 

I korta drag ges följande bild av hur 
man bedömer att ett kustförsvar bör or
ganiseras för att med rimliga resurser 
kunna avvärja en OTH landstigning: 
- Försvararen måste räkna med att kun

na komma i efterhand och organisera 
sig så att han ändå kan agera effektivt 
och återta initiativet. 

- Aktuell kuststräcka skall täckas av 
långräckviddiga kust- och (sjörobotar) 
vilket tvingar angriparen att inleda 
landstigningen från långt avstånd. 

- Sjöminor skall läggas ut utanför de 
farligaste infallsportarna vilket före
bygger kuppanfall och förlänger den 
tid urlastning måste ske med svävare. 

- Hamnar och flygfält skall försvaras ti
digt och varaktigt. 

- Starka mekaniserade anfallsreserver 
skall hållas i beredskap centralt vilket 
gör det omöjligt för angriparen att 
kringgå försvaret 

- Insats skall snabbt kunna ske med ar
tilleri och attackflyg vilket tvingar an
griparen att avdela resurser för be
kämpning eller att sprida landstigning
en på fler platser. 

- Kust- och sjörobotar skall kunna föras 
in i området och sjöminor skall kunna 
läggas ut även i hård motverkansmiljö 
vilket tvingar angriparen att även fort
satt hålla sin amfibiestyrka långt ut 

och hindrar urlastning med deplace
rande tonnage. 

- Anfallsreservens förflyttning till land
stigningsområdet måste ske snabbt 
och kunna skyddas. Angriparens åt
gärder för att fördröja och bekämpa 
anfallsreserven måste förutses och fö
rekommas. 

I marinkårens diskussion förekommer 
(som vanligt) mycket lite diskussion om 
sjöstridskrafter d v s man förutsätter att 
skyddsstyrkorna ur flottan upprätthåller 
luft och sjöherravälde. Kustartilleri i 
svensk mening nämns inte heller som en 
möjlighet. Man hyser stor respekt för sjö
minor och är mycket bekymrad över 
bristande röjningsförmåga men tror sig 
kunna landstiga innan en försvarare hun
nit lägga ut dem. Utbyggt strandförsvar 
anser man vara farligt, men mer ett hin
der som skall kringgås än ett verkligt hot. 

Tunga kustrobotar bedömer man som 
ett utomordentligt farligt hot mot hela 
företaget. Inledningsvis kan man und
vika detta genom att svävarna utgår från 
mycket stora avstånd. Vad som gör kust
robotar till föremål för särskild upp
märksamhet är oberoendet av fasta ba
ser och plattformens låga signatur, vilket 
försvårar bekämpning och upptäckt. 
Man anser sig dock genom truppspaning 
och insats av luftlandsatt trupp kunna lo
kalisera och oskadliggöra robotarna . Be
dömningen är liknande avseende luft
värnsrobotar. 

Attackflyg anser man utgör en allvar
lig fara mot såväl fartyg till sjöss och vid 
strand men man fruktar också för insats 
av jaktflyg. Jaktflyg med look-down
shoot-down-förmåga ses som det bästa 
sättet att bekämpa svävarna under över
farten. Man kommer att söka skydda sig 
mot flygstridskrafter genom att bekämpa 

flygbaser och genom att jaktskydda amfi
biestyrkan och brohuvudet. 

OTH-tekniken har ännu ej kommit 
till något komplett utförande men ligger 
fortfarande som en grund för materielan
skaffning i USMC. I brist på annan kon
ventionell hotbild så kan den tjäna som 
en s k hypotetisk eller syntetisk hotbild. 

Marinen efter försvarsbeslutet 
92 
Utnyttjandet av försvarsmakten vid 
kustinvasion finns beskriven i den ny
ligen utgivna FMO skrivelsen "Operativ 
doktrin för försvarsmakten". 

Försvarsbeslutet 92 mål och inrikt
ning har med OpP 93 omsatts till plane
ringsförutsättningar för vårt operativa 
krigsförberedelsearbete i fred samt 
grund vid beredskapshöjningar och krig. 
OpP 93 har på grund av hög sekretess 
utsänts restriktivt. 

Den operativa doktrinen har därför 
som främsta syfte att på ett övergripande 
och kortfattat sätt förklara grunderna för 
vår operativa planering och ange riktlin
jer för operationers genomförande. 
Doktrinen och ÖB Försvarsmaktsplan 94 
torde vara de bästa dokumenten att utgå 
ifrån då man utan sekretess skall dis
kutera utnyttjande av olika stridskrafter. 

Av "Operativ doktrin för försvarsmak
ten" framgår: 

De övergripande operativa målen för för
svarsmakten är att: 
• Hävda territoriet 
• A v hålla från och nödvändigt avslå ett 

strategiskt överfall. 
• Kunna möta och hejda ett begränsat 

anfall över gräns eller kust samt bryta 
en angripares anfalls kraft. 
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Försvaret skall vidare ha en sådan in
byggd förmåga att det efter en uppbygg
nadsperiod om 5-IO år skall kunna möta 
ett stort upplagt invasionsföretag. 

3.3 Krig 
Övergripande inriktning 

strategiskt överfall 

Försvaret skall därför innehålla en kärna 
av förband och system som är snabbt 
gripbara och har så hög krigsduglighet att 
de kan avhålla angriparen från att ge
nomföra ett strategiskt överfall. 

Om vi ändå utsätts för ett strategiskt 
överfall skall angreppet mötas med vår 
samlade förmåga. Våra inledande för
svarsoperationer har som mål, att med 
mobiliserande förband i respektive mili
tärområde, tidigt hindra angriparen att nå 
sina primära syften samt att vidmakthålla 
vår operativa handlingsfrihet så att vi vid 
beslut kan kraftsamla huvuddelen av våra 
resurser till det område där avgörande 
söks. 

Infallsportar som underlättar angriparens 
styrketillväxt spärras/blockeras och försva
ras. Till dessa räknas flygfält och vissa luft
landsättningsområden samt viktiga hamnar. 

Siridskrafterna insätts offensivt för att 
begränsa angriparens styrketillförsel och 
handlingsfrihet. För att höja sjö- och flyg
stridskrafternas förmåga skall basområ
den tidigt kunna försvaras och spridning 
kunna genomföras med hög säkerhet. 

Anfall med begränsad styrkeinsats (BA) 

Vid en kustinvasion skall målet vara att 
genom ell djupförsvar bryta angriparens 
anfallskraft redan i kustområdet. 
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Genom förstärkning tillförs i första hand 
operativa förband i syfte att förhindra an
griparens styrketillväxt och utbredning i 
kustområdet. 

För att åstadkomma ett avgörande 
skall, utöver operativa förband även en 
betydande del av de territoriella förban
den och förnödenheter kraftsamlas från 
andra delar av landet till det område där 
avgörande söks. Härvid kvarlämnas till
räcklig gard för all bestrid angriparens 
operationsfrihet i andra operationsrikt
ningar. 

Under angriparens förberedelseskede 
skall i första hand ubåtar och attackflyg
samt när tillfällen ges ytattack och kustro
bot- kunna sättas in offensivt för att för
svåra eller fördröja förberedelserna. Syf
tet är att försvåra angriparens verksamhet 
och bestrida hans möjligheter att uppnå 
kontroll över för oss viktiga havsområ
den. 

Initialeffekt mot landstigningsföretag 
skall skapas genom tidig och intensiv in
sats av sjö- och flygstridskrafter samt ti
digt försvar av viktiga infallsportar och 
prioriterade basområden. Inledningsvis 
disponibla stridskrafter skall utnylljas så 
att angriparens styrketillväxt begränsas. 

Luftförsvaret och markstridskrafter 
skall bekämpa och i viktiga områden slå 
operativa luftlandsättningar. Attackflyget 
och spaningsflyget skall vid behov utnytt
jas i luftförsvaret. Spaningsflygets förmå
ga att inhämta underrättelser och allack
flygets förmåga mot sjömål skall dock bi
behållas hög. 

Med markstridskrafter skall kustzo
nen och våra basområden försvaras. 

Om angriparen lyckas landstiga, skall 
all verksamhet inriktas mot att bryta hans 
styrketillväxt och återta infallsportar. 

A v FMP 94 framgår bl a: 

2.I Operativ avvägning över tiden 

2.I.3 Sammanfattning 
Försvarsförberedelsearbetet skall intill 
1997 säkerställa att en kärna av förband 
med hög krigsduglighet och beredskap 
disponeras för att avhålla från ett strate
giskt överfall. Dock skall det begränsade 
anfallet - mot gräns eller kust- vara sty
rande för krigsorganisationens struktur 
och långsiktiga utveckling. 

3.1.2 Prioriteringsgrunder 

För att hävda den territoriella integrite
ten och luftförsvara landet prioriteras på 
kort sikt främst en förbällring av flyg
stridskrafteras och de marina förbandens 
tillgänglighet. Ubåtsskyddsförmågan 
skall bibehållas på en hög ambitionsnivå 
varvid en effekthöjning vid insatser och 

bättre uthållighet skall eftersträvas. 
För att kunna motstå ett strategiskt 

överfall på ett betryggande sätt samt utgö
ra tröskel mot andra angreppsformer, pri
oriteras krigsduglighet och beredskap vid 
förband avsedda för insats mot till
transporter och tidigt insatsberedda an
fallsförband ur armen samt förband för 
försvar av infallsportar. Inom planlagd 
förnyelse skall ny utrustning införas i pri
oritetsordning, varvid materielen inled
ningsvis tillförs de förband som skall ver
ka först. 

Övriga förband medges en någotlång
sammare förnyelse och lägre krav på 
krigsduglighet och beredskap. Detta för 
att på sikt kunna utveckla bland annat 
armens och marinens brigader samt övri
ga prioriterade förband avsedda främst 
för försvar mot begränsat anfall. Den 
materiella förnyelsen skall säkerställas 
före kraven på krigsduglighet och insats
beredskap för dessa förband. 

Utdrag ur tabell Krigsorganisationens utveckling 

Förband Läge 1993 Måll997 Mål2002 

Marinkommandon 4 4 4 
Marindistrikt 3 l l 

Helikopterdiv 3 3 3 
Ytattackflottiljer 2 3 3 
Minkrigsavdelningar 4 3 3 
Ubåtar 12 12 12 

Kabataljoner 3 3 3 
Amfibiebataljoner 2 6 6 
Tungt kustrobothatt l l l 
Spärrbataljoner (hotanpassade) 19 ** ** 
Hemvärn/sjövärn* 90 000 100 000 125 000 

*)Varav Sjövärn cirka 5 000 
**)Utvecklas mot ny rörlig struktur, antal och organisation utreds. 
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strategiskt överfall 
En av grunderna med konceptet SÖ är 
att vi vet inte hur/eller var det kommer 
att drabba oss. Ett sätt att komma till 
rätta med ovissheten om vad angriparen 
kommer att göra är att bestämma sig för 
vad han absolut inte får göra och gardera 
sig mot detta. Man får acceptera att in
ledningvis kan man inte gardera sig mot 
allt. Resurserna är ändliga och angripa
ren har alltid inledningsvis initiativet. 
När angreppet inleds gäller det att 
snabbt återta initiativet. 

Då jag själv deltog i de studier som 
lade grunden till OpP93 så upplevde vi 
svårigheten att vara tillräckligt fantasi
full i föreställningen om hur ett SÖ skulle 
kunna gå till. Oavsett vilket spelupplägg 
vi än använde så återkom vi dock alltid 
till att mycket snart så erfordrade man 
som angripare en tillgång till förband 
som erfordrade fartygstransport Trans
porten behövde inte nödvändigtvis vara i 
form av regelrätt kustinvasion, men 
transportbehovet var omfattande. Inled
ningen kunde klaras med luftlandsätt
ningar och landningar men mycket snart 
(dygn) erfordrades landning med fartyg. 

Den operativa inriktningen för strids
krafternas utnyttjande pekar också mot 
en sådan tänkt hotbild. Vikten av att ti
digt (både geografiskt och tidsmässigt) 
kunna begränsa angriparens styrketill
försel genom luften och över havet och 
därmed också hans handlingsfrihet fram
går tydligt. Riktlinjerna är också konse
kventa i så motto att även skyddet för 
fjärrstridskrafterna, som är medlet mot 
angriparens styrketillförsel, tillgodoses. 

Betoningen av infallsportarna följer 
också grundiden: Vad får han inte göra. 

Även prioriteringsgrunderna pekar 
mot ett klokt utnyttjande av medel för 
att möta det strategiska överfallet. Avvi-
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kelsen kommer när man studerar inrikt
ningen av programmen. Numerären i ta
bellen ovan visar inte någon alarmeran
de nedgång. Det inkonsekventa uppstår 
när man i inriktningen av programmet 
stridsfartygsförbanden läser "Delar av 
den materiella förnyelsen medges tillfäl
ligt genomföras i något långsammare takt 
än hittills inplanerad. Tidpunkten för 
uppsättande av den tredje ytattackflottil
jen prövas i samband med en översyn av 
marinen krigs- och grundorganisation." 

skrivningar av denna typ förekommer 
inte i andra program. Inte ens i program 
avsevärt mindre accentuerade i de ope
rativa riktlinjerna. Ånyo har penningar
na styrt avsevärt mer än den operativa 
inriktningen. D v s planerarna i stället 
för operatörerna. 

Visst kan man i en framtida hotbild 
ställa sig frågande till överlevnadsmöjlig
heten för fasta förband. Vapenutveck
lingen pekar mot ett ökat hot. Vi vet 
dock att under den närmaste tioårsperio
den torde inte någon annan makt än 
USA ha tillgång till de vapen som erford
ras. De hot som beskrivs mot fast kustar
tilleri drabbar ju även andra förband. 

Ingen kan ifrågasätta de fasta kust
artilleriförbandens förmåga i infallsport
försvaret. De har dessutom ett avsevärt 
bättre överlevnadsskydd än de försvars
områdesförband som tycks vara de som 
skall överta uppgiften vid våra viktigare 
hamnar. De fasta KA-förbanden är utan 
tvekan några av de mest snabbmobilise
rande förband vi äger. Logiken att byta 
ut de förband som har ett fullträffsäkert 
skydd mot de flesta konventionella va
pen mot förband med skyddsvästar och 
ståvärn är svår att finna. Det tycks ånyo 
vara mer en planeringsfråga (läs påspla
nering) än en konsekvent operativ bak
grund som styrt den slutliga inriktningen. 

Begränsat angrepp 
Jag ansluter mig även i detta fall helt till 
den operativa doktrin som fastlagts. Den 
visar dessutom att man har anammat 
även möjligheten att utnyttja ylattacken 
med en offensiv option - då tillfälle ges. 
En vinst för den marina strategin! 

Fortfarande betonas vikten av att för
neka en angripare tillgång till infallspor
tama. 

BA utgår från att återtagning skall ske 
inom storleksordningen ett år för den 
stora massan av förband. J ag har svårt att 
under överskådlig tid hitta ett mer läm
pat förband för återtagning än fasta kust
artilleribatterier. Ett 7,5 cm batteri på 
absolut sparlåga kräver en kostnad på 
150 000 kr per år. Någon utbildning er
fordras inte. Dels kan nuvarande perso
nal kvarstå intills värnpliktstidens ut
gång. Dels kan överföring ske från den 
rörliga förbandsproduktionen. Omskol
ningen behöver inte äga rum förrän un
der eventuell" återtagningsperiod". 

Jag är väl medveten om att vi i dagens 
ekonomi och osäkra hotbild inte kan be
hålla allt. J ag anser dock att det är dålig 
ekonomi att lägga ner förband med god 
effekt och ett gott skydd och ersätta 
dessa med förband med avsevärt lägre 
effekt och i princip utan skydd! Speciellt 
när man lätt får uppfattningen att detta 
mer beror på påsplanering än sund mili
tär logik. 

Efter Försvarsmaktplan 94 
Precis som våra försvarsbeslut har en 
tendens att ekonomiskt bli obsoleta 
mycket kort efter fastställande så tycks 
även våra programplaner (motsv) ha en 
liknande tendens. 

Den utredning som tillsatts för att 
"rätta till marinens ekonomi" pekar på 

neddragningar inom de marina program
men som i ännu högre grad gör att skill
naden mellan operativ inriktning och 
planering ökar. Då ännu inga öppna be
skrivningar finns över de förslag som där 
förs fram så kan jag tyvärr inte här ge 
några detaljer. En allmän reflektion är 
dock att den kritik jag framfört i föregå
ende kapitel speciellt avseende avväg
ning mellan program är än mer berätti
gad. 

I olika sammanhang kan man nu läsa 
om att kustinvasionen är förlegad. Gene
rallöjtnant Owe Wiktorin skriver exem
pelvis i årsberättelse 1993-04-20 i avd III 
av Kungl Krigsvetenskapsakademien un
der rubriken "Teknikutveckling, opera
tiva doktriner och flygstridskrafterna": 

"----- Till detta skall föras att luft
transportförmågan utvecklats därhän att 
mekaniserade markstridsförband kan 
transporteras fram och underhållas långt 
från eget basområde. Tvånget av att ta 
omvägen via havet i inledningen av en 
invasion har därmed bortfallit i varje fall 
från ett skandinaviskt geografiskt per
spektiv." 

Visst transportmöjligheterna med flyg 
finns redan. När har vi, och när kommer 
vi att få se dem landa under kvalificerat 
militärt hot? Det gäller att dra försiktiga 
slutsatser av teknisk utveckling. Det gäl
ler också att komma ihåg att nya hot tar 
inte bort gamla hot. Slutar man att gar
dera sig mot dem uppstår de igen! 

Kustinvasion kommer att vara en op
tion som vi måste gardera oss mot lång 
tid framöver. 

Källor: 
"Landstigningsoperationer ur ett historiskt 

perspektiv" S Bojerud (TIS 4/88) 
Taktikreglemente för Kustartilleriet 88 
"Förtroende och respekt" D Börjesson (TIS 

1/91) 
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"Sjöförsvaret - utmaningar, förändringar" F 
Rosenius (TIS 1/91) 

"Framtidens sjöförsvar mellan hot och ekono-
mi" B Schuback (TIS 1189) 

"Antalets betydelse" B Schuback (TIS 1186) 
"Gemensam grundsyn" C Skoglund (TIS1/85) 
"Att tro på sin uppgift- En betydelsefull för-

svarsfaktor" B Schuback (TIS 1/87) 
"En återblick efter 6 år som marinchef" B 

Schuback (TIS 1/90) 
"Försvarsmaktsplan 94" (FMO/Plan 

483:80304, 93-09-16) 
"Utveckling av amerikansk amfibiedoktrin in-
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för nittiotalet" R Dalsjö (TIKA nr 2/88) 
"Teknikutvecklingen, operativa doktriner och 

flygstridskrafter" O Wiktorin (Krv AHT 3/ 
93) 

"Den ryska sjömakten och framtiden" L Jons
son (Krv AHT 3/93) 

"Operativ doktrin för försvarsmakten" (FMO 
OP/P 1993-10-05 082:80748). 

"Sverige mellan maktblocken" N Gylden 
(Försvar i Nutid 1/89). 

"Ryssen landstiger" L Ulfving (TIKA 2/87) 
"Kustinvasion då, nu och i framtiden" F von 

Celsing (TIKA 3/82, 1/83) 

Ledamoten 
NILS-OVE JANSSON 

Kommendör Nils-Ove Jansson är avdelningschef i 
Högkvarteret och tillika ställföreträdande chef för den 
militära underrättelse- och säkerhetstjänsten 

Omvärldsutvecklingen - några faktorer och trender 

Årsberättelse i Vetenskapsgrenen I (strategi) för år 1993 

Omvärldsutvecklingen styrs av ett stort antal krafter eller faktorer som alla interage
rar med varandra. Nedan beskrivs några av dessa faktorer. 

Demokratiseringsprocessen 
Denna är den för närvarande viktigaste 
faktorn i omvärldsutvecklingen. Warsza
wapaktens och Sovjetunionens upplös
ning startade processen i Östeuropa. 
Den bipolära världens upplösning satte 
också igång freds- och demokratiserings
processen i tredje världen. Beroende på 
olika faktorers relativa styrka i de enskil
da länderna eller regionerna har demo
kratiseringsprocessen antingen misslyck
ats och övergått i inbördeskrig eller så 
går den långsamt framåt med eventuella 
tillfälliga bakslag. Inbördeskrig efter fria 
val pågår sålunda i både Angola och 
Kambodja. Ett exempel på tillfälligt bak
slag har vi sett på tv-bilderna från Mosk
va. Där utmynnade en lång tids försök 
till sabotage av demokratiseringsproces
sen i ett kuppförsök. Ett undantag från 
regeln tycks hittills vara Chile. Notabelt 

är dock att Chile är ett av de få länder 
ingående i demokratiseringsprocessen 
som har en stabil ekonomi. 

Ekonomin 
Därmed kommer den andra inflytelseri
ka faktorn, ekonomin, in i bilden. En sta
bil och växande ekonomi gynnar fredlig 
utveckling. Öppna marknadsekonomier 
leder till integration som leder till ömse
sidigt beroende mellan länder. Den ame
rikanska Marshallhjälpen till Europa ef
ter andra världskriget var en viktig del i 
att förhindra ytterligare kommunistisk 
utbredning och den satte igång återupp
byggnaden av de krigsdrabbade länder
na. Det ekonomiska samarbetet i Väst
europa bilade på förvånansvärt kort tid 
århundraden av fiendeskap mellan be
rörda länder. Den dåliga ekonomin i 
Östeuropa blir således ett hot mot både 
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fred och demokratisering. Ekonomin blir 
en katalysator för missnöjesgrupper vare 
sig de grundar sig på politiska, nationel
la, etniska eller religiösa skäl. 

Den ekonomiska s k chockterapin 
skapar utrymme för missnöjesgrupper 
vilket är särskilt farligt i nya eller vack
lande demokratier. Avsaknaden av ad
ministrativa lagar samt ett fungerande 
bank- och rättsväsende förvärrar situa
tionen. En annan utveckling pågår i 
Egypten och Turkiet, där fundamentalis
tiska krafter försöker störa landets eko
nomi genom att anfalla utländska turis
ter. Avsikten är att succesivt vinna stöd 
för sin ideologi hos de ekonomiskt allt
mera missnöjda massorna. 

Nationalismen 
Detta är den kraft som tydligast kan ob
serveras i omvärldsutvecklingen. Öst
blockets upplösning släppte loss krafter 
som varit förpuppade under femtio år. 
Gamla och nya oförrätter förstärks dess
utom av havererade ekonomier. Från f d 
Jugoslavien sänds för närvarande ut ett 
tydligt budskap till olika nationella och 
etniska grupper, nämligen att man både 
kan och tillåts vinna fördelar genom att 
ta till vapen. Detta skapar en avsevärd 
konfliktpotential bl a i de forna sovjetis
ka republikerna, där blandningen av oli
ka befolkningsgrupper är mycket stor. 
Exempelvis bor 25 miljoner ryssar utan
för Rysslands gränser. Minoritetspro
blem finns också på andra delar av Bal
kan, i Mindre Asien och i stora delar av 
Afrika. Den fragmentering som nationa
listiska eller etniska grupper åstadkom
mer motverkar också ekonomisk tillväxt 
i de berörda områdena och ju sämre eko
nomin blir desto mer polariserar sig de 
olika grupperna . På så vis kan konflikten 
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bli själveskalerande. Ett farligt exempel 
kan bli Ukrajna, som på senaste året haft 
en inflation på 20 000%. Lägg därtill en 
stor minoritetsgrupp ryssar i landets öst
ra halva, tvister om Krim-halvön och 
Svarta Havsflottan med Ryssland samt 
innehav av en stor vapenarsenal inklu
sive kärnvapen. 

Krigföringen 
Utvecklingen av krigföringen har huvud
sakligen följt två vägar. Den första är det 
högteknologiska kriget som visades upp 
av de allierade under Gultkriget Bety
delsen av luftherravälde, som redan tys
karna fick erfara vid sina försök att anfal
la brohuvudet i Normandie, demonstre
rades tydligt. Den intressanta utveckling
en var dock de allierades taktik att lam
slå de irakiska styrkorna. Genom att för
blinda motståndaren samt att slå mot 
hans ledningsförmåga och kommunika
tionsmöjligheter paralyserades de irakis
ka stridskrafterna för att därefter slås ut 
genom en effektiv bekämpning. Allt 
skedde i ett högt tempo och med en så
dan dynamik i utnyttjandet av egna 
stridskrafter att man kan säga att krig
föringen tillförts inte bara en fjärde utan 
även en femte dimension. Enda möjlig
heten för ett mindre land att avskräcka 
mot denna typ av angrepp är att skaffa 
autonoma stridskrafter. D v s system 
som inte kräver externa underrättelser 
och centralledning för att ge angriparen 
kostbara förluster i tid eller resurser. 

Parallellt med denna utveckling visar 
gerillakriget ånyo sin styrka mot en över
lägsen och högteknologisk fiende. Erfa
renheterna från Vietnamkriget upprepar 
sig i Afganistan och nu i Somalia. Hotet 
från denna typ av krigföring hindrar ock
så FN och Nato från att försöka tvinga 

fram en fredslösning i f d Jugoslavien. 
De nödvändiga truppinsatserna och de
ras förluster riskerar att bli för stora för 
hemmaopinionen om en större Nato
insats möts med gerillakrigföring. Ä ven 
om krigföringsmetoden är effektiv mot 
en teknologisk överlägsen motståndare 
är kostnaden för det utsatta landet oer
hörd. Den materiella förstörelsen blir 
enorm och det mänskliga lidandet tar 
närmast ofattbara proportioner om man 
skall försöka besegra en hänsynslös mot
ståndare med gerillakrig. I konflikter typ 
Jugoslavien och Somaha utvecklas också 
en laglöshet med rena banditgäng som 
försvårar fredliga lösningar och över
gång till demokrati. 

Ledarskap 
I informationssamhället blir ledarskapet 
allt viktigare. Massmedias möjligheter 
att ögonblickligen skildra händelser runt 
vår jord påverkar opinionsläget och be
slutsfattandet. Informationen blir ytlig 

och kan lättare manipuleras, men har en 
sådan kraft att den till och med har döpts 
till CNN-effekten. Kravet på ledarskap i 
sådana situationer ökar dramatiskt. En 
ledare måste kunna formulera mål och 
föra ut dessa i klara budskap. Han måste 
ha en sådan resning att han kan stå emot 
kritik och tillfälliga opinionssvängningar 
men också kunna erkänna fel. TV-bilder 
av en nedskjuten pilot får inte tillåtas för
ändra ett lands policy över en natt. Lika 
viktigt är det att inte föra inrikespolitisk 
strid på den internationella arenan . Här 
finns ett kollektivt ledarskapsansvar. 
Missbruk, d v s tillfälliga partipolitiska 
vinster, ger en säkerhetspolitisk kostnad 
för det internationella systemet och där
med även för det egna landet. På det 
internationella planet betyder oenighet 
oftast passivitet i konflikters lösande. Ett 
exempel på detta är inbördeskriget i f d 
Jugoslavien där världens ledare har miss
lyckats med att höja sig från det natio
nellt till det internationellt bästa. 

Med kunskap om de viktigaste faktorerna och deras trender kan man med viss 
säkerhet prognostisera utvecklingen i ett land eller en region och också bedöma 
krigsrisken. 

Vilka slutsatser kan man då generellt dra beträffande omvärdsutvecklingen? På 
kort sikt kan följande bedömning göras: 
- att risken för olika typer av begränsade konflikter ökar 
- att begränsade konflikter även kan uppstå i vårt närområde 

att längre bort liggande konflikter kan beröra svenska intressen eller svenska 
förband under internationella uppdrag 

På längre sikt ökar osäkerheterna även om de i huvudsak kan kopplas till demokrati
seringsprocessen i Östeuropa och den allmänna ekonomiska utvecklingen. 
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Fördjupgå~nde ~am arbete 
väljerimarirJen i! ~~: 

• -,{~ :O<-:-: -

Tudor batter•trr 

Ledamoten 
MATS LINDEMALM 

Kommendörkapten Mats Lindemalm är sedan 1990 chef 
för Provturskommando Göteborg 

Provturskommando Göteborg -l väntan på Vaddå? 

Årsberättelse i vetenskapsgrenen II (Personal, utbildning och organisation) för år 

1993. 

Provturskommandot inrättas 
I samband med beställningen av kustkor

vetter typ Göteborg år 1985, beslöt Che

fen för Marinen att inrätta ett särskilt 

förband som stöd för utveckling och av

provning av de nya fartygen. Det fick 

namnet Provturskommando Göteborg 

(PTK Gbg), efter namnet på det första 
fartyget i serien. 

Att inrätta ett provturskommando är 

rutin i marinen då nya fartyg anskaffas. 
Själv har jag exempelvis följt PTK 

Spica på 60-talet, tjänstgjort på PTK 

Norrköping under 70-talet och sett PTK 

robotbåt Norrköping och kustkorvett 

Stockholm från sidan under 80-talet. 

Provturskommandon kan vara sam

mansatta på olika sätt, vara organiserade 

och arbeta på varierande sätt, kosta olika 

mycket, ha olika tidsutdräkt och delvis 

ha varierande uppgifter. I allt väsentligt 

är de dock lika i så motto, att de utgör 

marinchefens tillfälliga förband som 

sätts upp i syfte att göra det möjligt att 

med fackmässighet genomföra provturer 
med fartyg som nybyggs eller ombyggs. 

CM avdelar resurser i form av perso

nal, pengar och tid. Förbandet skall på 

några år lösa uppgiften och därefter av

vecklas. Personal och fartyg övergår se

dan till de egentliga uppgifterna för ma

rinen, förbandsproduktion och bered
skap. 

Historik PTK Gbg 
Hösten 1988 organiserades PTK Gbg i 

Karlskrona. Under ledning av kommen

dörkapten Rolf Brehmer flyttade en li

ten stab och delar av en första kustkor

vetts besättning in i lokalerna i Gamla 

Naut på varvsområdet. Lokalerna hade 

fräschats upp efter att ha stått tomma i 

flera år. 
Arbetet var i början koncentrerat 

kring att följa byggnationen av varvets 

nybygge 422, sedermera HMS Göteborg. 

Själva kontrollen av byggnationen ålig

ger en särskild avdelning inom FMV, 
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Bild l 

Byggnadskontrollen, och ingår inte i 
PTK uppgifter. Däremot var det natur
ligt att snabbt försöka lära sig alla nya 
system, fartygets uppbyggnad etc samt 
att följa konstruktionsarbetet, allt i syfte 
att bygga upp den egna kompetensen för 
framtida arbeten inom PTK. 

PTK bidrog successivt med synpunk
ter och förslag till förbättringar av far
tygssystemen. 

Fram till våren 1989 fanns det inget 
sjösatt fartyg att verka på. Tiden använ
des, förutom till egen utbildning, främst 
till att planera kommande provverksam
het i samarbete med FMV. Tidsschemat 
(bild l) för utprovning av fartygen- som 
synes pressat i tiden - såg ut så här: 

Efter Göteborgs sjösättning och namn
givning började PTK alltmer att övergå 
till den verksamhet som sedan dess präg
lat förbandet: 
Verkstadsprovturer med nybygget för 
att varvet skall kunna kontrollera att pro
dukten är bra 
Leveranskontroller i hamn och till sjöss 
för att varvet skall kunna visa FMV att 
fartygets grundläggande funktioner är 
bra. 
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Utrustning 
Prov 

Systemprover i form av provturer till 
sjöss där FMV kontrollerar hela system 
för att övertyga sig självt om att fartyget 
motsvarar de krav som marinen ställer. 

I mellantiderna förbereddes dessa ak
tiviteter, arbetet med andra enheter i se
rien följdes etc. 

Göteborg 
För att läsaren rätt skall förstå det fort
satta, måste jag nu klarlägga vissa skill
nader mellan Göteborgsprojektet och 
andra nybyggnadsprojekt i marinens his
toria: 

Med kkv Gbg valde CM, med ÖB och 
Regeringens godkännande, att utveckla 
en generation ytstridsfartyg med en helt 
ny typ av elektronikstöd. 

I syfte att få fram fartyg med 
- högre precision i varje vapensystem 
- fler funktioner i lednings- och vapen-

system 
- större möjligheter att kostnadseffek

tivt anpassa dem till framtida föränd
rade önskemål i strids- och eldled
ningssystem beslöt CM att fartygen 
skulle förses med ett svenskutvecklat 
och inom landet tillverkat ledningssys-

Bild 2. SESYM 

tern, SESYM (Strids- och Eldlednings
system för Ytstridsfartyg i Marinen) 

Systemet beställdes från dåvarande 
PEAB (Philips Elektronikindustrier AB) , 
sedermera CelsiusTech Systems AB. 

SESYM är, som framgår av bild 2, ett 
mycket omfattande system, uppbyggt 
med ett s k lokalt nätverk, inkluderande 
24 datorer som kommunicerar med var
ann. 
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Krav på fartygen 
Kustkorvetter av Göteborgsklass skall 
vara 
- goda ytstridsfartyg med ungefär sam

ma prestanda som robotbåtar och 
kustkorvetter av Stockholmsklass, 
med undantag för tung torped med 
stor räckvidd, vilken ströks av ekono
miska skäl redan i projekteringen. 
mycket goda ubåtsjaktfartyg. (Detta 
är egentligen det första fartyget i flot
tan som redan från allra första början 
optimerats mot den uppgiften) 
goda eskortfartyg, med traditionella 
prestanda 
goda minutläggare, med traditionella 
prestanda. 

Fartygen dimensionerades för stor uthål
lighet till sjöss (veckor istället för timmar 
eller dagar på t ex robotbåtarna), mått
liga farter men med tillräckliga resurser 
för alla fyra huvuduppgifterna (det sluta
de på 30+ knop, trots att dåvarande CM, 
viceamiral Per Rudberg, ansåg sig kunna 
acceptera 24 knops toppfart) 

Luftförsvaret skall ha extremt goda 
prestanda för att klara de hot som finns 
under fartygets livslängd, en bra bit in på 
2000-talet. 

Verksamhet 1989-90 
Karlskronavarvets nybygge 422 sjösattes 
i april 1989. I november var det dags för 
hennes första gångdag. Jag hade förmå
nen att få delta som observatör. Fartygs
chefen, kommendörkapten Claes Gre
bell, var något konfunderad över hur det 
nya fartyget betedde sig. Eftersom det 
var första gången vi i svenska flottan 
hade vattenjetsystem (utan roder och 
propellrar), var det en helt ny erfarenhet 
att vara på ett fartyg som i stort sett sak-
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nade normal styrstabilitet I någon mån 
var det kanske rorgängarens och manö
verofficerens ovana vid systemet som 
gjorde att vi ena sekunden var på väg 
mot Skrovhallen och i nästa hade kurs ut 
mot Kobebus, men i grunden berodde 
det på fartygstypens grundläggande 
egenskaper. Utan roder och propellrar, 
och med en rund och mjuk skrovform var 
styrstabiliteten för liten. För första gång
en fick Provturskommandot med stor 
pondus ingripa med synpunkter för att 
snabbt få till stånd en ändrad konstruk
tion. Resultatet blev att fasta fenor om
gående svetsades på. Problemet med 
styrstabiliteten var därefter i huvudsak 
löst. 

Tiden under 1989-90 användes sedan 
till att utröna Gbg egenskaper. Ett om
fattande arbete lades ner av PTK för att 
hjälpa till att utforma det datoriserade 
styrsystemet för manövrering av fartyget 
så att det blev operatörsvänligt och funk
tionellt. I och med övergången till vat
tenjetsystem och datorstöttning skapa
des mängder av nya möjligheter att juste
ra och förändra manöveregenskaperna. 
Det arbetet kom att ta tiden ända fram 
till idag innan det blev riktigt så som vi 
som operatörer vill ha det. Samtidigt har 
vi lärt oss att Gbg är ett fartyg i toppklass 
vad gäller manöverförmåga. Enkelt, ra
tionellt och med förbluffande gir-, stopp
och rotationsegenskaper. 

På motsvarande sätt har sedan PTK 
verksamt bidragit till att förändra och 
fullfölja fartygens konstruktion i mäng
der av avseenden. 

Därutöver har PTK löst andra ålagda 
uppgifter. Vi har t ex utformat en strids
instruktionsbok, i vilken kapitlen succes
sivt har byggts på allteftersom materiel 
har tillförts och erfarenheter av tjänsten 

1. Utformning av styrfenor för styrstabilitet 
2. Framtagning av stoppare på ankarspelet 
3. Utformning av rorgängarplats. detaljer på manöverbryggan 
4. Modifiering av navigeringsradar 
5. Förstyvning av aktra masten 
6. l}pptagning av nödutgång från SIC 
7. Andrad placering av Ram-antenn 
8. l.!ltrimning av manöversystemet 
9. Andring av flaggspelets placering 

10. Konstruktion av tryckskydd över robottuber 
11. Detaljutformning av sonarvinsch för personsäkerhet och underhåll 
12. J::lantering av 40 mm ammunition durk till hiss 
13. Andring av luckor på 40 mm pjäs 
14. Utformning av hylsskydd under 57 mm pjäs 
15. Värdering av sprutlist för bättre styrstabilitet 
16. Installation av skrovfast sonar 
17. Utforming av trådavbärare till torped 
18. Utveckling av SESYM 

Bild 3. Exempel på områden där PTK deltagit i ändring eller utveckling av konstruk
tionen 

vunnits. Vi har på samma sätt skrivit 
grunder till exercisreglementen och 
handhavandebeskrivningar för de olika 
vapensystemen. 

Allt detta är vad ett normalt PTK för
väntas göra. 

Det som kommit in som någonting 
specifikt för Gbg, och som motiverar un
derrubriken "I väntan på Vaddå?", är 
förseningsproblematiken . 

Nya planer för leverans 
Kraven på fartygen ökade alltså drama
tiskt i och med övergången till SESYM 
och nya utlovade prestanda. 

Vi valde enkelt uttryckt att övergå till 
en helt ny generation av ytstridsfartyg. 
Det skulle visa sig att det också kom att 
kosta. 

Jag har redan redovisat den plan för 
leverans som presenterades i samband 
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med beställningen av fartygen. Verklig
heten blev en annan. 

Redan 1989 stod det klart att mjuk
varan till SESYM skulle kräva betydligt 
längre tid att utveckla. Tidigt fattades be
slut att använda möjligheterna som den 
nya tekniken gav, att använda en på
byggnadsmodell som fungerar som bygg
klossar. En funktion som avprovats och 
befunnits fungera väl kunde överföras 
till en senare mjukvaruversion och där
vid anses redan vara funktionell och av
provad. 

Det fanns därför möjlighet att dela 
upp leveransen av mjukvaran i delleve
ranser. Innehållet i dessa delleveranser 
definierades. Med den s k Kl-an skulle 
fartygen få tillgång till grundläggande 
funktioner som t ex spaningsradar, visst 
ledningsstöd för FC och grundläggande 
ubåtsjaktförmåga. Med K2 skulle stora 
delar av artillerifunktion, ledningsstöd 
för fartygsledningen och hela sambands
tjänsten tillföras. I den sista releasen K3 
skulle allt annat inklusive spetsteknolo
gien i form av automatiskt luftförsvar etc 
tillkomma. 

Allt eftersom tiden gått har det blivit 
allt tydligare för kund och leverantör att 
detta teknologisprång verkligen kräver 
en mycket stor kraft för att lyckas. Stora 
datorsystem blir snart mycket komplice
rade. Stor datorkraft går åt till att över
föra information mellan de olika dato
rerna. Ju större systemen blir, desto stör
re datamängder går proportionellt åt till 
detta. Ändringar syns bli allt mer kom
plicerade att införa om man vill vara sä
ker på att resultatet blir korrekt och att 
ändringen inte påverkar något som skall 
förbli orört. För mig som lekman i data
världen är det inre spelet i programut
vecklingen fördolt. Jag kan bara notera 
resultatet på ytan. 
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Verklighetens tidplaner har utvecklat 
sig som framgår av bild 4. 

Vid flera olika tillfällen har projektet 
alltså försenats kraftigt. För oss på PTK 
har det inneburit en ryckighet som krävt 
många särskilda grepp och åtgärder för 
att kunna hantera uppkomna situationer. 
Så har vi t ex vid två tillfällen funnit an
ledning att föreslå CM att under ett år i 
taget avstå från att bemanna en nytillver
kad kustkorvett 

En förbandschef finner ofta att perso
nalfrågorna är det som dominerar ar
betsdagen. Gäller det inte frågan om le
digheter eller förläggningsproblematik 
ombord, så gäller det kommande beman
ningar eller hur fartygen skall baseras för 
att personalen ska kunna jobba effektivt. 
För en CPTK kan det förefalla mer nära
liggande att ägna sig åt tekniska frågor. 
Så är inte fallet då ett projekt gestaltar 
sig som Gbg. 

Läsaren inser att det blir rätt många 
personalfrågor som dyker upp om farty
gen skall ligga kvar i Karlskrona ytterli
gare ett år, istället för att gå upp till Hårs
fjärden. 
- Ska den anställde stockholmaren fort

sätta att resa upp och ner varje vecka 
eller ska han ersättas av en karlskro
nit? 

- Ska de värnpliktiga lokalrekryteras 
för att minska kostnaderna? 

- Hur ska den teleofficer som special
utbildats i ett tjugotal veckor motive
ras att vänta ytterligare ett år på att få 
gå ombord på sitt fartyg etc. 

Vill man se det positivt kan man säga att 
dessa personalproblem bidragit till att 
göra arbetet innehållsrikt och levande. 
Den mörka sidan av problemen övervä
ger dock. Det har varit mycket arbetsamt 

Leveranstid p u nk t 

-8 9 

o 
D 

o 

-89 

o 
O D 
D 
o© 

o 
D 

o 

O =SESYM-release K 3 

D :SESYM-release K 2 

O :SESYM-release K 1 

Tidpunkt för besked 
Bild 4 

för personal på alla nivåer att hantera 
dessa plötsliga ryck. 

Till detta har kommit försvårande 
faktorer, som t ex kraftigt försämrade re
sevillkor för försvarets personal och läg
re ersättning för ombordplacerade vad 
avser allmänna tillägg. För många andra 
sjöförband har dessa förändringar gått 
ganska lätt att hantera eftersom tjänsten 
där har karaktär av att gå ombord, lämna 
hamn och återvända ett par veckor sena
re, ofta för att resa på en längre samman-

hängande ledighet. För oss på PTK med 
mer normala arbetsveckor har proble
men fått en uttalad dimension. 

Resultatet har i flera fall blivit drama
tiska förändringar på personalsidan. Så 
har jag till exempel varit tvungen att se 
tre av fyra specialuttagna och dyrt utbil
dade teleofficerare lämna förbandet in
nan de fått möjlighet att använda sina 
kunskaper. 

Personalen på PTK Gbg har bestått 
och planeras bestå av så här många Yr-
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kesofficerare och värnpliktiga i årsge
nomsnitt (bild 5) 

Ljusa staplar markerar hur planen 1988 

Bild 5 

Den allvarligaste konsekvensen av 
förseningen är att kustflottan under lång 
tid extra fått vänta på det viktiga tillskott 
till ubåtsjaktstyrkan som kustkorvetter
na utgör. 

Samtidigt har förseningsproblemen 
kunnat användas till positiva förändring
ar. Med HMS Gävle som plattform har 
CM valt att göra fleråriga försök med 
släpsonar. (Towed Array Sonar-TAS). 
Det har inneburit en möjlighet att vinna 
erfarenheter inom ett för svenska flottan 
helt nytt fält , passiv sonarspaning med 
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angav att bemanningen skulle ske. De 
mörka staplarna anger hur det blev, och 
hur de närmaste åren beräknas bli . 

ytstridsfartyg. Det har sysselsatt oss på 
PTK i drygt två år. Resultaten är mycket 
positiva och erfarenheterna har direkt 
omsatts i ideer som redan inarbetats i 
nästa ytstridsfartygsprojekt. 

Såväl kustkorvetterna som Smyge, 
som ingått i PTK Gbg 1990-93, har till
dragit sig ett mycket stort internationellt 
intresse. De allra flesta utländska besö
kare som CM eller CKF haft har önskat 
se dem. Efter en genomläsning av min 
egen almanacka kom jag fram till den här 
listan avseende bara 1993: 

Besökare (VIP) vid PTK Gbg1993 

930203 
930316 
930503 
930503 
930506 
930512 
930526 
930609 
930612 
930621 
930623 
930624 
930813 
930818 
930819 
930303 
930915 
930921 
930922 
931020 
931027 
931103 

Bild 6. 

Försvarshögskolan 
Singaporiansk delegation på Smy 
Celsius styrelse på Smyge 
Nordiska försvarsministrar 
Kungafondens styrelse 
Spansk delegation. CM gäster 
Thailands marinchef 
Australisk delegation (Motsv FMV) 
US örlogsbesök m besök ombord kkv 
CKF industribesökare (ABB) 
Nya leelands marinchef 
Singapores försvarsminister 
Marinens dagar i Karlskrona. CKF gäster 
Malaysias marinchef 
Uppvisning för internationella industrigäster 
Singaporiansk delegation på Smyge 
Spaniens marinchef 
Finlands marinchef 
US delegation (Motsv FMV) 
Australisk delegation (Motsv FMV) 
Norges marinchef 
Försvars- och finansdepartementen 

Fortsättning med SESYM 
Verksamheten på PTK har i stort avpas
sats tillleveranstakten av mjukvarusyste
men. Vi har hittills tagit emot och utpro
vat såväl release Kl som K2. Vi har 
kunnat notera att systemet i det stora 
hela lever upp till våra förväntningar då 
det gäller prestanda. 

gemang av alla inblandade. Det innebär 
konkret att CM under 1994 ställer PTK 
och kustkorvetten Göteborg till förfogan
de för fortsatta prov och försök i utveck
lingsarbetet av SESYMs återstående 
delar. 

Vi på Provturskommando Göteborg 
är helt inställda på att fortsätta vårt arbe
te i det avseendet med samma kraft och 
energi som vi hittills har gjort. Framtiden 

Nu återstår ett par års arbete innan farty
gen i alla avseenden är så bra som CM 
avsåg i sin beställning. För att vi ska nå 
ända fram till målet krävs ett starkt enga-

Göteborg kommer att bli en fartygs
typ som vi alla i många, många år fram
över kommer att kunna vara mycket 
stolta över. 
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Vi siktar på framtiden 

TIGA. lR-Jensor fiir marinen 

Vi utvecklar elektroniska system för framtidens försvar . För 

flygvapnet, armen och marinen. 

Radar, presentationssystem, systemdator och motmedel i 

JAS 39 Gripen kommer att tillverkas och vidareutvecklas 

långt in på2000-talet. Detsammagäller denflygandespanings

radarn PS-890, luftvärnsradarn GIRAFFE , den marina spa

ningsradarn Sea GIRAFFE och våra elektra-optiska system . 

Vi är en av de ledande i världen inom områdena mikrovågs

teknik och signalbehandling . De kunskaperna kommer andra 

produktområden inom Ericsson tillgodo: mikrovågslänkar för 

mobila och fasta nät, framtidens mobiltelefoni och kommuni

kationsnät med fiberoptik. 

Dagens högteknologi för framtidens produkter' 

Ericsson Radar Electronics AB 

431 84 Mölndal ERICSSON ~ 

Korresponderande ledamoten 
MARIE JACOBSSON* 

lur kand Marie Jacobsson är folkrättsjurist vid 
Utrikesdepartementets rättsavdelning, men f n tjänstledig 
för att avsluta en avhandling om Antarktisfördraget. 

Första svenska inspektionen av Antarktis 

l januari 1994 reser ett svenskt inspektionsteam till Antarktis för att på plats kontrolle
ra efterlevnaden av Antarktisfördragets regler. Det blir första gången Sverige genom
för en sådan inspektion. Sveriges ambassadör för polarfrågor Wanja Tornberg leder 
delegationen till världens enda demilitariserade och kärnvapenfria kontinent. 

Genom Antarktisfördraget som trädde i 
kraft 1961 gjordes Antarktis till världens 
första och enda demilitariserade och 
kärnvapenfria kontinent. Fördraget ga
ranterar parterna frihet att bedriva 
forskning, men ålägger dem samtidigt att 
informera om verksamheten och göra 
forskningsresultaten allmänt tillgängliga. 
Flera stater har framställt territoriella 
krav på Antarktis. Genom fördraget 
läggs suveränitetskonflikterna åt sidan 
för att i stället ge företräde åt en interna
tionell samarbetsregim. Det finns en in
spektionsrätt som skall garantera efter
levnaden av fördraget. Fördraget är öp
pet för alla FN:s medlemsstater, men 
även andra stater kan inbjudas att tillträ
da . Fördraget har idag fyrtiotvå parter. I 
Antarktisfördragets efterföljd har ett 
helt regelsystem för Antarktis utvecklats 

och ytterligare konventioner har anta
gits. År 1991 antogs ett omfattande Mil
jöskyddsprotokoll till Antarktisfördra
get Sverige har för avsikt att tillträda 
Miljöskyddsprotokollet och riksdagen 
antog därför 24 november 1993 en 
svensk Antarktislag. Enligt Jagen krävs 
tillstånd för att vistas eller bedriva verk
samhet i Antarktisfördragets tillämp
ningsområde - ett område som är större 
än själva kontinenten. 

Upprinnelsen till inspektionsrätten 
under Antarktisfördraget var det behov 
som fanns att kunna verifiera demilitari
seringsreglerna, i synnerhet regeln om 
att Antarktis endast får användas för 
fredliga ändamål, förbudet mot varje 
verksamhet av militär art, såsom vapen
utprovning eller upprättande av militära 
baser, liksom förbudet mot atomexplo-

*Marie Jacobsson, som invaldes i KÖMS 1993, återkommer senare med sitt inträdesanförande 
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sioner och placering av radioaktivt avfall 
i Antarktis. 

Inspektionsinstrumentet har utnytt
jats oregelbundet under årens lopp. Del
vis torde detta bero på att det mellanstat
liga samarbetet fungerat smidigt samt att 
det funnits få misstankar om illegal verk
samhet. Därtill är det kostsamt att ge
nomföra inspektioner. 

Politiskt värde 
Behovet av att verifiera efterlevnaden av 
demilitariseringsreglerna är inte längre 
lika påtagligt som vid fördragets till
komst. Däremot ligger det ett stort poli
tiskt och rättsligt värde i att verifikations
instrumentet upprätthålls och utnyttjas 
av alla konsultativa parter till fördraget, 
eftersom det utgör ett viktigt fundament 
till fördragssystemets öppenhet och 
transparens. 

Sedan några år tillbaka har Antarktis
fördragets parter sett ett behov att vida
reutveckla inspektionsinstrumentet En 
naturlig del av denna utveckling åter
speglas i det till Antarktisfördraget foga
de Miljöskyddsprotokoll, enligt vilket in
spektion kan ske för att främja skyddet 
av miljön i Antarktisområdet samt för att 
säkerställa efterlevnaden av protokollet. 
Miljöskyddsprotokollet har ännu inte 
trätt i kraft. Formellt sett kan inspektio
ner ännu ej ske under detta protokoll 
utan endast inom ramen för Antarktis
fördragets mer begränsade grundregler 
och Rekommendationer. Det kan tilläg
gas att även Konventionen om bevaran
de av marina levande tillgångar i Antark
tis (CCAMLR), 1980, innehåller regler 
om inspektion. 

Sveriges intresse 
Sverige har varit part till Antarktisför-
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draget och Konventionen om bevarande 
av marina levande tillgångar i Antarktis 
sedan 1984. Sedan 1987 har Sverige kon
tinuerligt bedrivit forskningsverksamhet 
i Antarktis. Genom denna verksamhet 
har Sverige uppfyllt (och fortfar att upp
fylla) de krav som Antarktisfördraget 
uppställer på en stat för att den skall er
hålla och bibehålla konsultativ status 
(be si utanderätt ). 

Det är allom bekant att det svenska 
antarktisengagemanget grundar sig på 
forskningsverksamheten. Den svenska 
antarktispolitiken är emellertid dess
utom dikterad av ambitionen att bibehål
la Antarktis som en demilitariserad, mil
jöskyddad kontinent samt av en strävan 
att förhindra att Antarktis blir skåde
plats för internationell oenighet. Antark
tis är ett unikt område där stater har en
ats om att bortse från sina suveränitets
konflikter (eller andra konflikter) i syfte 
att uppnå ett gemensamt mål, nämligen 
att detta orörda område får förbli det 
naturreservat ägnat fred och forskning 
som Miljöskyddsprotokollet fastslagit att 
det skall vara. Det råder ingalunda nå
gon brist på oenighet om Antarktis ställ
ning och dess handhavande, men det vik
tiga är att parterna till fördraget, dessa 
oenigheter till trots, lyckats uppnå för
dragets syften. Antarktisfördraget visar 
att fredligt samarbete är möjligt trots 
grundläggande skillnader i rättsliga och 
politiska frågor och utgör således ett gott 
föredöme för det mellanstatliga sam
arbetet. 

Fördraget förutsätter att parterna ut
nyttjar sin inspektionsrätt Det är viktigt 
att denna rätt utnyttjas av så många parter 
som möjligt och inte endast av ett be
gränsat antal parter med stora resurser. 
Flera länder har redan utnyttjat inspek
tionsrättigheten. Bland dem kan nämnas 

USA, Storbritannien, Kina, Tyskland, 
Frankrike, Norge och Nya Zeeland. 

Diplomatiskt engagemang 
Den svenska antarktispolitiken består, 
som tidigare nämnts, av två grundpelare: 
forskning i Antarktis och ett aktivt enga
gemang i den internationella rättsliga re
gim som finns för Antarktis. Hittills har 
de svenska aktiviteterna på själva An
tarktis kontinent i stort sett uteslutan
de bestått av forskningsverksamhet. 
Svenskt deltagande i det internationella 
rättsliga och politiska samarbetet har, 
geografiskt sett, skett utanför Antarktis. 
Det är nu dags att fullfölja detta diplo
matiska engagemang och ge det en mer 
konkret utformning. Genom att den för
sta svenska inspektionen i Antarktis ge
nomförs tar Sverige i anspråk den in
spektionsrätt som Antarktisfördraget 
ger parterna - och tillika förutsätter att 
de utnyttjar. 

Inspektionen har tre syften. 
l. ett fördragspolitiskt och folkrätts

ligt - kontrollera efterlevnaden av för
dragets regler, bidra till att öka insynen i 
Antarktisverksamheten även på otill
gängliga platser och upprätthålla inspek
tionsinstrumentet; 

2. ett konkret - studium av verksam
heten vid inlandsbaser, i synnerhet av
fallshanteringen, samt 

3. ett framtidsinriktat - hur kan in
spektionsinstrumentet förbättras och ut
vecklas. 

Inspektionsrapporten kommer att 
delges Antarktisförbundets parter och 
samtidigt offentliggöras. Det är Sveriges 
ambition att inspektionen skall kunna 
ligga till grund för framtida svenska ini
tiativ till att förbättra och effektivisera 
inspektionsinstrumentet . 

Inspektionsplanen 
Inspektionen kommer att ledas av am
bassadör Wanja Tornberg, Utrikesde
partementet. I gruppen ingår vidare de
partementsrådet Anders Karlqvist, Ut
bildningsdepartementet, (tidigare chef 
för Polarforskningssekretariatet) , folk
rättsexperten Marie Jacobsson, Utrikes
departementet, Jan-Erik Hellsvik, kom
munikationsansvarig på Polarforsknings
sekretariatet , Cecilia Eriksson, miljö
ansvarig på Polarforskningssekretaria
tet, Cecilia Nordling, som handlägger 
forskningsfrågor på Utbildningsdeparte
mentet och Zofia Tucinska, som är ex
pert på avfallshantering vid Natur
vårdsverket. 

Inspektionen kommer huvudsakligen att 
äga rum i Dronning Maud Land, där det 
finns möjlighet att genomföra inspektio
ner på baser från länder, som Storbritan
nien, Norge, Tyskland, Japan och Syd
afrika. Inspektionsgruppen mönstrar på 
det norska fartyget M/V "Polar Queen" i 
Kapstaden. Sedan går färden direkt till 
Antarktis. Där kommer rutten att gå 
längs Dronning Maud land-kusten. När 
en bas skall inspekteras kommer grup
pen att flygas in med helikopter till den 
aktuella basen. De aktuella baserna är 
svåra att nå och har sällan eller aldrig 
utsatts för inspektion. Genom att Sverige 
valt att inspektera baser i detta område, 
önskar vi bidra till att ge en fullständiga
re bild av hur verksamheten i Antarktis 
fungerar. 

I enlighet med Antarktisfördragets 
regler och praxis kommer de baser som 
skall besökas inte att förvarnas. Inspek
tionen kan emellertid inte komma som 
en fullständig överraskning, eftersom 
Sverige, i enlighet med fördragets regler, 
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NOAW.t.Y 

Icke-officiell karta publicerad med tillstånd av Robert K. Headland, Scott Polar 
Institute, Cambridge, England. De svenska baserna Svea och Wasa har utmärkts av 
svenska Polarforskningssekreteriatet. 

utan närmare preciseringar informerat 
om att ett inspektionsteam kommer att 
åka till Antarktis. FCir att förbereda in
spektionerna har Polarforskningssekre
tariatet införskaffat material om de baser 
som kan bli aktuella att besöka. 

Med inspektionsgruppen följer två 
journalister: Anna Schytt från radions 
Vetandets värld och Tomas Lindroth, 
TT. De ingår inte formellt i inspektions
gruppen, men förhoppningen är att de 
ges möjlighet att följa med till de baser 
som besöks. 
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Antarktisfördragets parter har sett ett 
behov av att utveckla inspektionsinstru
mentet. Förutom att det behövs en kon
troll av efterlevnaden av Antarktisför
dragets grundregler, anses det numera 
viktigt att inspektionerna även fokuseras 
på miljöskydd. Sverige anser att inspek
tionsinstrumentet kan förbättras och ef
fektiviseras , t ex genom att konsultativa 
parter samarbetar, logistikkostnaderna 
hålls nere och fler parter får möjlighet att 
genomföra inspektioner. När Miljö
skyddsprotokollet träder i kraft kommer 

en specifik miljöskyddsinspektion att 
kunna utvecklas. En inspektion behöver 
då inte bara vara ett kontrollinstrument, 
utan kan även ligga till grund för konkre
ta förslag på t ex miljövänligare pro-

blemlösningar. Det är Sveriges ambition 
att på grundval av den kommande in
spektionen komma med konstruktiva 
ideer till hur inspektionsinstrumentet 
kan vidareutvecklas och förbättras. 
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Saab Missiles utvecklar 
och tillverkar målsökar
styrda militära robotsystem 
samt spanings-, eldlednings
och motmedelssystem främst för 
det svenska försvaret. Företaget är 
i hög grad inriktat på samverkan med 
andra försvarsindustrier inom och utom landet. 

Saab RBS15 
STRIX 
Saab ASW-600 
Saab EOS-400 
Saab EWS-900E 
Saab IRS-700 

OTIS 
A MIK 
TERNAV 

• 

PROOUKTER OCH SYSTEM 

Autonom sjömålsrobot 
slutfasstyrd granatkastarammunition (i samverkan med Bofors) 
Anti-ubåtssystem 
Marint eldledningssystem (multisensor) 
Marinttelemotmedelssystem 
Passivt spanings- och invisningssystem 

NY ROBOTTEKNIK 

Optroniskt identifierings- och målföljningssystem 
Automatiskt måligenkänningssystem 
T e rrä ng n avi g e ringssystem 

COitiiBITECH GROUP 

Saab lfllissiles 
Saab Missiles AB, 581 88 Linköping 
Telefon 013-28 60 00. Telex 500 01 smablg s . Telefax 013-28 60 06 

Debatt 
Den debattomgång, som startade i TiS nr 3/93 har stimulerat förre generalmajoren 
Claes Skoglund att fatta pennan och bidra med ett inlägg. Författaren var före sin 
pensionsavgång bl a Militärbefälhavare i Västra militärområdet och därefter Chef för 
Försvarshögskolan. Marinchefen, viceamiral Dick Börjesson har valt att direkt 
bemöta Skoglunds inlägg. 

Gemensam grundsyn 

Claes Skoglund: 
Dick Börjesson har vänligen apostro
ferat Owe Wiktorin, nyligen utnämnd 
ÖB, och mig under debattrubriken 
"Maritim strategi" i TiS. Av skäl till 
vilka det finns anledning att återkomma 
sätter jag dock annan rubrik på mitt 
inlägg, precis som i TiS 1958 och 1985. 

Börjesson citerar ofullständigt att "en 
angripare inte längre behöver ta om
vägen över havet" och kritiserar detta 
förmenta påstående. I Wiktorins årsbe
rättelse i KrY A 1993 om den nya mi
litärdoktrinen, benämnd den tredimen
sionella krigföringen, står något annat 
(KrYA H nr/93 sid 131): "Tvånget att ta 
omvägen via havet i inledningen av en 
invasion har därmed bortfallit i vart fall 
från ett skandinaviskt perspektiv." 

I min kommentar "Gemensam grund
syn" i samma nr av KrYA tidskrift (sid 
264 och 265) refereras sovjetiske ge
neralstabschefen under 80-talet Ogar
kovs uttalande att en framtida invasion 
inledningsvis ej tar omvägen över sjön. 
Den går direkt genom luften mot de 
operativa och strategiska målen. Där
efter refereras Wiktorins uttalande orda
grant. 

Betecknande i sammanhanget är 
också att ledamoten av KrY A Emil 

Svensson i sin intressanta årsberättelse 
1992 "Östersjön. Hot och möjligheter" 
säger: "Anfallet måste riktas direkt mot 
svenska centralområden om det skall 
lyckas. Därmed bli r Östersjön en nöd
vändig transportväg. Självklart med 
inledande flygtransporter. 

Börjesson slår därför in öppna dörrar 
när han i sitt debattinlägg ställer en rad 
frågor om behovet av fortsatt tillförsel av 
trupp och materiel över havet efter de 
inledande operativa luftlandsättningar
na. Svaret är tveklöst " Ja". I Wiktorins 
muntliga årsberättelse åtföljande dis
kussion kompletterades dock ett sådant 
svar med erinran om det strategiska 
överfallets genom luften syfte, nämligen 
vår omedelbara militära och politiska 
kollaps. Därefter behövs endast trans
port av ockupationstrupp över havet till 
en redan knäckt nation . För att förhindra 
en sådan utveckling måste vitala punkter 
över ytan av de strategiskt viktiga land
områdena redan från början försvaras. 
För att försvåra eller förhindra tillförsel 
till erövrade luftbrohuvuden är bl a 
ylattackförband med robot 15 rätt an
vända ett trovärdigt vapensystem. 

Förutsättningar finns enligt min upp
fattning för en gemensam grundsyn i 
denna fråga. Men den kräver en 
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balanserad avvägning mellan stridskraf
terna i luften, på marken och till sjöss. 

Maritim strategi? 
Börjesson har lanserat begreppet 
"maritim strategi" att gälla även för 
Östersjön. Ledamoten av Kr V A C-G 
Hammarskjöld klargjorde detta begrepp 
i sin årsberättelse 1991 som rekommen
deras till förnyat studium. En maritim 
strategi säges innebära att en sjömakt 
kan utöva ett globalt militärt inflytande 
genom att säkra sig rörelsefrihet till sjöss 
och kunna insätta anfall från havet mot 
land. Det gäller sålunda USA på ocea
nerna mot självvalda landstigningsom
råden på kontinenterna. 

Så långt man kan förstå Börjesson vill 
han i sitt något pretentiösa begrepp 
maritim strategi i Östersjöområdet lägga 
in andra lägre konfliktnivåer än inva
sionsförsvarsuppgiften, d v s vår för
svarsmakts verksamhet under fred-kris
neutralitet. Denna verksamhet är givet
vis betydelsefull , inte minst mot bak
grunden av den nuvarande händelseut
vecklingen i vårt närområde. Men jäm
fört med ett krigsstillstånd kan den väl 
närmast betecknas som en ordningshåll
ningsuppgift på Östersjön eller varför 
inte det gamla inkörda uttrycket "stän
digt pågående verksamhet". Som fram
hållits i annat sammdnhang måste vi 
kunna "visa flaggan" . 

Begreppet strategi bör för vår del inte 
styckas upp utan förbehållas den poli
tiska ledningen av landet. Det är konsten 
att samordna statens alla maktmedel, de 
politiska såväl som de psykologiska, eko
nomiska och militära för att nå det säker
hetspolitiska målet, frihet och oberoen
de. Häri ingår givetvis också alla er
forderliga åtgärder under fred, kriser och 
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även neutralitet vid krigstillstånd mellan 
stater i vårt närområde. 

I detta sammanhang har observerats 
att Börjesson i en artikel i TiS nr 1192 
uttrycker sig på exakt samma sätt som 
Claes Tornberg i nr 4: "I fred, kriser och 
neutralitet är det (därför) en naturlig del 
av den svenska försvarsdoktrinen att 
både sjö- och flygstridskrafter normalt 
uppträder på, under och över det fria 
havet intill kringliggande staters terri
torium ... " 

Vare det mig helt främmande att ut
nyttja f kabinettsekreterare Pierre Scho
ris uttryckssätt om karolinska maner i 
Östersjöprovinserna. I fred - ja, men 
under kriser och framförallt neutralitet 
kommer krigförande stormakt inte att 
tolerera den närgångenhet som våra 
amiraler förordar, sannolikt inte heller 
vår regering. 

I Tysklands skriftliga krav till Sverige 
9 april 1940 kl 0700 hette det i p 2: 
"Svenska örlogsfartyg borde t v i eget 
intresse ej gå utanför tremilsgränsen (vi 
hade fyra mil) längs kusten från Karls
krona och vidare söder- och västerut." 
Samma dags kväll deltog jag i av Befäl
havande amiralen beordrad flygspaning 
Vinga-Skagen-Nordkoster. Redan i höjd 
med Laesö d v s på fritt hav blev vi 
avvisade av en Messerschmitt 109. Vi 
vände till kontrakurs men först efter två 
anfall med spårljuskärvar tätt framför 
nosen på Hansan. Det var inget fel på vår 
framåtanda! Vi flög sedan längs Bohus
kusten upp till Oslofjordens mynning 
spanande med fältkikare mot väster. Det 
var tomt på havet. Första landstignings
omgången hade redan nått norska ham
nar. 

Så kan det alltså gå till i verkligheten 
även om de tekniska hjälpmedlen idag 
ligger skyhögt över 1940-talets. 

Framtiden 
Försvarsmakten och dess ledning kan 
inte nu ägna sig åt subtiliteter. Risken är 
stor för omfattande nedskärningar av 
försvarsanslagen. De motiveras bl a med 
att det inte finns någon hotbild ("typ
situation") . 

Motsatsen är förhållandet. Det före
ligger alltid ett strategiskt hot så länge 
det finns stormakter i Östersjöområdet 
med dessas säkerhetskrav och maktsträ
vanden. Detta strategiska hot kan dock 
för Rysslands del för det närvarande inte 
ta sig militäroperativt uttryck. Ryssland 
saknar m a o just nu förmåga till orga
niserat angrepp mot oss. Men det kom
mer förr eller senare att reetablera sig i 
Östersjöområdet. 

Vid sidan av arbetet för ny politisk 
och ekonomisk struktur genomför den 
militära ledningen för "Rysslands väpna-

strategi och grundsyner 

Dick Börjesson: 
Det är stimulerande att den välkända 
försvarsdebattören och general Claes 
Skoglund har velat gå in i debatten kring 
det av mig myntade begreppet "maritim 
strategi". Som så många gånger tidigare 
har han framfört välformulerade och 
tänkvärda synpunkter. 

Har man en gemensam grundsyn kan 
det ändå uppstå en debatt om tolkningar 
och nyanser. En gemensam grundsyn 
behöver således inte betyda en total 
samsyn. Skulle det vara så blev det ingen 
debatt. 

Även om jag delar den gemensamma 
grundsynen om hur vårt invasionsförsvar 
bör utformas och operativt utnyttjas så 

de styrkor" en målmedveten planering 
för en modern krigsmakt, till stor del 
lufttransporterad. Innan vårt nuvarande 
FB 92 hunnit värka igenom och nästa 
försvarsbeslut börjat verka kan den 
ryska militäroperativa möjligheten före
ligga att utlösa det strategiska hotet. San
nolikheten härför vet vi ingenting om. 

Slutsatsen blir att Försvarsmaktens 
ledning under det kommande året måste 
genomföra en intensiv information 
gentemot den " allmänna opinionen" om 
hur verkligheten ter sig. Därutöver bör i 
försvarsdebatten tas upp hur totalförsvar 
och försvarsmakt framdeles skall ut
nyttjas som säkerhetspolitiskt instrument, 
inte som nu enbart en massa teknika
liteter. Detta förutsätter en gemensam 
grundsyn om tillämpningen av den tid
vinnande strategin. Denna har gällt 
sedan krigsslutet 1945 och torde behöva 
tillämpas även i högst osäker framtid. 

är det endast en del av den totala fråge
ställningen. Man måste göra en total 
omvärldsanalys innan man definitivt 
låser sig för en lösning eller en strategi. 

Claes Skoglund avråder från att 
stycka upp begreppet strategi och för
ordnar att det skall förbehållas den poli
tiska ledningen av landet. Till del har 
Skoglund rätt men också fel. 

Det finns enligt den allmänt accep
terade strategiska tänkaren generalen A 
Beauffre en total strategi. Dess roll är att 
klarlägga den uppgift som tillkommer 
var och en av de skilda strategiska kate
gorierna och den samordning som skall 
ske mellan politiska, ekonomiska, diplo
matiska och militära faktorer. Beauffre 
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ser det alltså som nödvändigt att dela 
upp strategin och mot den bakgrunden 
har jag föreslagit att vi skall utforma en 
maritim strategi. Mera om den i det 
följande. 

Den totala strategin är självfallet 
förebehållen den politiska ledningen av 
landet. I det avseendet har Skoglund 
rätt. 

Inom vart och ett av de underordnade 
områdena finns det emellertid - och 
även här stödjer jag mig på Bauffre- en 
allmän strategi (militär, politisk, ekono
misk eller diplomatisk) vars syfte är att 
fördela och kombinera uppgifter i varje 
situation. Varje strategi kan passa in på 
flera av möjliga situationer och vara full
ständigt misslyckade under andra om
ständigheter. Beauffre betonar den för
utsättningslösa analysens betydelse och 
dess centrala roll inom strategin i en 
föränderlig värld. Han har också därmed 
vidgat strategibegreppet och behandlar 
utförligt de svåranalyserade mellan
lägena mellan krig och fred och inför nya 
definitioner som täcker också andra 
komplicerade spänningstillstånd och 
konfliktmönster än den rena krigs
situationen. 

Av detta har jag dragit slutsatsen att 
vi i vår försvarsplanering inte enbart får 
se till invasionsförsvarsuppgiften och 
heller inte enbart till de behov av för
svarsförmåga som finns i inledningen av 
ett strategiskt överfall. Uppenbarligen 
delar Claes Skoglund den uppfattningen 
eftersom han anser att jag slår in öppna 
dörrar när jag påstår att vi måste kunna 
förhindra tilltransporter över havet. När 
han dessutom understryker att ylattack
förband med robot 15 rätt använda är ett 
trovärdigt vapensystem verkar vi ha en 
god samsyn i dessa frågor, 

Rätt använda poängterar Skoglund. 
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Ja, självfallet skall vi använda dem rätt. 
Det är därför som vi måste ha en 
professionell utbildning och en hög
klassig materiell standard på dessa och 
andra marina förband. Och det är också 
av det skälet som vidmakthållande och 
förnyelse av ylattackförbanden är 
mycket högt prioriterad i marinens 
planer och det är därför som vi har ome
delbara krav på hög krigsduglighet på 
dessa förband. De kommer nämligen att 
behövas omedelbart vid minsta tecken 
på spänningsökning i vårt närområde. 
Det har vi sett vid varje tillfälle som det 
har uppstått oklarheter kring främman
de övningsverksamhet eller vid orolig
heter i vårt närområde. 

Rätt använda poängterar Skoglund. 
Jag må vara överkänslig men jag anar en 
koppling till den andra delen av skog
lunds debattinlägg och hans hänvisning 
till "karolinska maner i Östersjöpro
vinserna". Det är väl inte så att Claes 
Skoglund på allvar menar att vi skall 
avsäga oss den handlingsfrihet som havet 
ger att följa upp, kontrollera och påverka 
den verksamhet som kan bli ett hot mot 
den svenska nationen eller mot legala 
svenska intressen även om en stormakt 
skulle irriteras över "vår närgångenhet". 
Det fria havets princip är något som 
Sverige hittills har hävdat och den gäller i 
allra högsta grad i Östersjön. Att om
vandla Östersjön till ett hav där bara 
strandstater har rättigheter ligger knap
past i svenskt säkerhetsintresse. 

Jag är också övertygad om att både 
stats- och militärledning måste utnyttja 
tillgängliga resurser för att skapa ett 
bästa beslutsläge för beredskapsanpass
ning och för agerande med olika makt
medel. Skall det kunna göras är det min 
bestämda uppfattning att vi inte får 
avsäga oss den handlingsfrihet som vi har 

byggt in i den svenska försvarsdoktrinen 
nämligen att i fred kriser och neutralitet 
normalt kunna uppträda med sjö- och 
flygstridskrafter på, under och över det 
fria havet intill kringliggande staters 
territorium. Översatt till krigssituationen 
är det en del av den djupförsvarsprincip 
som är en viktig del av den gemensamma 
grundsynen i försvarsmakten. 

Här kommer vi in på en annan viktig 
definition av strategin nämligen "kons
ten att uppfatta och behärska en växel
verkan mellan viljor som använder sig av 
maktmedel för att avgöra en inbördes 
konflikt." Denna duell mellan viljor 
leder enligt Beauffre till "att två sym
metriska spel ställs upp mot upp mot var
andra, varvid de var för sig försöker 
träffa den avgörande punkten hos den 
andre genom förberedelser, som syftar 
till att skrämma, paralysera eller över
raska. Samtliga aktioner har alltså ett 
psykologiskt mål, något som är värt att 
notera." Viljornas kamp reduceras så
ledes till en kamp om handlingsfrihet. 
Därvid söker var och en bevara sin egen 
och samtidigt beröva motståndaren den
nes handlingsfrihet. 

Vi skall inte låta oss skrämmas till 
underkastelse och heller inte självmant 
ge upp de rättigheter och skyldigheter 
som tillkommer oss enligt internationell 
rätt och praxis. Det är inte "karolinska 
maner" när professioneJa örlogssjömän 
tror på sina förbands förmåga och vet att 
de kan bidra till att ge statsledningen och 
de operativa cheferna den handlings
frihet och tidsvinst som vi så väl behöver 
för att mobilisera och kraftsamla till
gängliga styrkor ur alla tre försvars
grenarna i en samordnad försvarsopera-

tian enligt den gemensamma grundsyn 
som vi förhoppningsvis är överens om i 
försvarsmakten. 

Den maritima strategin slutligen. Det 
må uppfattas som ett pretentiöst begrepp 
men det är ändå så att Sveriges riksdag 
nu har beställt en utredning av rege
ringen som skall belysa möjligheterna att 
åstadkomma en samordning av den 
maritima verksamheten. Det finns så
ledes en politisk vilja att åstadkomma 
bästa möljiga effekt av Sveriges samlade 
insatser inom det maritima området. Att 
våra marina stridskrafter har en roll i 
detta sammanhang är självklart. Lika 
självklart är det på många håll utomlands 
i lågkonfliktoperationer typ övervak
ning, sjöfartskontroll, smugglingsbe
kämpning, flyktingmottagning, sjörädd
ning liv och sjöräddning miljö. Det går 
säkert att få ut en bättre effekt av våra 
åtgärder och resursinsatser inom det 
maritima området och då får man inte 
vara främmande för att mångsidigt an
vändbara militära resurser kan utnyttjas 
även för uppgifter som Claes Skoglund 
betecknar som ordningshållning. Det är 
många som är bekymrade för de "låg
konflikthot" som nu är en realitet. Jag 
menar att här behöver vi utveckla en 
maritim strategi och jag tycker det finns 
stöd för att mynta ett sådant begrepp i 
Beauffres teorier. 

Det är heller inte - Claes Skoglund -
att ägna sig åt subtiliteter, när jag nu vill 
vidga synfältet och väga in flera scenarier 
än invasionsförsvaret, då den framtida 
försvarsmakten skall utformas. Det är en 
del av den totala omvärldsanalys som är 
en nödvändighet inför utformning av 
strategier och framtidens försvarsmakt. 
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CelsiusTech - ett företag 
i en av Europas största 
försvarsindustrigrupper. 

Celsius Industrier förvärvade den l mars 1993 NobelTech, 
som då bytte namn till CelsiusTech. 

CelsiusTech är nu dotterbolag till Celsius, Sveriges största 
och en av Europas tio ledande försvarsindustrigrupper. 

CelsiusTechs operationella verksamhet bedrivs i bolagen 
CelsiusTech Systems och CelsiusTech Electronics, som 
tillsammans har ca 2000 anställda och omsätter 2 miljarder 
kronor. 

CelsiusTech-företagen utvecklar, tillverkar och mark
nadsför avancerad elektronik för militära och civila 
applikationer. 

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

KRYSSARBOKEN HAR KOMMIT! 

CB Marinlitteratur har fortsatt sin doku
mentation av svenska örlogsfartyg. Man 
har nu tagit steget till nästa klass i den 
internationella typskalan. Men klass
beteckningen gäller inte bara storleken 
utan även uppgifterna. Författarna går 
tillbaka till segelfartygens glansperiod 
för att noga utreda ursprunget till kryss
arna: fregatterna och senare korvetterna. 

I det svenska sjöstridssystemet skulle 
de ersätta (ång)korvetterna, som inte 
längre kunde hinna med huvudstyrkans 
större fartyg. Den första kryssaren, "Ör
nen", levererades i maj 1897 och hade ett 
deplacement på 800 ton och en längd av 
70 m, konstruerad i marinförvaltningen 
och byggd på Lindholmens varv i Göte
borg. Typen fick beteckningen torped
kryssare, eftersom de var avsedda för be
kämpning av torpedbåtar, en uppgift 
som de ganska snart inte kunde lösa på 
grund av allför låg fart. Den sista kryssa
ren, "Göta Lejon", ritades i Italien de
placerade ca 8 000 ton och hade en längd 
av 180 m. Hon levererades i slutet av 
1947. Fartmässigt uppfyllde hon de högs
ta krav, som kunde ställas, vilket hon vi
sade i kappkörningen med den ryska 
kryssaren "Sverdlov" efter krönings
revyn i Spitheact i juni 1953. Skillrraden i 
tid mellan "Örnen" och "Göta Lejon" är 
ganska precis 50 år och skillnaden i ton
nage ca 7 000 ton; en jämförelse, som 
ganska bra visar typens utveckling. Det 
är denna periods tekniska och taktiska 
utveckling, som författarna skildrar, 
kompletterad med både spännande och 
roande episoder från livet ombord. Far
tygens livslängd blev olika och kan också 
representera tekniksprången. Den äldre 

Bokrecensioner 

och mindre komplicerade tekniken kun
de "hänga med" längre , medan den nya
re och mer komplicerade blev "utslagen" 
efter en kortare tidrymd. Torpedkryssa
ren "Örnen" var i tjänst ännu under 2:a 
världskriget, d v s hade en livslängd på 45 
år. "Fylgia" var i tjänst under 40 år, me
dan "Tre Kronor", som får beteckna det 
slutliga utvecklingssteget bland de sven
ska kryssarna, fanns i rullorna från 1947 
till 1969, således endast ca 20 år. I svensk 
tjänst kvarstod "Göta Lejon" fram till 
1971, då hon såldes till Chile. 

De äldre fartygens längre livslängd 
har gjort, att ännu i livet varande svenska 
sjöofficerare kan ha seglat på alla typer 
av svenska kryssare. Detta återspeglas 
också i skildringarna av livet ombord, 
där många av oss småleende känner igen 
händelserna, även om de i vissa fall är 
mindre precisa , då det gäller namn och 
detaljer. 

Alla fartyg har åtminstone under nå
gon del av sitt livslopp stolt kunnat visa 
slanka linjer och harmonisk fördelning 
mellan skrov, maskineri och vapenbe
styckning. Två fartyg avviker enligt min 
uppfattning från detta omdöme, nämli
gen "Gotland" och "Älvsnabben". Inget 
av dessa båda fartyg blev egentligen vad 
de ursprungligen var tänkta till. "Got
land" blev en hybrid, som ganska snart 
blev av med sin huvudutrustning, flyg
planen. Hon blev dessutom avkortad, vil
ket gjorde hennes linjer ganska osköna. 
"Älvsnabben" nådde en högre status än 
hon ursprungligen var ämnad för och 
blev under sin livslängd ett verkligt flot
tans arbetshjon. Hon var omtyckt av alla 
som seglade på henne, var ändamålsenlig 
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för sin uppgift, men var till sitt yttre verk
ligen ingen skönhet. I vissa situationer 
var också maskinstyrkan helt otillräcklig. 

Förutom de fartyg som blivit byggda, 
ägnas också utrymme åt fartyg, som inte 
blev byggda, inte ens fick någon detalje
rad form på ritbrädan. På så sätt berörs 
också typfrågan, som diskuterades inom 
försvaret under både 20- och 30-talen. 
Typfrågan löstes ju också på ett sätt, som 
liknade lösandet av den Gordiska knu
ten. Det blev Per-Edvin Sköld, som un
der åberopande av uppkommande poli
tiska problem, beordrade marinen att 
bygga kryssarna "Tre Kronor" och 
"Göta Lejon" kring de 15,2 cm tornpjä
ser, som egentligen, var beställda hos AB 
Bofors av Holland. 

De tre författarna har lyckats skapa 
en väl avvägd komposition, där teknik, 
taktik och folklore varvats för varje far
tygsklass. Episoderna från livet ombord 
är flera och framför allt mer omfattande 
än de tidigare böckerna "Jagare" och 
"Attack till sjöss". 

Man får hoppas, att denna bok inte 
blir den sista om flottans fartyg, även om 
man inte längre kan påräkna Curt Bor
genstams flinka penna. Ubåtar och min
svepare väntar på att få sina krönikor 
skrivna. 

Gth 

KRYSSARE 
A v Curt Borgenstam, Per lnsulander och 
Bertil Åh/und 
C B Marinlitteratur, Göteborg. 

SVERIGES SJÖKARTEV ÄSENDE 
350ÅR 

För 350 år sedan fick åldersstyrman Jo
han Månsson i uppdrag att inom amira-
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litetet förbättra organisationen för styr
männen och upprätta seglingsbeskriv
ningar. Han var därmed den förste offi
cielle hydrografen. 

Professor Ulla Ehrensvärd och kom
mendörkapten Hugo Frithz har fått i 
uppdrag av Sjöfartsverket att inför 350-
årsjubileet ta fram en jubileumsbok, som 
belyser utvecklingen inom sjökarteverk
samheten under de gångna 350 åren. I 
samband med 300-årsjubileet utgavs ett 
mycket omfattande vetenskapligt verk, 
"Sveriges Sjökarta", av kommendör Per 
Dahlgren och docent Herman Richter. 
Till vissa delar bygger Ehrensvärd och 
Frithz på detta verk. 

"Sveriges Sjökarteväsende 350 år" är 
uppdelad på en textdel, som utgör en 
tredjedel av verket och en plansch- och 
sjökortsdel i de resterande tvåtredje
delarna . 

Textdelen är uppdelad i kapitlen sjö
mätning, hydrografisk kartografi, sjö
kortsframställning, nautiska publikatio
ner och minnesvärda årtal. 

På 1600- och 1700-talen seglade man 
inte så mycket efter sjökort utan mer ef
ter sjöböcker, vilka var ett slags seglings
beskrivningar. Dessa kompletterades 
successivt med sjökort av skiftande kva
litet. Ännu långt in på 1700-talet innehöll 
sjökorten mycket få djupsiffror, vilket 
troligen berodde på att få sjömätningar 
gjordes och de som gjordes var av lokal 
karaktär. 1756 sattes emellertid den s k 
"sjökortsförbättringen" igång på initiativ 
av sjömätaren Chr. Ulrik Wallman och 
leddes så småningom av amiralen Nord
enankar. Ett av problemen med att få 
sjökorten att stämma med verkligheten 
var att geodetiskt mäta in Sverige och 
dess skärgårdar eftersom land och skär
gård var ett av ingångsvärden i sjökorten. 
Lantmäteriorganisationen och dess 

framsteg var således en förutsättning för 
att få bra sjökort. Inledningsvis saknade 
sjökorten också gradnät O-meridianen 
angavs fram till mitten av 1800-talet från 
Ferro i den kanariska övärlden, men er
sattes från 1857 av Greenwich-meridia
nen. 

Sjömätning var länge ett mekaniskt 
arbete. Först 1930 kom ekolodet, vilket 
var en av de stora revolutionerna inom 
sjömätningen. En annan revolution på
går också för närvarande genom datori
sering, nya typer av ekolod samt mycket 
noggrann lägesbestämning med hjälp av 
navigeringssatelliter (GPS), vilket ger 
sjökort med ännu högre precision. 

Alla namnkunniga sjömätare och 
hydrografer har hedrats genom att få ge 
namn åt sjömätningsfartyg under 1900-
talet: 

-Anders Bure 
-Johan Månsson 
- Petter Gedda 
-Johan Nordenankar 
-Gustav af Klint 
-Jacob Hägg 
-Nils Strörnerona m fl. 

I bilddelen hittar man så sjökort allt
ifrån Johan Månssons första, som var 
sydorienterat, till dagens tredimensionel
la. Det är intressant att jämföra sjökort 
över samma område från olika tidsepo
ker och finna att de ganska snart under 
1800-talet svänger in i den form de haft 
fram till våra dagar. Från att ursprung
ligen ha tagit fram kartorna i ruereators 
projektion har en övergång successivt 
skett till Gauss' konforma. Under flera 
hundra år framställdes sjökorten genom 
koppartryck, en teknik man lämnade på 
1950-talet, då man kunde framställa sjö
kort på litografisk väg, som var lika slit
starka som de gamla. 

Ehrensvärd och Frithz har tagit fram 
en lättläst, instruktiv och samtidigt vacker 
bok, som bör glädja alla läsare med nau
tiskt intresse och som säkert kommer att 
intressera övriga för nautisk kartläggning. 

Lars Thomasson 

139 sidor. 
l 000 numrerade exemplar. 
Sjöfartsverket, Norrköping 1993. 
900 kronor. 
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Nyförvärv till Biblioteket i Stockholm 1992-1993 

Historia (K) 

Aulich J 
Behrens CBA 

Haneock WK, Gowing MM 
Hall DC 

Hammond RJ 
Hattendort JB 
Hugemark B m fl 
Horstfield J 
Medlicatt WN 
O'Brien TH 
Pastan MM 
Rasar EL 
Rosenberg G 
Scott JD, Hughes R 
Stjernfelt B 
Titmuss RM 
Åhlund B 

Biografier, memoarer (L) 

Leche H 

Internationell rätt mm (O) 

Dauchev A 

Gold E (ed) 
Johnson J T, Weigel G 
Kelsay J, Johnson JT 
Ljungberg CJ (red) 
Petren Gustaf 
Siekmann RCR 

Sundberg J 

Framing the Falklands War. 
Merchant Shipping and the Demands of the War. 
(VK 2) . 
British War Economy. (VK 2). 
North American Supply. History of the Second 
World War. 
Food. History of the Second World War. 
The Influence of History on Mahan. 
Storm över öknen. 
The Control of Raw Materials. (VK 2). 
The Economic Blocade. Vol I. (VK 2). 
Civil defence. (VK 2). 
British War Production. (VK 2). 
The Falklands/Malvinas Campaign. 
Friare kan ingen vara. 
Administration of War Production. (VK 2) . 
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Problems of Social Policy. (VK 2) . 
Svensk maritim säkerhetspolitik 1905-1939. 
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Internationational Perspectives on the Falklands 
Conflict. 
Maritime Affairs: A World Handbook. 
Just War and the Gulf War. 
Just War and Jihad. 
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National Conlingents in United Nations Peace
keeping Forces. 
Operation Leo. 

Teknik, navigation och sjöfart (P) 

Austed A Dictionary of Sea Terms. 
Ehrenswärd U, Frithz H Sveriges sjökarteväsende. 
Gylden O Kortfattad tidvattenslära. 
Odnoff J m fl Mellan himmel och jord 
Sundin S Den kupade handen. 
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Berglund B m fl 
Hoppe G m fl 
SAF 

Militärväsen (S) 
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Alt BS, Stone BD 
Börresen J 
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Colomb PH 
Corbett JS 
Ferm R 
FiskeBA 
Gjeldstein R 
Gradehus E m fl 
Hartcup G 

Levie HS 
Macpherson K 
MahanAT 
Makarov SO 
McCuen GE 
MolinK 
MunroN 
Rust EC 
Watson BW m fl 
Wegener W 
Woodward S, Robinson P 
WylieJC 

Astronomi (Ua) 

Aller LH 
EoneN 
Dixon B (ed) 
Islam JN 
Tayler RJ 

Elektronik (Uc) 

Sousa Pires de J 

Medicin (V) 

Olsson G A. Robbins MJ 

Liberalernas Jönköping. 
Tilllandets gagn. Wallenbergsstiftelsen 1917-1992. 
Sverige- ett exportfientligt land. 

Nationell säkerhet utan gränser. 
Camp following. A History of the Military Wife. 
Kystmakt. Skisse av en maritim strategi. 
International Security in the Modern World. 
Naval Warfare . Vol l and 2, 
Same Principles of Maritime Strategy. 
Rustning eller nedrustning. 
The Navy as a Fighting Machine. 
Verktyg för fred . 
Marinkalender 1992. 
The Silent Revolution . Development of 
Conventional Weapons 1945-85. 
Mine Warfare at Sea. 
The Ships of Canada's Naval Forces 1910-1981. 
Mahan on Naval Strategy. 
Discussion of Questions in Naval Tactics. 
The Global Arms Trade. 
Omstridd neutralitet. 
Electronic Combat and Modern Warfare . 
Naval Officers under Hitler. 
Military Lessons of the Gulf War. 
The Naval Strategy of the World War. 
One Hundred Days. 
Military Strategy. 

Atoms, Stars and Nebulae. 
The Aurora: Sun-Earth Interactions. 
From Creation to Chaos. 
An Introductions to Mathemathical Cosmology. 
The Hidden Universe. 

Electronics Handbook. 

Scars and Stripes, Healing the Wounds of War. 
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Möller Y 
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RydeT 
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Stjernfelt B 
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WehlerH 
Åhlund B 

Geografi (N) 

Thoren R 
Thoren R 
Thoren R 

Kommmunikationer (P) 

Bruzelius L 
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Gustav III:s ryska krig 
Kampen om Östersjön på Carl X Gustafs tid 
Spel bakom ridån 
skeppsgosse och örlogssjöman på 1930-talet 
Kungar och krigare 
Ordensliv i Karlskrona (gåva) 
Anteckningar 1938-1954 
S:t Johanneslogen 1762-1987 (gåva) 
I kamp mot överheten 
Minnesdagar för marinen 
Karlberg, Slott och Skola 
Axel von Fersen 
Sverige och Vietnamkriget 
Dagboksanteckningar 1941-44 
Renässans för Centraleuropa 
Festskrift till Anders Franzen 
Abu Nidal 
Sjöhistoriska fotografier 
Ålands hav och öar, brygga eller barriär 
Historia på plats 
skeppsgosseminnen 
Det tyska kejsarriket 1871-1918 
Svensk maritim säkerhetspolitik 1905-1939 

Picture Atlas of the Artic 
Svenska arktiska expeditioner under 1800-talet 
Karlskrona, Östersjöns mötesplats (gåva) 

A Bibliography of Books on Naval Architecture 
(gåva) 

Carlstedt J-E 
Witthöft M 

Östberg C 

Militärväsen (S) 

Borgenstam/Insulan der 
Clausewitz von C 
Folke I 
Fransen C-G 
GrayC 
Le Masson H 
Massie R 
Stefenson B 
Topp E 
Westerlund K-E 
Woodward S 
Åhlund B 

Medicin (V) 

Helgesson M 

Longitude 
Die Oldenburg-Portugiesiche Dampfschiffs-Rhede
rei im Zweiten Weltkrieg (gåva) 
De första världsomseglingarna under svensk flagg 

Kryssare 
Om kriget 
Med alla till buds stående medel 
H M S Carlsrkona 91/92, World Cruise 
The Leverage of Sea Power 
Les Sous-Marins francais 1863-1973 (gåva) 
Drednought 
Krishantering, U - 137- krisen 
Fackeln liberdem A tiantik 
Svenska örlogsfartyg 1855-1905 
One Hundred Days 
Sjöartilleriets grunder (gåva) 

Pengar och vården (gåva) 
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Kungl Örlogsmannasällskapets tävlingsskrifter 

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

I enlighet med detta syfte delar Sällskapets ut belöningar för tävlingsskrifter, 
artiklar i Tidskrift i Sjöväsendet och förtjänta arbeten vid militärhögskolan. 

Tävlingsskrift får även avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen eller sjö
väsendet i allmänhet. Vägledande vid ämnesval kan då vara den indelning i veten
skapsgrenar och fack som gäller inom Sällskapet nämligen: 

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

Tävlingsskrifter för år 1994 skall senast den 1 september 1994 vara Sällskapet 
tillhanda under adress: 

Sekreteraren i Kungl Örlogsmannasällskapet 
Box 10186 
100 55 STOCKHOLM 

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

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

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

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

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

Den som önskar ifrågakomma för stipendium under år 1994 skall skicka in utred-
ning eller avhandling till 

sekreteraren i Kungl Örlogsmannasällskapet 
Box 10186 
100 55 Stockholm 

senast den l september 1994. 

Arbete för vilket författaren tilldelats stipendium förbehåller Örlogsmannasällska
pet sig rätten att publicera i sin tidskrift, Tidskrift i SjöväsendeL 
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Kungl. Örlogsmannasällskapets bibliotek 

Biblioteket i KARLSKRONA 
Biblioteket hålles öppet måndagar och torsdagar kl 11.30-13.00. Under tiden 
då mässen hålles stängd Gul- och nyårshelgerna samt sommarsemester un
der 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 
är uppdelat i två avdelningar. Den moderna litteraturen samt bildarkivet och 
kalendrar har flyttats till Jungfrugatan 51, källarvåningen i MHS elevhotelL 
Den äldre litteraturen, huvudsakligen de böcker som inköptes av framlidne 
korresponderande ledamoten Karl-Erik Westerlund, finns kvar i Kastellet. Där 
finns också två studieplatser. Persondatorn finns på Jungfrugatan. 

Bibliotekarie är ledamoten Bo Granath. 

Biblioteket är tillgängligt under tiden 1 oktober t o m 30 april efter överens
kommelse med bibliotekarien. Telefon: bostad 08-84 98 58, sommarbostad 
0221-301 30. Bibliotekets postadress är: Box 10186, 100 55 STOCKHOLM. 
Telefon: 08-611 17 82 {till Kastellet) överkopplad till bibliotekariens bostad, då 
han ej finns i biblioteket. 
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EUROPE'$ FOREMOST 

SPECIALISTS IN 
ELECTRONIC /MAG/NG 

announce the most 
cost-effective solution to 

nature's greatest 
challenge - DARKNESS 
- with the introduction 

of the P2000 Nite-Watch. Calling on over 20 
years' experience in military imaging, EEV 

have produced a remarkably versatile system 

8\ Pron:~~;, of features. 

- SaabTechTrade 
~---~ Finlandsgatan 16-18 
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För 
Marinen 
Framåt! 

OKP MARINE 
Sandhamnsgatan 51 
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Tfn. 08-450 10 00 
Fax: 08-661 24 72 

OK 
PETROLEUM 

Tackför 
att vi lever! 

Hjälp fler! 
Giro 900 800- 4 Röda korset 
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POS1T IDNING 

Ett lätt val 
S ommaren 1993 testades KRV 301 -prototypen för 

Kustbevakningens nya bevakningsfartyg för 2000-talet. 

FMV och Karlskronavarvet har konstruerat och byggt 

ett lätt och snabbt fartyg med scor aktionsradie. 

Som huvudmotorer har man valt 2 st NITU 12V 183 T!:: 92 

(Mercedes Benz OM 444 LA) på vardera 1.000 hk 

-ett stryktåligt maskineri med låg vikt på litet utrymme. 

MARINDIEBEL 
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