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Meddelande 
från 

Kungl. Örlogsmannasällskapet 

Nr 6/97 Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde torsdagen 1997-10-30 

(Utdrag ur protokoll) 

Sammanträdet avhölls i Sjöofficerssä llskapets i Stockholm lokaler i närvaro av 35 le
damöter 

§2 Föredrog sekreteraren föregående sammanträdes protoko ll , som efte r godkä n
nande lades till handlinga rn a. 

§3 Fastställdes sammanträdeselaga r fö r verksamhetså re t 1998 

§4 Avhöll korresponde rande ledamoten Johan Tunberger inträdesanförande un
der rubriken " Anpassningsdoktrinen-ett hinder för anpassn ing". 

§5 Omvaldes ledamöterna Bengt Johansson och Lars-Erik Salomonsson till ordi
narie styrelseledamöte r för en period av två år. Valdes ledamoten Bo Rask till 
o rdinari e styrelseledamot för ett år efter ledam oten Mats Lindemalm, som av
sagt sig uppdraget. Omvaldes ledamoten Sölve Larsby som supplean t i styrel
sen för en period av två år. 
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§6 

§7 

§8 

§9 

Uppdrogs åt valberedningen att nästa år till val föreslå minst en revisor eller 
revisorss uppleant, som bor i Karlskrona. 

Omvaldes ledamöterna Ni ls-Olof Tillberg och Lars Werner till reviso rer samt 
ledamöterna Sune Birke och Arne Gustafsson som revi sorssuppl eanter. 

Ti ll valberedning för en tid av ett år valdes ledamöterna Jö rgen E ricsson, Tor
björn Larsson och H åkan Syren med den sistnämnde som sammankallande . 

Förrättades val av nya leda möter. l ordning invaldes tillledamöte r i Kungl. Ör
logsmannasällskapet nedanstående personer: 

Ordinarie ledamöter 

Kommendör Tommy Åsman 
Överstelöjtnant Stefan Gustafsson 
Kommendörkapten Michael Gustafso n 
Kommendörkapten Carl Fagergren 
Kommendörkapten Lars Gryzelius 
Överstelöjtnant Bengt Nylonder 
Kommendörkapten Claes Lundin 

Korresponderande ledamöter 

Fil dr Jan Glete 
Dr d'Etat Herve Coutau-Begarie 
Fil kand Klas Helmerson 
Kommandörkaptein Tor Egil Eilertsen 

Vid protokollet 

Herman Fältström 

sekreterare 

Nr 7/97 Kungl. Örlogsmannasällskapets 226:e högtidssammanträde i Karlskrona 1997-
11-17 

(Utdrag ur protokoll) 

Högtidssammanträdet avhö lls de ls i Kungl. Örlogsmannasällskapets bibliotek, dels i 
Mönstersalen och Modellsalen vid Sydkustens marinkommando samt den e fterföljan
de högtidsmiddagen i Sjöofficerssällskapets i Karlskrona lokaler. Högtidssammanträ
det bev istades av 70 ledamöte r och inbjudna gäster. 

§3 Valdes ledamoten Claes Tornberg till ordförande för verksamhetsåret 1998. 

§4 Valdes ledamoten Bo Wranke r till vice ordförande för verksamhetsåret 1998. 

§5 Infördes och presenterades närvarande nyinvalda ledamöte r. 

§6 Föredrog sekreteraren verksamhetsberättelsen för 1997, vilken god kändes och 
lades till handlin garna. 

§9 Redogjorde sekrete raren för det gångna verksamhetsåret samt uppläste leda
moten Jan Bring minnesteckningar över bortgångna ledamöter. 

§1 O Avhöll korresponde rande ledamoten Tor Egil Eilertsen inträdesanförande 
över ämnet "Forandrede stra tegier for Sjöforsva ret". 

§11 Avhöll korresponderande ledamoten Claes Dahlbäck inträdesanförande över 
ämnet "Tankar krin g Östersjöfartens framtidsutsikter" . 

§12 Avhöll korresponderande ledamoten Nils Daag inträdesa nföra nde över ämnet 
"Försvarets internation a lisering- en personlig betrakte lse" . 

§13 Sällskapets ordförande, ledamoten Claes Tornberg hö ll ett anförande över äm
net" Återfödsel av en sjöförsvarsdoktrin? " vid nedlägga nde av sitt ämbete. 

Vid protokollet 

Hennan Fältström 

sekre terare 
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Högteknologisk samverkan 
Vi utvecklar försvarselektronik för mål

upptäckt och samband och system för 

telekommunikation baserade på 

mikrovågsteknik. Procluktom

rådena får tekniskt mer och mer 

gemensamt och vi utnyttjar 

aktivt en teknisk växelverkan i 

utvecklingen av de civila och 

militära produkterna. 

Mikrovågsteknik, höghastighetselek

tronik och signalbehandling är huvud

tekniker i våra radarsystem för flygvapnet, 

armen och marinen. Vi är världsledande 

Ericsson Microwave Systems AB, 431 84 Mölndal 

leveramör av digitala radiolänkar. Vi gör 

också radiobasstationer och amennsystem. 

I ett modernt kunskapsföre

tag som vårt är våra 3 500 med

arbetare naturligtvis elen största 

resursen. Nästan två tredjedelar 

av dem är ingenjörer och tek

niker, varavett femtiotal påclok

torsnivå. 

Nu är vi i full gång med utveckling av 

nästa generation radarsystem för luftför

svar och elektronik för 2000-talets tele

kommunikation. 

ERICSSON 

Korresponderande ledamoten 
HERVE COUTAU-BEGARIE 

Dr Herve Cou/au-Begarie är huvudlärare i s/ralegi vid 
franska miliiärhögskolan i Paris 

Naval Forces and Prevention of Conflict 

Anförande hållit vid Kungl. Örfogsmannasä{{skapets högtidsssammanträde på Berga 
s lo l/ 7 5 november 7 996 

When the Swedish Royal Academy for Naval Sciences was estab/ished in 1771, the 
only objective of the jleets was to fight and to w in. Their "raison d'etre" was the 
decisive hattie which could give the command of the sea. Mallan claimed in the 
1890's that sea power was the instument for the scepter of the world. His doctrine was 
adopted by a Iot of commentators, Darrieus and Daveluy in France, Landquist in 
Sweden. 

All these strategists considered that 
strategy was a purely military affair and 
neglected the other sides of naval policy 
and strategy. Gunboat diplomacy was 
widely used against Latin American 
countries or against China but it was not 
theorised by the strategists. Fleets were 
battle fleets and seapower was primarily 
naval power for the time of war. B ut na
val strategy is as necessary in peace as in 
war. Mahan was the first strategist, in the 
naval field , to claim this permanence of 
strategy. Som e years after, Corbett recog
nized above the naval strategy which was 
a military one a political dimension 
which he called maritime strategy. From 
a more conlinental point of view, Castex, 
weil known in your country, was the first 
to promate what he called general strate-

gy, what Anglo-Saxons called after him 
global strategy. 1l1ey recognized the con
tinity between peace and war, the neces
sity to integrate every dimension of na
tional policy in a global conduct. But 
strategy of peace was seen again as a 
preparation for strategy of war which 
was the real one. War was the continua
tion of politics with other means and 
strategy was the supreme executive of 
policy. 

Nuclear weapon has introduced a rev
olution in strategy. For the first time, 
strategy is no longer limited to the con
duct of war, i t also has to prevent war and 
to maintain peace. Strategy of action is 
joined and concurrenced by strategy of 
deterrence. This revolution was theo
rised by such writers as the American 
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strategist Bernard Brodie or French gen
eral Andre Beaufre who was translated 
into Swedish in the 60 's. Maritime forces 
must adapt to this completely new envi
ronment. 

Naval theory had great difficulties to 
understand this new state of affairs. Af
ter the. 40's, dominated by French Admi
ral Castex, the synthesis of naval classical 
thought, the American strategist Ber
nard Brodie and Herbert Rosinski, ex
traordinary genius who must be discov
ered, na Ya! theory en ters in lethargy for 
two decades. The revival begins in the 
70's with such writers as Sir James Cable, 
Ken Booth or Admiral Zumwalt Chief of 
Naval Operations of the U.S. Navy from 
1970 to 1974. They try to understand the 
camplexity of the new maritime environ
ment and to describe the whole range of 
the naval missions. Admiral Zumwalt 
says that a first rank navy has four 
missions: strategic deterrence; sea con
tro! , the traditional mission; power pro
jection, the use of the sea against land ; 
presence. 

Three of those four missions are new. 
Deterrence is the result of the nuclear 
revolution . Power projection becomes 
possible with the development of the 
plane and of amphibious ships; they allow 
attacks aginst the interior of the conti
nents and !arge scale landings. Presence is 
a special case, as said professor Geoffrey 
Till , the activity in itself is not new bu t the 
degree of attention devoted to it is cer
tainly new. In the environment of today, 
neither open war nor real peace, presence 
ma y intluence the course of events, to sup
port diplomatic effort and to prevent es
calation in regional or local crises or more 
generally to prevent conflict. 

This prevention of conflict is a major 
characteristic of naval strategy in our 
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time. The cold war between two blocks is 
over, bu t the disintegration of the Soviet 
block has not promoted a new world or
der, briefly hoped at the end of the 80's 
before the Gulf crisis. Instead of this 
peaceful vision, we have a new world dis
order with a lot of regional and local cri
sis, ethnic rivalries or nationalist furors. 
I t is not neccssary to recall the fate of Af
ghanistan, of Haiti , of former Yugosla
via , of Somalia, of Liberia and so on. In 
each case, international community tries 
to intervene and to promote peacekeep
ing or peacemaking through a mixture of 
humanitarian aid , diplomatic pressure 
and military coercion or interposition. 
Notbing in this is new. Humanitarian na
val diplomacy was already practised in 
the 30's during the Sparush civil war. 
What is new is the extraordinary devel
opment of this kind of intervention. The y 
are so numerous that it is not possible 
here to analyse each or some of them in 
detail . N evertheless we ma y try to ideuti
fy some Iines of argument. 

First, this environment is our future. 
Crisis are no longer anomalies, they are a 
new kind of regulation in international 
affairs. Some parts of the world are or
ganizing regional blocks: European Un
ion, North American Free Trade Area, 
ASEAN in south east Asia or Mercosur 
in south America. Bu t other parts of the 
world are got lirned in ethnic or econom
ic or political rivalries. Their appease
ment cannot be anything else than a 
wishful thinking. We have to live with 
these crisis; probably they will grow in in
tensity and number instead of declining. 

Second, great powers or developed 
and organized blocks will have to inter
vene for humanitarian and political rea
sons. We must try to limit the conse
quences of conflicts for civilian people 

but we must also try to stop the fight and 
to prevent the spread of instability 
among neighbours. The search for stabil
ity will be priority. 

Third, these interventions will fre
quently be on multilateral basis, under 
the aegis of United Nations or regional 
organisations NATO or possibly Euro
pean Union if the common foreign policy 
becomes a reality. B ut , of course, we can
not think that it will always be the case 
and we s hall see pure ly national (or bina
tional) operations as in Kolwesi in 1978 
or in Lebanon during the 80's. These na
tional interventions may be the result of 
multilateral paralysis (Africa gives us to
day some examples) or the result of ana
tional policy which is not approved by 
the only superpower or by the other 
components of the regional block. 

Fourth, these interventions will not 
often find local facilities. The network of 
bases and facilities of the great powers 
have been greatly reduced for the last 
twenty years. The rule is that it will be 
necessary to improvise temporary facili
ties and logistics. Air transportation will 
be decisive for immediate intervention 
bu t it willnotable to sustain a !arge scale 
operation for weeks or months. The en
durance and capacities of shipping are as 
necessary as it was in the seeond world 
war. Moreover, a Iot of countries are re
luctant to receive foreign military pres
ence even for a short time. In the specific 
case of prevention of conflict, it is ex
tremely difficult to obtain a consensus. In 
the first stage of a crisis, political aims are 
proeminent, humanitarian goals or 
search for stability are generally recog
nized when it is too late , when escalation 
has grown and when situation is no long
er under control. Therefore, naval forces 
are of special interest for the prevention 

of conflict. Freedom of the high seas al
low foreign maritime presence whatever 
are the policies of cancerned countries. I t 
is recognized by the United Nations 
Conventian on the La w of the Sea w h ich 
entered in force in November 1994, 
twelve years after the conclusion of the 
Conference at Montego Ray in 1982. 
Even if we must have some concern with 
the spread of psycholegal boundaries at 
sea ( contiguous or exclusive economic 
zones) , is it a fact guaranteed by the will 
of great maritime and naval powers. 
France was able to sendnaval squadrons 
to support Tunisia, her friend and ally, 
against Libyan activities in 1976 and 
1980. She was also able to deploy a carri 
er group off Lebanese coasts to support 
national Lebanese Forces against Syrian 
aggression or to evacuate Palestinian 
forces from Beirut in the 80's. 

Fifth , these deployments will have 
several functions: we need to distinguish 
clearly humanitarian interventions, 
peacekeeping, peacekeeping or peace 
enforcement. The deployments may be 
supporlive ( cooperative) or coercive. 
They may be purely naval , by deterrent 
presence or by blockade; pacific block
ade , as conceived by the great jurists of 
the 19th century, or coercive blockade, as 
mentioned in artide 42 of the United Na
tions Chart B ut they may also be the pre
liminary to air strikes (as in Bosnia) or to 
military in terposition or intervention (or 
in Somalia or in the Gulf). 

Six, these deployments have fre
quently a dramatic political impact. Of 
course, they can't reverse a situation if 
they are not integrated in a global policy. 
Military force is deployed to be not used. 
If it is used , i t means that the prevention 
of conflict has collapsed. When the con
flict is a political process the resolution 
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must be a political one. Mediatian is also 
a political act and demonstration of force 
is but a dimension of this political pro
cess. !t can 't be the solution by itself but 
it may be a decisive part in the political 
process. French great sociologist Ray
mond Aron said "with the military you 
can't do everything but without the mili
tary you can do nothing". 

This growth of prevention of conflicts 
will have a strong impact on tomorrow 's 
fleets . They will be very different from 
the fleets of the Cold War. Antisubma
rine warfare is no Jonger a prim·ity. We 
will need more amphibious ships able to 
carry troops and materials, to evacuate 
refugees or to rescue local people. It is 
not necessary to have mammoths like the 
USS Waspor Tarawa (40 000 tons). Ships 
like French TCD Foudre or ltalian relief 
sh i p San Giorgio are very useful forthese 
missions. These ships are big, but not 
very expensive and seeond rank navies 
can build or buy them to participale ef
tectively to rescue or humanitarian oper
ations. 

For these operations, it is not neces
sary to have very sophisticated and ex
pensive ships: Admiral Zumwalt suggest
ed, in the 70's, a high-low mix: some 
modern, sophisticated ships for high
threat environment, too costly to be nu
merous, and a Iot of less expensive and 
capable ships, able to perform presence 
missions in low-threat environment. US 
Navy adopted this concept of low ships 
with O.I-l. Perry frigates and recently it 
was Great Britain with 23 frigates or 
France with Germinal fi·egates de sur
veillance, partially built according to 
commercial standards. It is the only rea
sonable answer to the growing cost of 
modern ships. Let us remember the fate 
of the USS Seawo/f, the most advanced 
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submarine in the world, the q nietes t, the 
deepest, the best , but also the most ex
pensive. Alas for the US Navy, the class 
will not be continued beyond the third 
u nit. 

Of course , it does not mean that to
morrow's fleets will be made of low, af
forclable ships. If a Iot of prevention of 
conflicts missions are mostly relief, res
cue and presence missions in low threat 
environments , we have also to prepare 
missions of peacemaking in high threat 
environment. Some aggressorsmayhave 
coastal batteries, fast attack crafts or 
strike aircrafts (former Yugoslavia or 
Iraq) even submarines (North Korea, 
Iran) but also mines (remember the 
Princeton and the Tripoli hit by old 
mines E, a mode! made in 1908 !). Thus , 
it will be necessary to have balancecl 
fleets , with anti-submarine, anti air and 
anti surface capabilities and you know 
that clefence is today more elifficul t, more 
expeosive than offence. It is particularly 
true in the casse of conflict prevention, 
wheo ships are vuloerable to attack and 
cannot take preventive measures. 

Prevention of conflict is certaioly a 
major dimension of maritime strategy 
today and we have to conceptualize i t, to 
forge a cloctrine. In the seventies, sir 
James Cable, Ken Booth, Edward Lutt
wak made major contributions on naval 
cliplomacy. Today, Michael Pugh, sir 
James Cable agaio give us some tools for 
prevention of conflict and humanitarian 
naval cliplomacy. A panel of experts hacl 
workecl for six years to procluce the San 
Remo Manual of International Law Ap
plicable to Armecl Conflict at Sea, pub
lished in 1994. We have toprepare i t bu t, 
we must not forget that this new dimen
sion adels to the others, it cloesn't replace 
them. 

Korresponderande ledamoten 
JOHAN TUNBERGER 

Fil. kand. Johan Tunberger är direk/ör och 
siällförelriidande cheffor Försvarets radioanstalt 

Anpassningsdoktrinen-ett hinder för anpassning1 

Inträdesanförande hållet vid sammanträde med Kungl. Örlogsmannasällskapet 1 

Stockho/m 30 oktober 1997 

Jag skall i det följande granska anpassningsdoktrinen, varmed jag avser den 
planeringför anpassning som genomförs inom den svenska försvarmakten. Detfinns 
en viss spänning mellan denna doktrin och den något lösligt formulerade anpass
ning~jilosofin i 1996 års försvarsbeslut. Försvarsbeslutet betonade mer, ehuru inga
lunda kristallklart, anpassning till nya krav medan den planeringsmodell som nu 
utbildats syns inriktad på att möta gamla hot. 

Framför allt uppfattar jag att det finns en 
avgrund mellan anpassningsdoktrinen 
och de krav en ny verklighet ställer på 
försvarsmakten. Jag granskar därför 
doktrinen i ljuset av min bedömning av 
elen säkerhetspolitiska och strategiska 
utvecklingen i Europa. Min tes är att vi 
befinner oss, och kommer att befinna oss 
i en säkerhetspolitisk situation, i vilken vi 
behöver ett fungerande försvar i konti
nuerlig utveckling, inte en försvarsmakt i 
vanmakt, el v s en organisation som till 
stora delar ligger i träda i bidan på ett 
återuppväckt invasionshot från öster. Jag 
gör detta i tre steg: 
• Hot- och konfliktbilder 

• Anpassningsdoktrinen 
• slutsatser 

Hot- och konfliktbilder 
Anpassningsdoktrineos implicita grund
val är ju att elen skall kunna tillämpas för 
det fall att ett ryskt invasionshot uppstår. 
Utan tvivel är det så att Ryssland fortfa
rande utgör en central dimension för 
svensk säkerhet. Jag skall utförligt åter
komma till detta . Men vi talar idag också 
om flerdimensionella konflikter, asym
metriska konflikter etc. och ett bredare 
säkerhetsbegrepp. Detta speglar att det 
kalla krigets noll-ett-låsning- krig eller 
fred- med sin till synes paradoxala disci
plin släppt och att gamla eller nya kon
fliktanledningar fått friare spelrum. Det 
kalla kriget var Clausewitz värld i sin ab
norma fulländning med två antagonistis
ka block låsta i ett allt annat överskug-
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gande livtag. Eftersom kärnvapnen berö
vat begreppet "seger" dess mening blev 
status quo målet. Den ena parten kollap
sade - moraliskt , ekonomiskt och mili 
tärt. Frågan om hur nära det var att den
na ganska fredliga implosion i stället ta
git formen av en katastrofal explosion 
kommer att ge upphov till många av
handlingar i framtiden. 

Om status quo var det centrala under 
det kalla kriget, så är - för att tala mo
dern svenska - managecl change det cen
trala säkerhetsperspektivet i dagens Eu
ropa. Innan jag går in på mer eller mind
re ruskiga framtidsbilder är det viktigt 
att fram hålla att även tuktad förändring 
med nödvändighet måste leda till kriser 
och konflikter. Detta behöver inte vara 
negativt, de kan vara nödvändiga delar 
av en positiv utveckling; som en feber
topp leder till tillfrisknande. Men den 
slutliga effekten av sådana kriser är svår 
att avgöra på förhand. De måste därför 
hanteras. Detta måste ske med en arse
nal av olika metoder. Men det vore både 
fel och farligt att inte fullt ut tillerkänna 
att den militära komponenten spelar en 
viktig roll i detta sammanhang- i första 
hand i rollen som underförstådd piska , 
men ytterst även för direkt ingripande 
som exempelvis i forna Jugoslavien. 

Den västliga världen är sedan länge 
inne i en process där vi samtidigt ser ten
denser till överstatlighet och regionalise
r ing. Ä ven om ryktet om statens död är 
betydligt överdrivet kan vi dock se klara 
tendenser till gränsöverskridande verk
samheter som lever sitt eget liv: den glo
baliserade ekonomin, Internetvärlden 
och professionella nätverk är några ex
empel. l mycket är detta en positiv ut
veckling. Medaljens baksida är att de 
som väljer att missbruka det expande-
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rande handlingsutrymmet för brottslig 
verksamhet, terrorism m m även de allt
mer ingår i internationella nätverk. Sam
tidigt kan vi konstatera att vår byråkra
tiska organisation och ansvarsfördelning 
återspeglar den disciplinerade territori
el lt grundade statens säkerhetsbehov där 
polisen jagar bovar, tullen sätter dit 
smugglare , diplomatin och krigsmakten 
har sina roller - det var Clausewitz värld. 
Denna värld är inte längre, men dess sä
kerhetsstrukturer är i hög grad oföränd
rade. 

Ingenstans har denna expansion av 
handlingsutrymmet gått snabbare än i 
det forna Sovjetimperiet efter dess sam
manbrott. Själva plötsligheten i förlop
pet innebär dock med nödvändighet frik
tioner och spänningar. Bristerna ifråga 
om vad sociologen Robert Putnam be
tecknar som civil samhällstradition 2 -

d v s en tradition som bygger på icke-for
maliserat förtroende mellan individer 
och därmed ytterst för institutioner- gör 
dessa samhällen sårbara. Maktgängare , 
profitörer, brottslingar och andra föga 
älskliga figurer är de som tycks ha lättast 
att ta för sig. l den motsatta änden finns 
de som är förlorarna. de som känner sig 
svikna , rådlösa och medellösa.' "Vinnar
na" var ofta kuggar i det gamla repressi
va systemet som dock höll viss ordning i 
leden med våld eller hot om våld. Nu be
rikar de sig med samma metoder även 
om våldsapparaten kan ha privatiserats. 
"Förlorarna" utgör en utmärkt grogrund 
för missnöjesrörelser och visar sig mot
tagliga för enkla budskap där extrem na
tionalism och etniskt hat predikas av 
maktgängare som förlorat sin legitimitet 
med kommunismens fall. Vi behöver 
bara gå till det forna Jugoslavien för att 
se det senare. 

Men vi skall akta oss för att tro att 

Västeuropa är immunt. Vi kan notera att 
samtidigt som handlingsutrymmet ökar 
för "vinnarna" i väst så ökar det s k poli
tikerföraktet, förtroendet för institutio
ner sjunker och samhällsutvecklingen fö
refaller permanenta stora gruppers utan
förskap och vilsenhet. Fler och fler grup
per med eller utan tydligt budskap - mili
tanta veganer, nynazister och MC-gäng
en för att ge några svenska exempel - är 
beredda att tillgripa våld. Mitt intryck är 
att själva kampen och konfrontationen 
med det etablerade ofta tenderar att bli 
viktigare än de mål man säger sig kämpa 
för. Kampen blir då vad den israeliske 
strategen Martin Van Creveld beskriver 
som den ultimata sporten , nämligen krig 
och där meningen med det hela är kriget 
själv. Militanta veganer är en sak, men 
nervgas i Tokyos tunnelbana något 
mycket, mycket allvarligare. 

Varför denna politiskt-sociologiska 
utvikning? J o, jag tror att denna typ av 
våldsverkan riskerar leda till en förbusk
ning, eller primitivering av samhället. En 
spiral av aktioner och motaktioner kan 
leda till att samhällets civililet fräts ned, 
att fruktan ersätter förtroende. Sprids 
dessa tendenser, påverkas naturligtvis 
också säkerhetspolitiken i olika stater s a 
s underifrån. George Orwells bok 1984 
framstod länge som den isande framtids
bilden; jag fruktar att dagens motsvarig
het heter A Clockwork Orange av An
thony Burgess.4 Undra på att bevak
ningsföretag är en av de snabbast växan
de industrierna i alla delar av Europa. 

Med varierande grader av förbusk
ning i olika delar av Europa skapas jord
mån och utrymme för den typ av konflik
ter som med ett modebegrepp kallas 
lågnivåkontlikter.5 Inte minst har krigen i 
f d Jugoslavien visat att människans civi-

lisatiansfernissa är en ytterst flyktig poli
tyr. Utvecklingen där visar att det är någ
ra veckors verk att förvandla s k vanliga , 
halvhyggliga män till krypskyttar, mör
dare, torterare och våldtäktsmän. Och 
hur kvinnor inte sällan faktiskt underblå
ser denna förvandling. Vad vi såg i Jugo
slavien var hur ett ledarskikt, som med 
Titos död och kommunismens samman
brott, förlorade sin legitimitet byggd på 
ideologi. Vägen till ny legitimitet och där
med bevarad makt var att underblåsa 
förpuppade missnöjesanledningar och 
vädja till det mest primitiva. Det visade 
sig att en liten minoritet kan vara mycket 
framgångsrik i denna hantering. 

Jag är övertygad om att vi kommer 
att se fler konflikter där grupper som sä
ger sig kämpa för politiska, sociala , etnis
ka mål, eller kräva revansch för någon 
oförrätt - eller helt enkelt för den våld
samma kampens egen skull- tar till stort 
våld. De förekommer runt om i tredje 
världen. Vi bar det jugoslaviska exem
plet. Och det behöver inte vara så att 
Västeuropa är immunt. Vi har en sedan 
länge pågående lågnivåkonflikt i Nordir
land. Och en i Baskien. Vi ser hur nyna
zistiska och chauvinistiska rörelser vin
ner anhängare bland dem som ser sig 
som orättvist förfördelade . Inte sällan 
flyter de rent brottsliga grupperna ihop 
med dem som säger sig ha ett politiskt 
mål. Utmärkande för denna typ av lågni
våkonflikter är att de är asymmetriska. 
Polisens resurser att klara dem räcker 
ofta inte till. Traditionella försvarsmak
ter som är utbildade och utrustade för 
klassiskt krig mellan stater är tämligen 
trubbiga. Hur bekämpar man med jet
plan eller artilleri terrorister som lägger 
bomber i tunnelbanan? 

Betecknande är att det är utmanaren/ 
angriparen/frihetskämpen/ terroristen -
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kalla honom vad som helst - som väljer 
konfliktnivå. Om "försvararen" nöj e r sig 
med att sätta in polisen , så kan angripa
ren upprätta paramilitära förband som är 
överlägsna polisen. Sätter försvararen in 
militära förband undviker angriparen 
öppen strid och övergår till terror, sabo
tage och bakhåll; angriparen välj er he la 
tiden våldsmetod som gör honom föga 
sårbar för försvararens insatser och änd å 
åstadkom mer skada. Principie llt är det 
gerill ametoder, men förtecknen ä r ofta 
etniska , religiösa , sociala snarare än poli
tiskt-ideologiska. Och valplatsen är of
tast urban. För att vara framgångsrik 
måste försvararen ha styrkeöverlägsen
het i den meningen att angriparen inte 
ska ll se det lönt att övergå till mer regel
rätta militära operationer. Men samtid igt 
måste försvararen ned och bekämpa an
griparen på den låga nivån , s a s med 
hans egna vapen- terrorn och sabotage n 
kan ju inte bara få fortgå. 

Vi har sett hur stormakter mi sslyckats 
i sådan strid, i Vietnam, i Afghanistan 
och Tjetjenien med ty åtföljande demo
ralisering. Under kampens förlopp blir 
parterna alltmer lika varandra - till den 
punkt där "försvararen " övertar "angri
parens" metoder och tänkesätt och där
med offrar de värden han ursprungligen 
sade sig vilja värna. Detta hävdar israe
len Van Creveld i ljuset av den israe liska 
armens e rfarenhet under det palestinska 
upproret. Ett memento: Den försvars
makt som bäst klarat sin uppgift utan att 
förlora sin själ i denna typ av operation 
är den högt professionella brittiska ar
men i Nordirland. 

Om jag skulle djärvas en gissni ng -
det som på militärt språk kallas bedöm
ning - så löper Sverige som nati ona lstat 
mindre risker än många andra att drab
bas av en allvarlig lågnivåkonflikt Men 
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kanske är vi so m nation just genom vår 
relativa trygghet menta lt särskilt sårbara ; 
U 137, Palme-mordet, Estoni a är be
grundansvärda i sammanh anget. Jag tror 
alltså att det är högst troligt att även vi 
kommer att beröras av verkningarna av 
sådana konflikte r. Det kan exempelvis 
bli aktuellt att svenska förband rycker in 
för att skydda ocb lyfta ut svenska med
borgare ur en stridszon. 

Inte minst kan förväntningar och krav 
komma att ställas på avsevärd svensk 
medverkan i inte rnati one ll a operatione r 
i vårt eget närområde. Fö r marinens del 
skulle det exempelvis kunna innebära es
korttjänst , brytande av blockad, minröj
ning eller insats av amfibiebataljoner i 
kustområden. Det kan inte uteslutas att 
sådana insatser kan vara av mycket krä
vande natur, t ex om en maktkamp i 
Ryssland leder till att militära styrkor i 
strid retirerar, kanske medförande kärn
vapen, över gränsen till något av våra 
grannländer. Jag tror att det inte bara 
vore fel utan även farligt att mentalt för
tränga tanken på den typen av krävande 
operationer; E uropa är en världsdel i 
omstöpning. I sammanhanget kan man 
inte heller bortse från att " lågnivåkon
flikt genom ombud" kommer till använd
ning i konflikter mellan län der. Ett flertal 
konflikter i det forna Sovjetunionen, t ex 
Moldova och Tjetjeni en, kan ses som så
dana. Och grä nsen mel lan lågni våkon
flikt ocb vad som - oegentligt- kan kal
las regelrätt krig blir därvid hårfin. 

Avgörande för att rida spärr mot en 
mer allmän förbuskning av säkerhets
lanelskapet är den politi ska, ekonomiska 
och militära integrationsprocessen i Eu
ropa. Än så länge har detta "Europa ", i 
realiteten Västeuropa , inte agerat direkt 
lysande på egen hand när det gäl ler att 

utfo rma och implementera en koherent 
och uppl yst strategi för denna integra
tion; även vid måttliga påkänningar kor
sar sig viljor, intressen och prestige. Ett 
sta rkt amerikanskt intresse för , och poli
tisk-militär närvaro i Europa syns för av
sevärd tid framåt vara en nödvändig för
utsättning för att Europa ska ll ta sig sam
man; det visar bl a utvecklingen i f d Ju
goslavien. 

Men denna amerikanska närvaro är 
naturligtvis inte en gå ng fö r a ll a given. 
Det finns en amerikansk otå lighet i för
håll andet till Europa. Den slår främst ut 
när europeiska allierade in te uppfattas 
ax la sin del av den politiska, ekonomiska 
och militära bördan - Burden Siwring i 
vid mening. Därmed inte sagt att varje 
in slag i nuvarande och framtida ameri
kansk europapolitik nödvändigtvis är 
klok och konsistent Men det är ofta den 
enda koherenta politik som stå r Europa 
till buds när det gäller. Så länge detta för
hållande råder innebär det naturligtvis 
att konsekvenserna skulle bli avsevärda 
om USA tappade intresset för Europa. 
Ri sken är uppenbar för vad som kallas 
re-nationalisering av de europeiska aktö
rernas säkerhetspolitik - betänk hur eu
ropeerna agerade i Jugoslavien före 
Dayton. En sådan fragmentering ökar 
spe lutrymmet för traditionella strävan
den och motsättningar. Inte minst skulle 
o lika snäva särintresse ns påverkan på sä
kerhetspolitiken bli större - jordbruks
lobby n och stålinclinclustri lobbyn för att 
nämna några exempel. Jag tror inte detta 
sku lle leda till krig mellan västeuropeis
ka stater. Risken är snarare en allmän 
förlamn ing eller rent av förgiftning av 
det internationella klimatet med globala 
återverkningar. Ett sådan för lamning 
sku ll e göra det mycket svårt att formu le
ra och implementera en konsistent säker-

hetspolitik där detta är abso lut nödvän
digt , nämli gen en integrationspolitik i 
förhå ll ande till de länder som frigjorts ur 
Sovjetimperiet och ett modus vivendi i 
förhållande till Ryssland som stärker de 
demokratiserande och liberaliserande 
krafterna där. Sker inte detta ser jag sto
ra risker för uppl ösni ng som kan övergå i 
olika typer av konflikter - mer ell er min
dre "låga" - och en på sikt helt oöver
blickbar utveckling. Sverige kunde i en 
sådan si tuation karaktäriserad av drag
kamp om makt och inflytande hamna i 
mycket svåra mellanlägen och utsättas 
för hårda påtryckningar att välja sida . 

Ryssl and är och förblir genom sin 
storlek och sin belägenhet en central di
mension i svensk säkerhetspolitik. Den 
s k konventionella visdomen säger att 
hotet av en rysk invasion av Sverige inte 
är aktuellt. Inte desto mindre utgör ett 
potentie llt framtida hot om sådan den 
implicita förutsättningen för anpass
ningsdoktrin en. När vi talar om Ryss
lands hotpotenti al tror jag vi gör klokt i 
att diskutera de klassiska kategorierna: 
förmåga respektive intentioner. Beträf
fande förmåga kan vi konstatera att den 
ryska ekonomin befinner sig i djupt för
fall, även om takten och lutningsvinkeln 
minskat på senare tid.6 För egen del tror 
jag att en rysk militär förmåga som möj
liggör storskaliga militära invasionsföre
tag är avlägsen, 20 år minst. Det finn s vis
serligen tendenser till att delar av den 
ryska fö rsvarsmakten rycker upp sig, 
men elen är i mycket en dinosaurie som 
knäar und er sin egen tyngd- men , märk 
väl, en som har kärnvapen. 7 

Behovet av en militärreform bejakas i 
teorin av många ryssar, däribland presi
clent Jeltsin. Det förefaller dock som den 
byråkratiska tyngden och trögheten är 
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ett mäktigt hinder för reform. Och under 
tiden förfaller arvet, men också stora de
lar av den forsknings- och utvecklings
och produktionsa pparat so m skull e kun
na generera nya, moderna stridskrafter 
om pengar funnes. D e t ä r klart att detta 
inte kan fortsätta i evighet. Någon slags 
reform som innebär krympnin g och nå
gon form av förnyelse måste komma. 
Här ser jag dock ett anta l strukture ll a 
hinder för en sna bb kraftutveck ling, bl a : 
• Moderna stridskrafters förmåga be

stäms alltmer av elektronik och rel a
tivt sett mindre av plåt , stå l och folk . 
R yss lands IT-bas är svag och framför 
allt sak na r man trots vissa specifika 
satsninga r det som ka llas dual use
teknol ogi, d v s en bred bas av civila 
teknol ogier som också kan användas 
militärt. 

• Den ryska ekonomin befinner sig 
ännu i djupt förfall. D e in veste ringar 
som görs ske r inom områden som kan 
ge snabba pengar, företrädesvis dollar. 
Den unde rli ggande ekonomin rostar; 
de investe ringa r som görs med hjälp 
av utl ändsk t kapital gä lle r främst ut
vinning av na turtillgånga r såsom olja. 
Mycket litet satsas i en produktions
apparat so m kunde utgöra bas för en 
mode rn ekonomi som sk ulle kunn a 
utveck la och nyttiggöra sig högtekno
logi av väs tligt snitt. 

Ä ven när utvecklingen vänder och 
någon slags självgenere rande tillväxt 
kommer till stånd, så kommer bristen 
på resurser vara mycket stor unde r 
lång tid . Konkurrensen om resursern a 
komme r a tt förbli hå rd . De nyrika 
kommer fö rm odligen inte gä rn a släp
pa till. Och skulle till äve ntyrs någon 
bry sig om "förlorarn a" så finns onek
ligen behov där. Nu hö r fö rsvarsmak 
ten förvisso till förlorarn a , men en an-
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slagsutveck ling liknande det kal la kri
gets dagar ter sig osannolik. 

• Sist och slu tligen befinne r sig Ryss
land i något som skulle kunna kallas 
en Moment 22-situation. O m man 
skall uppn å en ekonomisk bas som 
medger en forcerad rustning krävs 
rimligen att landet integreras i världs
ekonomin. In för risken att avskäras 
från denna , att inte få tillgång till kapi
tal och know how, uppstå r rimli gen 
starka restriktione r ifråga om makt
politiska äventyr och därmed på be
hovet av stors kalig militär förmåga. 
Omvänt sk ull e en återgång till aukto
ritärt-revanschistiskt styre sa nnolikt 
medföra att Ryss land avskars från 
världsekonomin och därmed fick en 
betydligt mindre ekonomisk och indu
striell bas att rusta från.' 
Jag har pekat på ett anta l faktorer 

som motverkar en forcerad storskalig 
rustning. Jag tror så ledes att det kommer 
att dröja längre än överblickbar tid, inn
an Ryssland kan uppbåda kapacite t för 
militär maktprojektion med en styrka 
som tillnärmelsev is motsvara r elen som 
Sovjetun ionen hade. Detta utesluter inte, 
inom överblickbar framtid , även tyr i 
Rysslands periferi, i första hand i vad 
som kallats "det nära utlandet' ' . Därvid 
sk ulle naturligtvis det sovjetiska a rvet i 
form av vapen och va pentekn ologi räcka 
ganska långt. Ett stort och underskattat 
osä kerh etsmoment i sammanhanget är 
att Ryssland har kärnvapen och andra 
massfö rstörelsevapen. Här tror jag att 
riske rna för oavsiktliga missgre pp är 
stö rre än för avsikt li ga. 

Om jag så övergår till intentioner ge r 
jag mig ut på ett gungfly. Den ryska ut
vecklingen gör bedömnin gar av dessa 
mer än vanligt vanskliga. Richard Pipes 
skrev nylige n: "A veritable battle for 

Russia 's soul is in progress" 9 D en rys ka 
folksjälen är ett ämne so m fascinerar inte 
minst ryssar själva. Jag vill hävda att Go
gol, Tolstoj, Bulgakov. Brodsky m fl med 
en läsa rt kan ses som fack litteratur. Jag 
avs tå r dock från att hänge mig å t ämn e t 
annat än i så måtto at t jag tycker mig 
kunn a urskilja te nelense r till en sä ker
hetspolitisk utveck lingslinje: 

Omedelbart efter Sovjetun ionens 
sa mmanbrott kunde vi se en provka rta 
på uppfattningar, ideer och inriktninga r 
vad gä ll e r Ryssl ands plats och ro ll i värl
den. l n te sällan präglades dessa av eufo
riska uppfattningar om a tt det va r Sov
jet uni onen som förl o ra t och att det där
för skull e gå lätt för Ryssland att integre
ras i västvä rlde n. Ofta parades denn a syn 
med öve rtygelsen om att faktum att 
Ryss land befann sig i kaos och djupn an
de mi sä r skapade en västlig, morali skt 
be tingad, skyldighe t att hjälpa landet ur 
krise n. Och räckte inte " tycka synd om" 
argumentet låg de t nära till hands att mer 
eller mindre oblikt hota med det fram ti
da, per automatik åte ruppståndna, R yss
lands vrede. 

Oförmågan att göra upp med det för
flutn a medför att många ryssar se r sig 
som offe r, snarare än som bärare av 
skuld. De har därfö r svårt att fullt ut inse 
att Sovjetimperiets rep ression och ock u
pation under de t kal la kriget avsa tt djupa 
ärr, särskilt naturligtvis inom de nati one r 
som Sovjetunionen fö rtrampade. Till 
"offe r" -känslan kan också ha bidragit att 
omvärlden inte sällan visar en arrogant 
attityd i umgänget med ryssar efte r Sov
je tunio nens fall. Den euforiska epoken 
tog snart slut och re lationerna me ll an 
Ryss land och omvärlden vilar nu på åt
ski lli gt mindre romanti ska förestä llning
ar. Därm ed inte sagt att samvaron blivit 
enk la re. 

Idag präglas R yssland av ett be tyda n
de anta l parall ella maktcentra~ somliga 
talar om kl aner. Vi ser en splittrad dum a 
med starka ytterfa langer och en svag 
center. Vi ser ekonomiska maktgänga re 
av o li ka schatteringa r; nya kapitalister; 
gammal nomenklatura som köpt ofantli
ga rikedomar till vrakpri s. Här finn s o li 
ka , väl förskansade industriintressen , 
brottssyndikat av va ri erande kuslighet , 
starka regionala leda re etc etc. Många 
aktörer tillhör samtidigt o lika " intresse
gruppe r" och syns vara beredda att i stri
den om Ryss lands själ sä lj a sin egen och 
ingå vilka alli anser som helst där två slår 
den tredj e. Spelet gä ll e r mak t och peng
ar. l e tt slags politiskt-geometri skt cen
trum för detta spel finn s presidenten och 
hans fl e rtusenhövdade stab. Mycke t av 
maktspe let gä ller att få access till denn a 
centra la funktion , och för den senare att 
söndra och härska . A ll a aktörer i de tta 
spel har intresse av att inge n annan växer 
sig för sta rk och är till den änden beredd 
att efter läglighet ingå de mest överras
kand e alli anser. 

Inom stora delar av denna heteroge
na struktur, som har likhe te r med tradi 
tione ll a feodala mönster, finns nu alltfler 
tecken på at t en säkerhetspolitisk kon 
sensus utbild as inom de tongivande eli
tern a - mitt i den inrikes kampen om 
makt och pengar. Man framhäver R yss
lands histo riska anspråk på att domine ra 
det område som en gå ng varit ryskt e ll e r 
sovj etiskt. Det finns många tecken på att 
Ryssland medvetet , men inte särskilt 
framgångsrikt, söker stä rk a sitt grepp 
över OSS - i första hand med ekono
miska medel, men även med militära 
inom områden där det kostar litet. Det 
förefaller även som om denna syn gä ll er 
olika starkt i förhållande till olika forna 
delrepubliker och att den ofta färgas av 
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rasistiska föreställningar, d v s ju mer 
"unde rl ägs na" nationern a uppfattas 
vara , desto större " rätt" ha r ryssarna a tt 
dominera. 

Med svenska ögon set t är Rysslands 
förhållandet till de baltiska staterna sä r
ski lt viktigt. Från rysk synpunkt torde 
förhåll andet till Ukraina inta en särstä ll
ning. Ä ven om ukrainarna inte kan ses 
som underlägsna så uppfattas ett Ryss
land utan Ukraina som oh istoriskt. Om 
detsamma på samma djupa sätt gä ll er 
ifråga om de baltiska staterna ä r mer 
ok lart. Det framtida förhållandet me ll an 
Moskva å ena sidan och de baltiska sta
terna respektive Ukra ina kommer därför 
vara en av de säkerhetspolitiskt viktigas
Le indikatorerna. 

Som icke delaktiga i denn a konsensus 
sku ll e jag vilja beteckna två grupper: 
• Den ena är de nya kapitalisterna , d v s 

de som inte kommer ur den gamla 
nomenklaturen , men som sk rupe lfritt 
och framgångsrikt koncentrerar sig på 
att tjäna snabba pengar. 

• Den andra är den stora, tysta majo ri 
teten av fo lk som far illa under den 
stora omdaningsprocessen. Dessa 
arma bar inte vare sig tid eller kraft att 
fundera över Rysslands storhet och 
historiska roll. All kraft går åt till att 
överleva. 
Ingen av dessa grupper motsätter sig 

en avgörande roll för Moskva i den tradi
tionella in tressesfären - för den stora 
massan är detta en andra e ller tredje ord
ningens fråga. De nyrika kan dock indi
rekt öva stort inflytande genom det stöd 
man ger den ene ell er andre kand idaten 
vid val av president. Frågan är då vad de 
säkerhetspolitiska eliternas växande 
konsensus i fråga om Rysslands maktpo
liti ska roll bar för betydelse? 

Jag dristar mig att påstå: Inte så stor 
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som man skulle kunna befara , men heller 
inte så liten som man kunde hoppas. Fler
talet maktspelares främsta prioritet är att 
hindra någon kraft att växa upp som skul
le bota dem själva eller deras möjligheter 
att samla rikedomar; att befordra Ryss
lands histori ska intressen är sekundärt. 
Det syns mig därför föga troligt att en 
"stark man" eller grupp sku ll e kunna åter
införa ett centralistiskt auktoritärt styre 
av Sovjetmodell , även om många ryssar 
påstås längta efter en "stark hand" . De 
stridande särintressena torde knappast 
heller ha intresse av att bygga upp fasta 
lega la och politiska strukturer, allra minst 
av västerländskt snitt ; ett Ryssland som 
byggs med lag skulle beskära deras möj
ligheter att berika sig och på annat sätt 
gynna sig själva e ll er den egna gruppen. 
Om jag har rätt i detta innebär det att 
maktspelet i Moskva sannolikt kommer 
att förbli kaotiskt rätt länge. 

Utanför detta fåta lsspel står en be
folkningsmajoritel och - än så länge- en 
krigsmakt som tycks ha det gemensamt 
att de, med e ll er utan uniform , känner sig 
orättvist svikna och förenas i förakt och 
avsky för dem som profiterar på andras 
olycka. Min gissning ifråga om krigsmak
ten är att de olika e literna inom, säg, fem 
år kommer att anse det förenligt med sitt 
minsta gemensamma intresse att sticka 
åt krigsmakten så stora anslag att den an
ser sig kunna fylla en någorlunda trovär
dig militär roll i Ryssland och i Rysslands 
närhet. Om så inte sker, kan krigsmakten 
utvecklas till ett hot mot dessa eliter själ 
va. De breda lagren , däremot, kan nog få 
vänta innan de blir delaktiga av en eko
nomisk uppryckn in g, vilket i och för sig 
kan orsaka än djupare socia l oro. 

Det är en uppenbart omöjl ig uppgift 
att göra en säker prognos för bur slaget 
om Rysslands själ kommer att utfalla. En 

viktig händelse, oavsett om den äger rum 
å r 2000, eller tidiga re, blir nästa presi
dentval. Ett antal mycket sk ilda förlopp 
ter sig fullt tänkbara. Hur det än gå r tror 
jag a tt förloppet kommer utgöra en test i 
närtid på vart Ryssland kommit och vart 
det är på väg. Min bild av den ryska ut
vecklingen är alltså inte alltför optimis
tisk. Å andra sidan har jag haft fel tidiga
re. Alldeles efter kuppförsöket 1991 gjor
de jag offentligt en guesstimate som inne
bar att Ryssland i formellt demokratiska 
former rätt snart skulle slå in på en oför
blommerat auktoritär väg. 10 Så har inte 
riktigt skett, även om det varit hå rfint 
nära vid några tillfäll e n. 

Den dystra bilden ska ll dock inte un
danskymma att det också finns positiva 
tendenser. Deltagandet i de val som ägt 
rum har varit högt, även om det förefal
le r som om majoriteten snara re röstat 
mot än för något. Pressen är fortfarande 
relativt fri , även om oroande tendenser 
finns. Andra positiva tecken är att en li
ten men dock mede lklass håll e r på att 
etablera sig i storstäderna. Eftersom 
dessa städer traditionellt är all rysk poli
tiks vagga kan den na begränsade grupp 
kanske göra sitt inflytande gällande på 
liknande sätt som den s k inte llige ntian 
tidigare utövat ett oproportionerligt stort 
inflytande. Den demografiska utveck
lingen innebär inte enba rt att befolk
ninge n minskar, utan även att medelål
dern sjunker. Även om orsakerna är 
djupt tragiska- superi och ohälsa - bor
de detta få avsevärda socia la och politis
ka ko nsekvenser. Medelklass och föryng
ring kan också komma att växelverka 
med tT-revolutionen. Hundratusentals 
ryssar är redan kopplade till nätet och 
anta let växer snabbt. Det är min tro att 
ytterst viktiga grupper därigenom blir 
oåtkomliga för, och kommer verka vid si-

dan av nu etable rade maktstrukturer. De 
politiska , ekonomiska och sociala effek
terna av detta förhållande kan inte över
blickas, men jag finner det sannolikt att 
det kommer att bidra till att Ryssland i 
positiv men ing s a s kan hoppa över ut
vecklingssteg som ann ars vore naturliga. 
Finansmannen George Soros investera r 
enligt uppgift hundratals miljoner i ny in
frastruktur för tT-kommunikation i det 
tidigare Sovjet imperiet. Det är förmodli
gen en av de säkerhetspolitiskt allra mest 
väsentliga akt ivite terna som för närva
rande äger rum, ty det innebär att infor
mation , d v s makt, distribueras ut. 

Sammanfattningsvis ser jag en ut
veckling i Ryssland där ett antal hårda 
faktorer innebär att de högst sannolikt 
skulle dröj a mycket lång tid- fånget som 
det är i ett Moment 22 - innan landet kan 
uppn å en ekonomisk, politisk och social 
bas som innebär at t landet skulle kunn a 
bygga upp en militär hotpotential mot
svarande det kalla krigets. Däremot är 
det fullt möj li gt att en krigsmakt på lägre 
teknisk ni vå med för måga att influera 
det historiska Ryssland och dess närom
råde kan uppstå på kortare sikt. Kärnva
pen utgör oberoend e av tidsperspektiv 
ett ytterst o roande inslag. 

Vad gäll er intentioner finns anledning 
till bekymmer, främst tendensen att 
chauvinism kan utvecklas till en slags 
minsta gemensam nationell överideologi , 
under vi lket paraply hänsynslösa sä rin
tressen i ständigt skiftande allianser dock 
fortsätter att strida om makten och peng
arna till förfå ng för en utveckling mot ett 
civilt samhä ll e. Ett sådant scenario sk ull e 
även innebära risker för ständig oro , inci 
denter och konfl ikter i Ryssland och 
längs de ryska gränserna , inklusive Ös
tersjö-regionen. 
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Ett förstahandsmål för sve nsk och 
väst li g säkerh etspolitik måste vara att 
stödja de krafte r och processer i Ryss
land som trots allt går i riktning mot e tt 
me r civilt samhäll e och någon slags pålit
li g lega l struktur. Viktigast i detta sam
manh ang är kanske att befordra vad som 
tidigt i ESK-processen kallades "utbyte 
av människor och ideer". l denna process 
tror jag det på alla plan är väsentligt att 
lika litet "tycka synd om" som att va ra 
arrogant, utan att tålmodigt och utan 
önsketän kande söka utveck la kontakter 
enligt civil a samhällens värderi nga r. Hä ri 
ingår bl a att inte nödvändi gtvis se poli
tisk och annan mänskli g samvaro so m ett 
no llsumm espel, i vilket den enes vinst 
måste inkasseras på bekostnad av ann an. 
På det militära området utgör PFP-sa m
arbetet ett exe mpel en sådan win win
strategi . 

Ökade kontakter, även ökade ekono
miska kontakter är alltså att se som det 
lockande e lementet i en sammanh åll en 
strategi. Men jag tror även att tendenser
na till en rysk chauvinism kräver ett e le
ment av disuasion: en sammanhå llen 
strategi bör all tså även klargöra att impe
riala recidiv vore fåfänga. Ryssland har 
än nu in te emotionellt gjort upp med sitt 
förflutna. Det är i detta perspektiv som 
jag tror att EUs, och i ännu högre grad 
NATOs utvidgning har sin största bety
delse. Om processen leder till att det för 
framtidens ryska eliter står helt klart att 
väge n till maktpolitiska vinster i närom
rådet är stängd, så ökar sa nnolikheten att 
de tar fasta på möjligheterna all utveck la 
relationerna med Europa på grundval av 
ömsesidigt förtroende. 

Ytterl igare en väsentlig aspekt på 
NATO-utv idgn ingen är att en dynamisk 
alli ans med konkreta och angelägna upp
gifter i det europeiska säkerhetsbygget 

202 

sannolikt är en nödvändi g förutsättning 
för att USA i längden skall behålla in
tresse för , och meningsfull militär närva
ro i, Europa. Amerikansk närvaro kom
mer enligt min mening för lång tid förbli 
helt avgörande bl a för att förebygga en 
renarionalisation ofsecurity policies i Eu
ropa. Ytterligare positiva e ffek ter vore 
naturligtvis att blotta känslan av säker
hetspolitisk trygghet hos de nya medlem
marna bör utgö ra ett viktigt inslag i en 
europeisk säkerhetsord ning. Därtill 
kommer att med lemskap i europeiska in
stitutioner stä ll e r dem infö r krav på såväl 
inre som yttre sk ickligt beteende; en poli
tisk korsett som kan vara nog så stagande 
under en besvärlig sk innömsning. 

Vi får i sammanhanget dock inte blun
da för att utvidgningens dynamik också 
innebär klara risker för gråzonsproblem. 
Uppenbart är den ryska politiska ledning
en fast inriktad på att NATOs första ut
vidgningsvåg skall bli den sista. stoppar 
processen upp skulle betydande områden 
i Rysslands närhet kunna bli åtkomliga 
för framtida ryska hegemoni-strävanden. 
President Jeltsin och premiärminister 
Tjernomyrdin har i nordisk-ba ltiska sam
manhang vid flera tillfällen sänt ut signa
ler om att Ryssland borde garantera de 
baltiska staternas säkerhet, 11 vilket i ljuset 
av de baltiska nationernas historia fram 
kallar djup olust hos dessa. 

Personligen är jag övertygad om att 
NATO-utvidgningen, rätt hanterad , är 
konstruktiv. Ett viktigt skä l är att den 
äger rum inte för att möta ett ak ut ryskt 
hot, utan i frånvaron av ett sådant; där
med förbättras utsikterna a tt ett utvidgat 
NATO genom sin ex istens skal l bidra till 
att avhålla Moskva frå n eventuell a makt
politiska äventyr i framtiden , och ytterst 
bädda för normala relationer mellan ett 
moderniserande Ryssland och Europa. 

NATO-utvidgningen är icke desto min
dre omstridd , I Sverige, i E uropa och i 
USA. Oavsett uppfattning i frågan huru
vida det var vist , eller ej, att a lls inleda ut
vidgningen, vill jag bestämt hävda att det 
vore förödande att avbryta processen när 
den nu väl har börj at. Skulle processen 
hejdas vore det ju liktydigt med att icke
medlemmar förvisades till en permanent 
a llt gråare gråzon; risken för bestående 
instabilitet vore stor och effekterna på en 
undanglidande europeisk säkerhetsord
ning sa nno likt mycket negat iva. 

Anpassningsdoktrinen 
Den svenska försvarspolitiken bygger nu 
på att det traditionellt dimensionerande 
militära hotet- d v s en rysk/sovjetisk in
vasion över gräns ell er kust - inte är ak
tuellt men att andra uppgifter, bl a freds
operationer är aktuella i närtid. Jag de lar 
bedömningen men sätter frågetecken för 
hur denna bedömning operationaliseras 
av försvarsmakten i form av den s k an
passningsdoktrinen, d v s tanken att för
svarsmakten skall kunna återta full krigs
duglighet i ettårsperspektivet e ller till
växa , alternativt ominriktas, i tioårs
perspektivet. 

Ett fundamentalt problem gä ll er för
mågan och möjligheterna att , helst enty
digt, förutsäga en utveckl ing som skulle 
motivera mycket ingripande beslut om 
att exempelvis utöka antalet förband. 
Här ka n man principiellt säga att säker
heten i bedömning och prognos avtar ju 
längre man sträcker ut tidshorisonten. 
Det är som bekant betydligt lättare att i 
efterhand härleda ett krisförlopp än att 
förutsäga det. Sannolikt är det möjligt att 
redan idag se ett antal indikatorer på att 
en kris kommer att inträffa om, säg, tio 
år. Prob lemet är bara att urskilja och dra 
korrek ta och entyd iga slu tsatser av just 

dessa indikati oner bland a ll a andra; och 
detta i tid för att helst förebygga krisen , 
ell er i va rj e fall kunna möta den. 

Men det kan naturligtvis finnas fall 
där det kan finnas skä l att snäva in ett 
möjligt utfall srum , t ex om en "Hitler" 
kommer till makten i en nyckelstat, e ll er 
om denna inleder massiva brott mot in 
gångna avta l om rustningsbegränsning. 
Varseblivningsproblemet kompliceras 
dessutom av att den säkerhetspolitiska 
bilden blivit så komplex. Under det kalla 
kriget fanns en övero rdn ad hotdimensi
on som kvävde andra. Nu har gamla och 
nya friktions- och konfliktanledningar 
kommit upp till yta n, vi lket gör tolkning
ar och prognoser ännu svårare. Ständiga 
ingripanden i tidiga krisförlopp i enlighet 
med ny euro peisk praxis betyder också 
att förloppet påverkas. Jag är övertygad 
om fysikern Heisenbergs princip- alltså 
att observat ionen av ett förlopp föränd
rar detta - kan appli ceras även på kris
hantering. Det är i sjä lva verket poängen 
med krishantering, men inte gör den 
långsiktigt prognosmakeri lättare. 

En inte mindre svårighet är besluts
problemet.12 Förvarn ing kan inte sägas 
ha slutförts förrän landets styrelse motta
git, förstått och agerat på grundval av re
levant underlag. Hindren är legio: tolk
ningsproblemet, viljan att önsketänka , 
"vänta och se-syndromet" , en i och för 
sig naturlig politisk tröskel att sätta un
dantagslagar i kraft och bevilja extraor
dinära anslag m m. Inte minst tror jag vad 
som skull e kunna benämnas självav
skräckn ing är ett betydelsefullt element. 
Dess mekanism kan beskrivas: En be
slutsfattare/regering har uppfattat ett all
varligt hot men avstår från åtgärder som 
förbättrar utsikterna att möta hotet av 
fruktan för att motparten skall provoce
ras att verkstä ll a hotet. Ibland kan det 
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för självavskräckning räcka med att en 
åtgärd eller uttalande med rätt eller orätt 
befaras påverka det allmänna klimatet i 
krisskärpande riktning. Ä ven om Sverige 
efter det kalla kriget spelar en mer aktiv 
säkerhetspolitisk roll än tidigare i olika 
fora, tror jag att det i försvarspolitiken är 
välgrundat att utgå från förhållandet att 
svensk säkerhetspolitik på det hela taget 
är försiktigt reaktiv till följd av bl a lan
dets litenhet, traditioner och allianslös
het Om min karaktäristik är riktig för
stärks med nödvändighet de politisk-psy
kologiska hinder som finns för besluts
fattande i rätt tid. 

Vi får i sammanhanget inte heller 
blunda för det uppenbara , nämligen att 
anpassningsdoktrinen för att kunna ge
nomföras som planerat ställer den svens
ka statsledningen inför det närmast 
orimliga kravet att i sitt beslutsfattande 
ligga före den potentielle angriparens be
slutsfattande. Särskilt i en reaktiv miljö 
finns uppenbara risker för beslut får ka
raktären "för mycket och för sent" där 
sannolikheten är hög för att Murphys lag 
slår till med kraft. Detta leder mig till föl
jande slutsatser: 

Ett beslut om återtagning är mycket 
ingripande. Vad jag förstår innebär pla
nerna att i genomsnitt uppemot 40 000 
man genomgår kompletterande utbild
ning under ett års tid , att i realiteten obe
gränsade ekonomiska resurser ställs till 
försvarsmaktens förfogande och att exis
terande lagar om arbetstid m m sätts ur 
kraft. Min tro är att ett sådant beslut är 
mycket litet sannolikt förrän militär för
varning i traditionell mening givits, d v s 
att det föreligger direkta och svåravvisa
de indikationer på ett överhängande an
grepp. Dessförinnan är det sannolikt att 
bromsarna i form av tolkningstvister, 
"vänta och se"-syndromet och "självav-
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skräckning" slagit till. Jag ser något, men 
inte mycket, ljusare på möjligheterna att 
beslut i framtiden kan fattas om en inkre
mentell tillväxt av Försvarsmakten, eller 
ominriktning, som ett led i s a s ordinarie 
försvarsplanering. 

Erfarenheterna i detta avseende län
der dock till eftertanke: Det s k andra kal
la kriget inleddes nyårshelgen 1979-80 
med Sovjetunionens invasion av Afgha
nistan . Därefter följde en period av inten
siv rustning och hög spänning. Inte förrän 
1992 - alltså efter det kalla kriget - fick 
detta operativt genomslag i svensk för
svarsplanering. Då höjdes kraven en smu
la på ett gripbart, funktionsdugligt försvar 
under mottot "mindre men vassare". Men 
knappt hade försvarsbeslutet fattats för
rän ansatserna sögs ned i det s k svarta hål , 
som med förbluffande regelbundenhet 
följer på varje försvarsbeslut Jag tror 
knappast att någon - inte ens i efterhand
vågar göra gällande att överlägsen och in
siktsfull strategisk analys och skicklig pla
nering med ett tioårigt perspektiv låg bak
om förhållandet att Försvarsmakten på 
1980-talet lämnades till synes opåverkad 
av världshändelserna. Man måste nog i 
stället tillstå att försvarsmakten räddades 
från sammanbrott till följd av i tiden sam
manfallande tillfälligheter. 

I backspegeln ter sig 70- och 80-talens 
förment superrationella planeringsexer
cis än mer bisarr än den gjorde då - när 
jag själv var en blygsam, men dock med
spelare. Vi kan konstatera att vi hade ett 
personslukande maskineri, som med tro
skyldigt allvar frenetiskt planerade ett 
militärt försvar som vi inte skulle har råd 
med om 15 år. Det var mer framgångsrikt 
i att bevara försvarsmaktens organisa
tion än dess operativa förmåga. 13 Här 
kan man med fog tala om de många goda 
viljornas kollektiva förbannelse. 

Tankerationaliseringen och trend
känsligheten tog sig ibland extrema ut
tryck, exempelvis med tal om "sega gub
bar", eller att försvarsmakten för sin lo
gistik skulle repliera på det civila samhäl
lets resurser, d v s en alltmer centralise
rad och sårbar infrastruktur. Allvarligast 
var att försvaret i mycket stor omfattning 
missade det kvalitativa språng ifråga om 
ledningssystem, vapen , rörlighet m m 
som inleddes på 70-talet. Värst drabbade 
naturligtvis bristen på utveckling armen, 
men även flottans ytattack t ex seglade 
alltför länge utan robotar och motmedeL 
Fortfarande har vi ingen operativ kust
flotta under stora delar av året. Liknande 
brister fanns och finns inom Flygvapnet. 

Nu ser jag den uppenbara möjlighe
ten, för att inte säga sannolikheten, att 
anpassningsdoktrinen kommer att an
vändas för samma ändamål som plane
ringsmaskineriet under 70- och 80-talen: 
I hägnet av denna doktrin kommer de 
många goda vi ljorna att föra en seg uppe
hållande strid där effekten, om ej det ut
talade målet, blir att bevara så stora delar 
av organisationen som möjligt - på be
kostnad av funktionsduglighet, tillgäng
lighet och operativ förmåga. Så länge 
statsmakterna inte till följd av gudomlig 
visdom och framsynthet fattar "rätt" be
slut legitimerar själva begreppet "an
passning" ett sådant förhållningssätt. 
Dessutom kan man varken begära gu
domlig visdom eller framsynthet av vare 
sig underrättelsetjänsten eller politiker; 
därmed är risken i det närmaste elimine
rad att anpassningskonceptet någonsin 
kommer att prövas enligt de förutsätt
ningar som konceptet bygger på. Det 
hela utgör en i det närmaste perfekt lo
gisk loop, i vilken man skulle kunna skri
va in No/i me tangere. 

Jag är medveten om att det i nuvaran-

de tidiga skede av planeringsprocessen 
förekommer ett anta l ideer som syftar till 
att förhindra ett sådant förfall, bl a pla
neras för ett antal aktiviteter som är av
sedda att upprätthålla och utveckla ma
teriel samt teknisk och personell kompe
tens t ex i form av typ- och spetsförband. 
Min på 25 års erfarenhet grundade be
dömning är dock att det inom försvar
smakten finns djupt rotade instinkter att 
hyvla just på dessa områden när nästa, 
och nästa s k svarta hål infinner sig. Möj
ligtvis, rent av förhoppningsvis, kan dock 
de politiskt betingade krav som ställs på 
internationellt samarbete inom ramen 
för PFP eller fredsoperationer leda till 
andra prioriteringar. Därmed skulle i 
bästa fall Försvarsmakten kunna räddas 
från sig själv. 

Sintsatser 
Som förhoppningsvis har framgått av de 
hot- och konfliktbilder jag tecknat och 
min syn på anpassningsdoktrinen anser 
jag att det finns mindre behov av doktrin 
och större behov av anpassning av för
svarsmakten, d v s anpassning = omm
riktning. Och detta omedelbart. 

Mina skäl är bl a: 
• Det finns inget vi med rätta kan kalla 

säkerhetspolitisk normalbild längre. 
• Gränsen mellan militärt och civilt, lik

som mellan konflikt och fred är os
karp. 

• Det mest sannolika hotet är inte det 
stora kriget, utan de många små, 
asymmetriska konflikterna , som, om 
de inte hanteras rätt , hotar Europas 
stater med mental, social och politisk 
förbuskning - Sverige inte undanta
get. "Lågnivåkonflikt genom ombud" 
är en icke osannolik aggressionsform. 

• Hantering av dessa konflikter kräver 
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insatser på alla nivåer och med o lika 
mede l, däribland militära. 

• Om Sverige aktivt vi ll medverka i 
denna process så kräver det svensk 
medverkan på alla nivåer och med 
o lika medel, även militära. 

• Framtida svenska internat ionell a mi
litära insatser kan komm a att spänna 
över ett brett spektrum; från observa
törer och klassisk peace keeping till 
preventive deployment under pågåen
de omfat tande stridshandlinga r. Jag 
vill tillägga, att ju närmare vårt eget 
land , desto mer krävande ope ra ti one r 
måste vi vara beredda ti ll a tt medver
ka i. 

• De t är rätt att fortsätta att se Ryss
land som en central dim ension i 
svensk säkerhetspolitik. 

• 

• 

- Det kommer till följd av en mängd 
"o bjektiva faktorer" att dröja 20 
år, sannolikt mer, innan Ryssland 
ens teoretiskt kan ha resurser att 
bygga upp en militär appara t som 
skull e kunna utgöra e tt hot mot 
he la E uropa på motsvarande sätt 
som under det kalla kriget. 
Däremot ligger det inom Ryss
lands förmåga att på be tydligt ko r
tare tid restaurera sin militärappa
rat så att den kan utgöra en större 
maktfaktor än idag i vad som kal
lats The Post-Soviet Space. Ill a
varslande är därvid att det finns 
klara tendenser till en konsensus 
bland de ryska eliterna om a tt det
ta bör vara R ysslands geopolitiska 
minimiambition. 

Att avbryta integrationsprocessen i 
Europa , såväl EU som NATO-utvidg
ningen, vore att riskera permanent ut
rikes- och inrikespolitisk instabi litet i 
sto ra delar av E uropa. 
Anpassnin gsdoktrinen inrym mer sto-
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ra svaghete r. Lyckligtvis är det hot -
en storskalig rysk invasion - som är 
dess outsagda förutsättning föga san
nolikt unde r mycket lång tid. 

* 
Det är alltså i dagens och morgonda

gens Europa jag anser att vi behöver för
svaret. I sammanhanget finns ett antal 
frågor som jag tror det är klokt att ta 
ställning till: 
• Mi litärt samarbe te spelar idag en vik

tig både symbo lisk och reell roll i byg
gandet av det som kallas en ny säker
hetsordning. Frågan är kanske inte så 
mycke t om vi vill vara med, utan hur 
mycket vi fö rmår vara med? 

• Hur ovan tanken än ä r för många 
svenskar så spe lar den svenska för
svarsmakten en roll som force in be
ing, inte minst i Östersjöområdet Kan 
ett svenskt försvar som till stora delar 
ligger i träda fy ll a den ro ll en på bästa 
sätt? Detta bl a som en potentiell re
surs för fredsoperat ioner över ett 
brett operativt spektrum. 

• Stora krav kan komma att ställas på 
interoperabilitet, e ller åtminstone 
kompatibilitet, i framtiden. Förmår vi 
tillgodose dessa krav, som har både 
personella och tek ni ska dimensioner, 
med ett anpassningsförsvar där stora 
resurser avsiktligt läggs på att hålla 
stora delar av o rga nisationen på spar
låga? 
Frågorna är retoriska , mina svar giv

na. Vad göra? 
Jag tror att det är realisti skt att utgå 

frå n att Försvarsmakten snarare får lägre 
än högre anslag i framt iden. Ett viktigt 
skäl för denna bedömning ä r konstateran
det att Sverige numera är ett efter väs teu
ropeiska förhållanden fattigt land, och 
fortsätter utför i elen s k välstånclsligan. 

Min övertygelse är att vi , oavsett eko-

nomisk ni vå , måste satsa på kvalite t - i 
tekniskt avseende, vad gä lle r utbi ldning 
av vå ra förband , vad gä ll e r kva litet och 
täthet ifråga om befäl , vad gä ll e r räck
vidd och uth ålli ghe t samt inte minst ifrå
ga om lednings- och unde rrättelse
funktionerna . 

Jag skull e vilja gå så långt som att 
hävda att ju mindre Försva rsmakten blir, 
desto högre ställs kraven på kva li tet, a ll 
sidig användbarhe t, tillgä ngli ghe t och ut
hållighet . Varje ekonomisk nivå har na
turligtvi s sin "rätta" avvägnin g, men skul
le ramarna krympa avsevä rt så tror jag 
på en mycket hå rdhänt prio ritering av 
s a s internatione llt konkurrenskraftiga 
förband. Detta uteslute r inte att vi behål
le r e tt litet antal mod e llförband av terri
toriell eller jägartyp för det fall vi en dag 
skull e behöva stampa dem ur jorden. 
Detta kan också vara en typ av förband 
som är lämpliga att fylla ut kadre rn a med 
i personalkrävande intern ation e ll a insat
ser vicll ågnivåkonflikte r. 

För Marinens del betyde r de tta att jag 
på det stora hela de lar de slutsa tser leela
moten Jörgen Ericsson drog i sitt inträ
desanförande i våras, även om min väg 
till dessa slutsatser är annorlunda än 
hans. l sammanhanget skulle jag dock vil
ja prioritera marina förb and som kan sät
tas in i hela Östersjöområdet och som 
har uth ållighet på plats. Detta ställ er sto
ra krav på bl a interoperabilite t, logistik , 
led nings- och underrätte lseförm åga sa mt 
inte minst på personell kva litet på a lla ni
våer. Om nödvändigt bö r dessa förmågor 
köpas på bekostnad av suboptimerade 
effekten i invasionssce narie r. 

Flottans unik a ege nskap av att kunna 
utöva The Art Of Being There har även 
en tidsmässig dim ension. Jag se r därför 
förhå ll andet att vi under stora delar av 
året inte har en segland e kustflotta som 

någo t högst besynn e rligt och föga anpas
sat till de säke rh e tspo litiska realiteterna . 
Detsamma gä lle r - och jag vet att jag nu 
trampar på e tt ge tingbo - förh åll ande t 
att vi har en obevä pnad kustbevakning. 
Om flottan blev mindre invasionsför
svarsinriktad och kustbevakningen mer 
kustvaktinriktad tro r jag båda skulle tjä
na svenska intressen bättre - och varför 
inte slå ihop dem? 

* 
Vad händer då om jag likt Grönkö

pingsska lden utbriste r: "Vad rätt du 
tänkt fast det var fel ", d v s att ett ryskt 
hot återuppstå r? 

Eftersom det ligge r utanför våra möj 
ligheter att mö ta varje tänkbart hot, i var
je tidsperspektiv, så måste vi välja . Som 
jag ser de t stå r valet mell an: 
- ett anpassn in gsförsvar som ställer 

närmast öve rmänskli ga krav på förut 
seende och beslu tsfattande för att 
konceptet ska ll hålla , och 

- ett mindre men mer kompetent för
svar som ha r utsikter fungera även 
om besluten skulle fattas sent. Och 
som dessutom te r sig meningsfullt att 
bistå, om hj ä lp utifrå n skulle erbjudas. 
Som alli anslösa kan vi inte påräkna 
bistånd; detta förhållande får dock 
inte dölja faktum att hjälp utifrån är 
elen särkl assiga anpassningen. 
E n viktig synpunkt i sammanhanget 

är att e tt invasionshot i, säg, 20-årsper
spekti vet med stö rsta sannolikhet sk ull e 
se mycket anno rlunda ut än elen in vasion 
vi med blanclad framgång förberett oss 
för uneler e ft e rkrigst iden. IT och IT-re la
teracle utveck linga r som informations
krig m m leeler till att då modern krigfö
ring blir kvalitativt annorlunda. E tt stort 
försvar , vars kvalitativa utveckling brom
sats därför att stora delar av det ligger i 
träda , vore slaget till slant. 
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Nu kan det dock sägas att jag i mm 
egen analys av Ryssland givit goda argu
ment för att ett framtida ryskt hot i rela
tiv närtid knappast skulle inrymma högt 
kompetent cyber warfare och liknande 
esoteriska krigskonster, utan mer ligga 
på dagens eller gårdagens nivå. Mitt mot
argument blir då att jag tror att en kvali
tativt och kompetensmässigt högtståen
de svensk försvarsmakt även i det fallet 
vore mest effektiv. Oavsett om min sä
kerhetspolitiska analys är riktig, eller ej, 
kan jag inte finna annat än att en satsning 
på kvalitet och kompetens är den riktiga 
vägen att gå. Dessutom delar jag ledamo
ten Ericssons uppfattning att det är lätta
re att få en organisation karaktäriserad 
av hög kompetens och kvalite att växa el
ler ominriktas. 14 

* 
J perspektivet av att en brådstörtad 

svensk upprustning möjligen skulle kun
na bli aktuell skulle jag även vilja sätta 
frågetecken för värdet av svensk för
svarsindustri. En inhemsk försvarsindu
stri har så ofta och så länge framställts 
som en förutsättning för snabb tillväxt i 
ett hårdnande internationellt klimat, att 
påståendets bärkraft sällan granskas på 
ett för en intresserad allmänhet begrip
ligt sätt. 15 Åtskilliga studier har dock vi
sat att det är svårt och kan dröja många 
år att på ett mer dramatiskt sätt öka pro
duktionsvolymerna för kvalificerade sys
tem även om produktionslinan går. En 
fråga vi bör ställas oss är om , och i så fall 
vilka system, det vore bättre att köpa uti
från så att de var integrerade i det svens
ka försvaret om vi snabbt skulle behöva 
upprusta . 

Argumentet att en sådan situation 
skulle vara säljarens marknad är inte 
självklart riktigt. För det första är det 
inte en global kris som är det främsta 
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hotperspektivet, utan en som är mer lo
kaliserad i Rysslands periferi - efterfrå
getrycket på militär materiel vore då må
hända inte lika stort. För det andra kan 
ett etablerat kundförhållande ifråga om 
system vara en ganska fast relation jäm
fört med att vara kund ifråga om kompo
nenter eller delsystem. För det tredje: i 
en akut kris torde utsikterna att få snab
ba leveranser av exempelvis robotar vara 
betydligt större än att på hemmaplan för
söka öka tillverkningstakten. 

* 
Sammanfattningsvis: Jag fruktar att 

anpassningsdoktrinen, som den är på väg 
att operationaliseras av Försvarsmakten, 
kommer att legitimera organisationsbe
varande och motverka en sedan länge 
motiverad aminriktning av det svenska 
försvaret. Spåren försk räcker. 

Noter 
1 Inträdesanförande i Kungl. Örlogsmanna
sällskapel. I ursprungligt manuskrpt fanns e tt 
fråge tecken efter rubriken. Den diskussion 
som följt har föranlett förf. alt stryka denna 
gardering. 
2 Putnamn , Robert D.: Den fungerande demo
kratin. Medborgarandans rötter i italien, 
Stockholm, 1997. 
3 Det är intressant att notera hur graden av 
"civilitet" i de forna östeuropeiska staterna 
påverkar samhä ll somställningen i positiv e ller 
negativ riktning. J m f exempelvis T jeck i en med 
Slovak icn; Polen med Ryssland; Slovenien 
med Serbien. 

" Den senares 1985, som kritiskt granskar Or
wells 1984 och faktiskt även A C/ockwork 
Orange, rekommenderas till läsni ng. 
5 Förf. är i detta avsnitt djupt influerad av den 
israeliska strategen Martin Van Crevelcl , sär
skilt dennes bok The Tranformation of War, 
New York, 1991. 
6 Optimistiska prognoser förutspår tillväxt 
1998. 

7 Allt oftare framhålls att den bebådade mili
tärreformen i Ryssland kräver att landet pa
rallellt uppräthåller sin kärnvapen förmåga. Se 
exvis Segodnya, 1997- 10- 23 och även Stefan 
Forss i KKrVAHT, 3:e häftet, 1997. 

' Det kan dock inte helt uteslutas att Ryssland 
i en framtida e uropeisk situation som karaktä
riseras av svårartad säkerhetspoliti sk frag
mente ring skulle kunna ha möjligheter att 
spe la ut olika e uropeiska stater mot varandra 
och därmed få tillgång till nödvändigt kapital 
och kunnande från någon e ller några e urope
iska stater; därmed kunde Moment22 åtmins
tone delvis upphävas. Ett sådant scenario tor
de dock förutsätta att elen europeiska integra
tionsprocessen börjat backa och att USA vänt 
Europa ryggen. 

' Foreign Affairs Sept/Oct 1997. 
10 " Strategens aftonsång (?)" i JUSEK Tid
ningen nr 9 1991. 
11 Se exem pelvis Tjernomyrdins tal i Vilnius 
1997-09-05 och Dagens Nyheter 1997- 10- 25. 
12 En omfattande litteratur finns i ämnet. Någ-

ra klassiker är Betts, Richard K.: Surprise Ar
tack, Washington D.C. , 1982 och Lebow, Ric
hard N.: Between Peace and Wm; The Nature of 
international Crisis, London , 1984. Se även 
" Överraskning i teori och praktik" av Huge
mark, Bo: Urladdning 1940 - Blixtkrigens å1; 
red. Bo Hugemark, Sthlm 1990. 
11 Förre ÖB Bengt Gustavsson har medgivit 
att hoppet om ljuset i tunneln , d v s mer peng
ar bländade deltagarna i processen. Se 
KKrVAHT, 5:e häftet, 1996. 
14 Jmf E Anders Eriksson: Handlingsfriher i 
försvaret, FOA Rapport C 10330- 1.5, Septem
ber 1990. 
15 Efte r det anförandet hållits har jag blivit 
uppmärksamgjord på E Anders Eriksson: Tek
nologisk och industriell bas för forsvarets an
passningsförmåga, FOA-R--97-00482-170, 
April 1997. Denna rapport avhandlar inte en
bart industriella aspekter, utan även på e tt in 
tressant, ehuru inte helt lättforcera t vis pro
blem kring anpassning generellt. 
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Saab Dynamics 
- en samlad högteknologisk kompetens 

Saab Dynamics AB ä r e tt 

do tte rbolag till Saab AB. 

Verksa mheten bes tår av 

utveckl ing och produkti on 

av militä ra robotsys te m, 

optro niska siktes- och 

spaningssys tem samt del

syste m och apparate r ino m 

områdena optronik, te lekrig, 
navigering m m. Vi finn s i 

Linköping, Jönköping och 
Göteborg. An talet anstä lld a 

uppgå r till ca 700. 

l Saab-gruppen ingå r 

Saab AB, Saab Dynamics AB, 

Saab Tra ining Sys tems AB 

och Saab Combitech AB. 
Anta let anstä llda är ca 8 500. 

Gruppen omsatte 1996 drygt 
8 milja rder kronor. 

Vi behöver alltid duktiga 
medarbetare. Hos oss får Du 
användning för dina kunska
per och kan utvecklas i ett 
högteknologiskt företag. Är 
du intresserad av arbete hos 
oss, ring eller skriv till: 

Saab Dynamics AB 
Personalavdelningen 
581 88 Linköping 
Tel 013-186049 eller 
013-186042 

Saab Dynamics 

---- - ---- www.saab.se - - - ----------

Korresponderande ledamoten 
TOR EGIL EILERTSEN 

Kommendörkaptein Tor Egil Eilertsen tillhör nors/w 
marinen och är den förs te utländske läraren vid 
Försvarshögskolan, där han ii r verksam inom Strategiska 
institutionen. 

Forandrede strategier for Sjöforsvaret 

Inträdesanfa rande hållet vid högtidssammanträde med Kungl. Örlogsmannasällskapet i 
Karlskrona 17 november 1997 

leg vit först behandie se/ve strategibegrepet,förjeg ved hjelp av eksemp/erfra Norge 
pröver å synliggjöre nye utfordringet: lnnledningsvis vi!Jeg belyse de nye oppgavene 
i frecl og krise, for deretter å diskutere det tradisjonelle sjöinvasjonsforsvaret sett i 
forhold til dagens forandrede situa~jon. På grunn/ag av dette, vi/ jeg forsöke å 
skissere strategier for framtiden, både for forsvarsmakten som helhet, og i 
sjöforsvaret som en viktig komponent av denne. 

Hva er strategi? 
Militär strategi e r utnytte lse av forsv a rs
maktens ulike kapasiteter /stridskrefter 
for å oppnå politiske mål. Dette medfö
rer at det må väre samsvar mellom den 
type oppgaver politike rn e definerer og 
forsvarsmaktens evne til å löse di sse opp
gavene. I dette kompliserie spille t e r det 
po liti ske nivå ansvarlig for å gi oppdrag 
og tilde le ressurser ette r en helhetsvm
de ring av statens totale ress urser , mens 
de t militärprofesjone ll e nivåe t, [OI·svars
makte n, er ansvar lig fo r å produsere og 
ope1-cre en relevant struktur for dette 
oppd rage L De praktiske konsekvense ne 
av at ytre rammefaktore r endres drama
ti sk, med endrede oppgaver fra politisk 
nivå som resultat , er med stor sa nnsyn-

lighet a t de verktöy som skalutföre opp
draget, de t vii si den militäre strukturen, 
også må endres. 

Eksempler fra Norge 
Fredstids/kriseaspektet 

D a fl åteplanen av 1960 så dagens lys, 
hadde Norge 4 mil s te rritorialgrense og 
12 mil s fi ske rigrense. l dag er te rrito ri a l
grensen den samme, men 200 mils öko
nomisk sone, fiskev ern sone ved Svalbard 
og fi skeri sonen ved Jan Mayen, samt et 
ytterst inn vikle t hi e rarki av fisk eve rn- og 
miljöbestemmelser, bestemmelser ved
rörende ökonomisk utnytte lse av konti
nentalso kke len, kontroll av fremm ede 
fart öye rs fan gst og fangstmetoder, samt 
redning til sjös og kontro ll av omstridte 
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ilavområder har tilkommet. Dette er 
oppgaver som er av meget vesentlig öko
nomisk betydning for staten Norge, og 
Kystvakten, som en del av sjöforsvaret 
ble opprettet for å ivareta dette. Kystvak
ten , som i dag disponerer både egne og 
innleide ressurser, ble nylig utvidet ti l 
også å omfatte indre sjöområder. Dette 
har medfört at Sjöfm·svaret i prinsippet 
har overtalt drift og operativt ansvar for 
a ll e statseide fartöy som inngår i statens 
makt- og kontrollfunksjoner. Dette med
förer også at det er opprette t et meget 
tett samarbeid mellom spesie lt rednings- , 
miljö-, politi-og tollmyndigheter, og at 
utnyttelsen av ressursene har blitt opti
malisert under sjömilitär lede! se. 

Dette medförer at Norge i dag har en 
vel fungerende sjömilitär organisasjon 
som ivaretar meget viktige samfunnsinte
resser over et stort spenn av oppgaver i 
fredstid og under kriser. Politisk gunst og 
positiv medieomtale har fremkommet 
gjennom de oppnådde resultatene.Av dis
se kan nevnes ve! utförte primäroppgaver, 
avverging av flere store skipskatastrofer, 
innsatsen ved sovjetisk/russiske militäre 
ulykker, under store sivile fly- og gru
veulykker i de arktiske områdene samt 
under manitorering og aksjoner mot 
smugling og miljövernaktivistterrorisme. 

Sjöin vas jonsforsvaret 
Jeg vi i i det andre eksempiet beröre det 
norske sjöinvasjonsforsvaret. Dette er 
arganisert som et forsvar i dybden, med 
U- båter ytterst , deretter Missil- torpedo
bäter för en siste, såkalt aksespesifikk 
barriere av uavhengige minefe tt samt 
stasjonäre- og semistasjonäre kystartill e
riel ementer som er gruppert i det vi opp
fatter som de viktigste områdene. l till
egg til dette, har Flyvåpnet ressurser til å 
angripe sjömål med fremst missil e r. D en 
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operative tanke bak dette er å hindre at 
en sjöinvasjon blir gjennomfört i et for 
oss ugunstig område. Samspi llet mellom 
mobile og stasjonä re e lementer forutset
ter også å gi synergi ved at en forbekjem
ping av stasjonäre elementer gir boldetid 
og aksevarsel som till ater omgruppering 
av mobile ressurser for kraftsamling mot 
hovedangrepsstyrken. 

E t problem ved dette konseptet i et 
manöverkrigsperspektiv er at det blott
legger egne sterke og svake sider. Dette 
medförer at vi gjör angrepsplanlegging 
lettere mot oss, da vi ikke representerer 
et etterretningsproblem i sann tid. Det 
ligger også en innebygd fare for å kraft
samle for sterkt mot de styrkene som 
skal etablere brohodet, og de rmed ikke 
kunne påvirke styrk ene som er forutsatt 
å oppretteden nye operative angrepsre t
ningen i tilstrekkelig grad , ved at ulmat
telsesperspektivet i förste fase medförer 
at våre begrensede ressurser forbrukes. 
Vi setter oss dermed ute av stand til å på
virke motstanderens beslutningssyklus 
senere i stridsforlöpet 

En rekke andre problem er også ved
heftet konseptet: 
• Teknologiutvikting hva angår posisjo

nering, presisjon , våpenvirkning og 
rekkevidder har i löpet av de siste 
årene gjort at de stasjonäre kompo
nentene sannsyn ligvis ikke har den 
motstandsevne som trenges dersom 
en motstande r kraftsamler mot dette. 
Dette medförerat verken holdetid el
ler aksevarsel produse res; 

• I denne typ e " Amphibious Objective 
Area" vii motstand erens kontrollam
bisjon väre meget stor, dette vilmed
förer store problemer for egne over
flatestridsfartöy de rsom vi ikke kan 
opprettbolde eget loka lt luftherre
dömm e. 

En annen, og meget vesent lig hake 
ved dagens invasjonsforsva r, e r at den 
sjömilitäre trussel representert ved 
Norciflåtens fartöy- , luft- og amfibiske 
knapt nok eksisterer lenge r. Det man så 
får spön·e seg, hvordan kan trusselen 
eventuelt gjenoppstå? Vi kan he r skille 
mellom to perspektiver: 
• Vii den eventuelle nye trusselen bli 

som den var oppfattet rundt 1985 , el
le r 

• Vii den nye trusselen, dersom denne 
blir prioritert av vår tradisjonelle 
opponen t, eks utvik le seg i retning av 
det US Navy/USMC kan a ll erede i 
dag? 
Dersom det siste alternativet fremstår 

som det mest sannsynlige, kan man spörre 
seg hva dette innebärer. l dag er amerika
nerne i stand til å projisere makt over 
störstedelen av verdens k yster, ved anven 
delse av "Over the Horizon Assault". 
Dette innebärer at for å oppnå det vi tra
disjonelt har önsket, stoppe de troppe
bärende fartöy, må vi utvikte teknikker 
som kan påvirke disse på 100- 200 nm av
stand. En oppsummering av status for da
gens norske sjöinvasjonsforsvar blir på 
grunnlag av dette: 
• Hjörnesten i et operasjonsteoretisk 

og teknologisk tvilsomt konsept; 
• Kan virke mot en trussel som ikke ek

sisterer i dag; 
• Kan med stor sannsynlighet ikke vir

ke mot en gjenoppstått trussel. 
Det kan med andre ord diskuteres om 

e t slikt stridskonsept har potensia l for vi
dere utvikling, eller om det trenger en 
kraftig revisjon. Vi mötes også ofte av på
standen at dersom vi kan löse kr igsopp
draget, som er det vanske ligste, kan vi 
löse alle andre oppgaver også. Dette er i 
utgangspunktet en pås tand , og min mot
påstand blir at dette var sannsynligvis 

mer sant unde r den kalde krigen enn det 
er i dag. Det er også et spörsmål om dette 
konseptet ege ntlig kan karakteriseres 
som en sjömilitär operasjon i tradisjone ll 
betydning. Slike operasjoner har enten 
kunne forklares ved flåtemakle nes "Ma
hanske" pe rspektiv med operasjoner på 
havet, (hele spekteret fra "Sea Control 
via Sea Denial og Power Projection til 
Projection of Tnte rests") mens kontinen
talmaktene ofte har begrenset dette til 
"den nye sko les" operasjoner fra havet 
(Sea D enial). Vår mode ll kan ikke karak
teriseres av noen av di sse, men snarere 
som operasjoner mot havet (" Inverse Po
wer Projection "). 

strategier for fremtiden 
Generell innretning av forsvarsmakten 

Man kan prinsipielt sk ill e meJlom tre 
fundamentalt motsatte modeller for et 
militärt fm·svar: 
• En fredsorienten som har stor effekt i 

fred , men raskt avtagende effekt opp
ove r i konfliktskalaen (et eksempet 
på dette kan väre en ensidig satsing 
på et forsvar som kystvaktek
semplet); 

• En invasjonsbekjempende som har li
ten effekt i fred og krise, men er opti
malise rt til å virke mot invasjons
forsök , men med liten evne til å virke 
i fortsatt krig (et eksempel på et slikt 
som hadde re leva ns under den kalde 
krigen e r sjöinvasjonseksemplet); 

• Et invasjonsforebyggende forsvar 
som er optimalisert mot tilstrekkelig 
virkning både i fred, krise, ved in
vasjonsforsök og i krig. En slik struk
tur skal gjennom sin gripbarhet og ka
pasitet primärt forhindreat vi blir an
grepet, men skal også väre krigsduge
lig. 
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Overga ngen fra "kald kri g" til "va rm 
fred" ha r medfört e n dre ining i de nne s is
te re tningen i de store, tonea ngive nde 
militä rm akte ne, ved at "C risis Manage
me nt " igjen har komme t i framgrunn e n. 
Det e r også viktig å merke seg a t det e r 
va nske li g å ha e t tradis jone lt , ko nk re t 
trusse lbilde i den nye situasjo ne n som 
ha r o ppstå tt , og de t e r derfo r viktigere å 
define re forsvarsmakten som sta tens leg
ale maktappara t utad e nn å skredde rsy 
ele n mo t e n definert trusse l. 

En ny militär strategi 

Det er he r viktig å starte med e t "Top 
Down" pe rspekti v, basert på de sikker
hets- og forsvarspolitiske må l som de po li 
tiske myndigbetene fastse tte r. På de t prin
sipie lle pl an innebärer dette å fastslå : 
• Hvilke kapasiteter behöves? 
• Hvilke forband/plattformer utfö re r 

di sse mest kost/effektivt? 
• Vurde re balanse kontra redund ans; 

• Vurde re Forsvarsgre ne r/vå pe nslags 
funksja na lite t og fastslå fremtidi g o r
ga nisasjo n. 
Siclen både opphör av e n langva rig 

kaldkrigsepo ke, nye tanke r o m ope ras
jo nsteo ri og e n materialise ring av ikke 
ubetyde li g teknologisk utvikling inn tref
fe r sa mtidi g, vii de tte sannsynligvi s med
fö re en ikke ubetyde lig o mstruk turerin g 
av d agens fo rsvarsm akt D e nn e proses
se n har vi sa nnsynligvis bare sett sta rte n 
på. Mer ko nkre t vii de rfo r en slik tiln är
ming medfö re : 

Å identifisere bra " byggeklosser" i 
dage ns struktur - for vide re satsing, evnt 
e tte r modifisering (og det finn es i dag sli 
ke inne nfor a ll e forsvarsgre ne r og våp
enslag); 
• Å fj e rn e " byggeklosse r" som tiden 

ha r löpt fra (og dermed unngå "polsk 
kava ll e ri effekt " i fremtide n); 
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• Å etable re nye byggekl osser som 
åpenbart mangle r i "ve rk töy kassen" 
for å löse de mål som po litikern e bar 
gitt; 

• Å etable re mulighe t fo r å lede ope
rasjoner med o ppdragsorga nise rt or
ganisasjon ("Task O rgani zation" ) 
med bygge kl osser fra a ll e fOI·svars
grener ove r hele ko nfliktskal ae n. 

Fremtidig sjöforsvarsstrategi 

Det e r her vikti g å ta utga ngspunkt både 
i tradisjon og i de t som tradis jo ne lt kj en
netegne r sjömilitä r maktutö ve lse. D et e r 
vide re viktig å ikke ve ktlegge det ene av 
disse to pe rspek ti ver e nsidig uten e tter 
grundige diskusjo ne r og vurderinger. 
Dersom man e tte r e n slik prosess finner 
å kunne föl ge de t ski sserte perspektivet , 
bör man feste seg ved fö lge nd e: 

Havet so m medium , og m aritime 
stridskrefters sto re re kk evidde og uthol
denbet , gir som e n effe kt av prinsippet 
om havenes frih e t e n e nestående mulig
het til å kunn e projise re inte resse og-/el
le r makt over sto re o m råder , og over hele 
konfliktskaJaen fra fred til fo rtsatt krig. 
So m et histori sk eksempe l kan nevnes at 
den britiske styrke n med slagskipet 
"Warspite '' som flaggskip el en 13 april 
1940 tilföycle de n tyske s jös tyrken ved 
Narvik de t avgjö rende nederlage t. E n 
uke senere var de t sa mme slagskipet i 
A lexandria ; 

* De t gå r an å argum entere a t fremti
clige sjömilitä re stra tegie r bör väre ste r
kere konsentrert mo t o pe rasjo ne r på el
le r fra havet, og i mind re grad mo t havet 
fo r a t de skal utnytte fo rde le ne til sjömi
litäre styrk e r bed re, og i til stre kkelig grad 
skal kunn e karakterise res som invasjons
fo rebyggende; 

l e t nordi sk pe rspekti v har de t så 
la ngt stort sett vä rt e n selvfö lge a t "freds-

o pe rasjoner" ska l gj e nno mfö res med 
härstyrker. Det finn es gode argume nter 
fo r at man oppnår bedre effe kte r på e n 
billi gere og mindre riski o fylt måte med 
sjö militäre styrke r. (E nkl e re å deployere, 
mindre pe rsonellinte nsiv, e nkl e re og bil
li gere logistikk, enkle re å dra ut dersom 
de t blir for vansk e lig, og gir minst like 
sto r inte rnasjonal ane rkj e nn else ved de l
takelsen) . 

Avslutning 
Som tidligere nevnt be finn e r vi oss sann-

synli gvis a lle rede midt oppe i e t para
digmeskifte hva angå r fo rsvarsmaktenes 
utvikling. Ulfo rdringen blir om vi skal ta 
kon sekve nse n av hva E inar Förde sa i 
Gros 50-å rsdag: " ... Ideologiske ompröv
ninger er alltid pinefulle jord i de for et 
stort antal/ mennesker representerer tap 
av noe kjen t og kjiirt .. . " ,eller om vi skal 
slappe av med byfogden i Ibsens "E n fo l
kefi e nde :" ... Å; Almenheten behöver 
ingen nye tanker. Almenheten er best 
tjent med de gamle, gode, anerkjente 
tanker den allerede hw: .. " for å se h va 
fremtid e n så vii bringe? 

ETT SHELL·FÖRETAG ~~ 

BUNKEROLJOR & 
MARINSMÖRJMEDEL 

Sannes AB, Box 53240, 400 16 Göteborg 
T f n O 3 1-7 O 8 l 7 2 O T f x O 3 1-7 O 8 l 7 3 9 
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Safe Barrier System -
säkerhetssystemet mot 
inkräktare under vatten. 

Safe Barrier System, 170 80 Solna. 
Tel 08- 655 32 50. Fax 08- 624 00 70 

Korresponderande ledamoten 
CLAES DAHLBÄCK 

Di rekrör C!aes Dahlbäck är verksräl/ande di rekrör för 
Investor A B 

Tankar kring Östersjöfartens framtidsutsikter 

Inträdesanförande hållet vid högtidssammanträdet med Kungl. Örlogsmannasällskapet 
i Karlskrona 17 november 1997 

Mycket har Karlskronafått uppleva sedan 1680, när manfick sina stadsprivilegier 
av Karl XI. Ändå är det säkert så att de intressantaste avsnitten i stadens historia 
återstår. Förhoppningsvis får de dock ett lugnare förlopp än de heta och kalla krig, 
som har satt sina spår i farvattnen härutanför. Skärningspunkterna för tre historiska 
projekt av stor, kanske avgörande betydelse för Europas närmaste framtid har idag 
hämnat dessa våra kusttrakter. Jag tänker förstås på demokratiseringen av det forna 
östblocket, på utvidgningen av EU och av NATO. Nyligen kunde vi fira åttaårs
jubileet av den tilldragelse, som drog igång alla tre förloppen - Berlinmurens fall. 

Trots skilda syften kan vart och ett av de 
tre projekten medföra att Östersjöområ
det utvecklas till en marknadsplats för 
runt ett hundratal miljoner människor 
med Karlskrona inte långt från den geo
grafiska medelpunkten. Vägen dit kom
mer säkert bli krokig och lång. De eko
nomiska och sociala klyftorna mellan 
länderna är djupa. Korruption och maf
fiavåld kan skrämma bort seriösa inves
terare. Sådana farhågor är emellertid 
ofta överdrivna och övergående. Sam
mantaget för utvecklingen i Öst till det 
mest imponerande och hoppfulla som 
hänt Europa på många årtionden . 

Ingen här kommer väl att glömma 

den fantastiska hösten J 989 när den ena 
kommunistregimen efter den andra föll 
ihop som korthus - en helt osannolik re
verserad dominoeffekt inför våra häpna 
ögon. Men hur kommer då framtiden ge
stalta sig för Östersjön? Hur kommer 
Östersjöfarten att utvecklas? Vilka far
koster kommer att trafikera detta innan
hav efter medeltidens hansakoggar och 
piratskepp, den svenska stormaktstidens 
regalskepp, 1800-talets stora fullriggare, 
vår tids tankbåtar och ro-ro fartyg, och 
de gigantiska färjor som snarast liknar 
flytande hotell. Ska Östersjön äntligen 
bli ett fredens och det blomstrande han
elelsutbytets hav? 
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Låt oss först se vad som sker politiskt. 
Själva vilj e inriktningen tycks våra folk
valda bes lutsfattare i öst och väst vara 
eniga om. Östersjön skall utvecklas till en 
marknad, med fr iast möjliga rörlighet för 
personer, va ror, tjänste r och kapital. D et
ta faststä lldes av Öste rsjö ländernas re
geringschefe r, när de möttes i Visby itjol; 
tillsammans med bl.a. EU :s Jacques San
ter och Lamberta D ini men även med In
vestors hedersordförande Pete r Wallen
berg. Mötet uppdrog åt Göran Persson 
att koordinera östersjösamarbetet på re
geringsnivå. 

Dessförinnan hade Peter Wallenberg 
bjudit in till ett näringslivstoppmöte 
"Baltic Sea Business Summit" . Detta re
sul terade i e n deklaration med näringsli
vets syn på vilka förutsä ttningar som 
måste uppfyllas för att få en gynnsam 
ekonomisk utveckling i österssjöområ
det Deklarationen nämne r lag och ord
ning, mindre byråkrati , fr i handel och 
ökad ekonomisk, stabil och klok ekono
misk politik, flexib ilitet och förbättrad 
infrastruktur t ex hamnanl äggningar. 

I januari nästa år träffas Östersjölän
dernas regeringschefer igen, denna gång 
i Riga , och även nu kommer näringslivet 
att ta fram ett dokument för politikerna 
för att ytterl igare stimule ra den ekono
miska tillväx ten. Det är framföra llt tre 
områden som fokuseras: 

Det första gä ller de hinde r som finns 
för utländska investeringa r i främst Bal
tikum och Ryssland. 

Det andra om briste r i skyddet för oli
ka typer av ägande. 

Och det tredje handla r om transporl
problemen och möjli ghe ten att med be
fintliga resurser och inom rimlig tid ut
veckla infras trukturen i regionen. 

Som framgår av detta kan vi förvänta 
oss att se väsentliga förändringar ekono-
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miskt och politiskt under den närmaste 
tiden och att inför denna rörliga materia 
ge några tvärsäkra profetior om Öster
sjöfartens utveckling vore omdömeslöst. 
Jag nöjer mig istället med att småningom 
visa på grund läggande företee lser som 
kommer att vara av stor betydelse. Men 
innan vi kommer dit vill jag gärna peka 
på ytterli gare initiativ som tagits under 
senare tid. R egeringen har skapat ett Ös
tersjöråd - e tt informellt rådgivande or
gan , med bl.a. Percy Barnevik , Bo 
Dockered , Richard Holbrooke och Hen
ning Christoffe rsen. 

Man har ans lagit en summa pengar, 
den s.k. Östersjömiljarden. Man har sagt 
att de program som Östersjömiljarden 
stöder ska kunn a bli omfattande; man vill 
vidga ramarna via samverkan med EU, 
Europiska Utvecklingsbanken, Världs
banken, våra grann länder etc. Vidare till
satte regeringen för fem veckor sedan 
den 9 oktobe r, kommitten " Hinder för 
handel och investeringar i Östersjöregio
nen. Den ska, " i samråd med näringslivet 
identifiera hinder, och föreslå åtgärder 
för att unde rl ätta handel och investering
ar i område t, i syfte att få optimal effekt 
på tillväxt, sysselsä ttning och regional ut
veckling" . Kommittenleds av handelsmi
nister Leif Pagrotsky. 

Det finn s också något som heter Ös
tersjöstate rnas råd ; det bestå r av länder
nas utrikesmini strar. Vi har Baltic 21, 
som omfattar 11 länder. SIDA har ett 
Start Östprogram. Det finns en Östersjö
grupp som projekterar ett nytt toppmöte. 
Därti ll finn s de t löpande strukturfonds
program , e ne rgisamarbe ten, statliga 
lönemöjlighe ter och annat. Som ni mär
ker råeler det ingen som he lst brist på 
goclt uppsåt och välvilja Det är lätt att 
låta sig invaggas i säkerhet av den tjusiga 
retorik som omger de vä lmenta initiati-

ven. Man talar gärna om hande ln som 
nationernas lugna hälsa; om kommersen 
som en humanise rande kraft; om att elen 
som utbyter proclukter samtidigt utbyte r 
ideer. 

Man citerar gärna den fran ske upp
lysningsfilosofen Montesuieu , som i mit
ten av 1700-talet beskrev freden som en 
naturlig följd av handeln staterna emel
lan . Man citerar kanske den amerikanske 
filoso fen Ralph Walclo Emerson, som 
hundra år senare smickrade oss a ffärs
män med följand e formulering: " De 
största världsförbättrarna är våra sjä lvis
ka , schackrande krämare." 

Man får ju inte glömma att de avgö
rande besluten för Ö stersjöns framtida 
expansion trots alla deklarationer, initia
tiv, optimism inte fattas i Visby el ler i 
Riga utan i hög grad i Moskva. Hur kom
mer Jeltsins efterträdare reson era ? Kan 
de t bli en återgång till den bistra tiden 
före murens fall? Inte säger man lätt , elen 
här utvecklingen är irreversibel. Men det 
sa man också innan stridsvagnarn a rulla
de in på Himmelska Fridens Torg i juni 
1989. 

Avgörande för Kremls inställn ing till 
östhandeln eller rättare sagt västhandeln 
sett från Moskvas perspektiv kommer 
naturligtvis att samman hänga med ut
vecklingen för Rysslands ekonomi och 
därm ed dess vä lstånd . Och man får inte 
glömma att Öste rsjön militärstrategiskt 
al ltid varit av största betydelse, de t är 
skärn ingspunkten me ll an öst och väst. 
Inom överskådlig tid kommer den strate
giska betydelsen att fortvara. Det ä r där
för försvarsfrågan när det gäller Ba lti
kom är en sådan " het potatis" vilken ing
en verkar vilja ta i f.n. Man verkar hop
pas att den skall lösa sig av sig själv med 
EUs utvidgning och stigande välstånd -
en känslig balansgå ng. 

Men varför denna fokusering på län
derna i östra Östersjön ? De t finns ju an
dra be tydande industrinationer med vik
tiga hamnar längs Östersjöns kuster. Ja 
sva ret är givet - Östersjöfarten har ge
nom historien alltid varit intimt förknip
pad med handeln me ll an öst och väst och 
alltid blomstrat när det varit fred i områ
det. Det känns därför naturligt att göra 
en histori sk återblick innan jag tar mig 
för att skåda in i framtid e n. 

Att tala om Öste rsjön och Östersjö
fart ens historia utan att nämna Hansa n 
är ogörligt. Hansan var en sammanslut
ning av noreliska städer med rötter ända 
tillbaka till 1000-ta let. Tanken var att 
skyelda handeln och att fö rsöka få en
samrätt till den . Hansa n fick en mycke t 
stor ekonomisk betydelse för hela Öste r
sjöområdet men även för stora del ar av 
Nordsjön. Genom Hansa n försvann det ti
digare mycket vanliga sjöröveriet samt i
digt som statsnäringar, bergshantering 
och skeppsbyggeri stimulerades. Hansan 
uppl evde sin storhetstid under 1300-, 
1400- och 1500-talen. Man deltog förutom 
i handeln i elen politiska utvecklingen i 
Östersjöområdet och finansierade bl. a. 
Gustav Wasas frihetskri g. 

Den tyska dominansen blev genom 
Hansan mycket stark i hela Östersjön 
och i Sverige fann s det t.o.m en lag som 
begränsade de tyskta landes inflytande. 
De fick t.ex inneha högst 50% av platse r
na i beslutande förs amlingar. Hansan var 
en union mellan handelsstäder. Många 
ser den som identisk med det tyska 
språkområdet men unionens maktsfär 
sträckte sig själva verket till ett bälte från 
England till Ryssland. Städer som Am
sterdam, Novgorocl , Visby, Riga, Ham
burg, Bremen, Berge n, Revarcl , Llibeck, 
Gclansk , Krakow och Köln tillhörde alla 
Hansa förbundet. 
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Även Kalmar och Stockholm va r pe ri 
odvis medlemmar. Hansans glansdaga r 
va r en pe riod av relativ fred , kulture ll 
blomstring och växande välstånd. Utan att 
ro mantisera kan man hävda att hansaca
te rn a lyckades etablera en sorts kulturell 
nordeurope isk identitet. Vilket inte minst 
arki tekturen i ledande hansastäder vi ttnar 
om. l slu tet av 1500-tal et gick Hansa mot 
sin uppl ösning för att helt tappa i betydel
se unele r det 30-åriga kriget. 

D en nya tidens geografiska upptäck
te r gjo rde England och Nede rl ände rn a 
till ko lo ni a la sjöimperie r och de ras fl o t
to r tog över i tomrummet e fte r H ansan. 
De t tämligen grunda innanh avet i Öste r
sjön kunde inte längre konkurre ra affä rs
mäss igt med det transocea na hande ls
väga rn a. 

N u är de t dags för en renässa ns fö r 
Öste rsjöfarten. Sveriges och Finlands an
slutning till E U, Polens sn abba ekono
miska till växt, Berlinmurens fa ll , EUs 
framtida utbyggning österut liksom NA
TOs bo rde leda till en ny guldå lde r. Vik 
tigast är naturligvi s elen ökade östh an
de ln. Den svenska exporten till Ba lti
kum , Ryssa nd och Polen ökade under 
första halvåret 1997 med ca 50 % . Men 
trots de tta svarar Östhande ln ba ra för 3 -
4 % av Sve riges utrikeshande l samtidigt 
som huvudde len av de baltiska lände rn as 
ex port fortfarande går till Ryssland. 

Hur kommer Östhande ln då att ut
vecklas i framtiden? Och hur kommer 
elen påverka Östersjöfarten? För de när
maste decenni erna ser utsikte rn a gynn
samma ut , om vi nu inte plö ts li gt gå r in i 
någon ny po liti sk istid. Med den fö rbä tt
racle ekonomiska tillväxten fö r Östeuro
pa kommer handeln öka ren t ge ne re ll t 
och säkert rikta sig i allt större utsträck
nin g väs te r ut. Det är nämli ge n därifrån, 
dc fö r Östeuropa , attraktiva impo rtva-
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rorna kommer att fraktas. R edan nu ser 
man hur amerikanska konsum entpro
clukter som McDona lds, Coca Cola och 
Levi's jeans har få tt fo tfäs te i Ö steuropa. 
Och sna rt kommer tyngre ve rkstadspro
dukte r att följ a i takt med att infra struk
turerna i samh äll et byggs upp. 

Från Ö stl ände rn a och framförallt 
Ryssland kommer de vikti gaste ex
portvarorna unde r de t nä rmaste decen
niet säkerligen fo rtsa tt att vara bulkvaror 
typ olja , gas, timme r och me ta ll er. Ä ven 
om förädlin gsgraden så småningom 
kommer att ökas så att o lj an blir bensin , 
timret blir sågade träva ro r e ll er pappers
massa kommer de n hä r typen av varor 
säkert fortsättnin gsvis att lämpli gen frak
tas på kölar e ll er möjlige n järnvägar. 

Men så småningom kommer allt fler 
västeuropeiska fö retag att vilj a dra nytta 
av de låga lönern a i Ö steuropa för sin in
dustriproduktion . Liksom i resten av 
världen banar de multinati onella företa
gen ofta vägen - politike rna kommer ef
ter. Med ticl en få r vi finn a oss i en ny ar
betsfördelnin g me ll an oss och Östländer
na . Vad vi har a tt erbjuda dem i utbyte 
mot tyngre produkti on ä r tj änsteexport 
och immateriell a produkter - som licen
ser, design, know-h ow, management och 
liknande- som inte kräver transporter. 

Vi kommer också att bidra med turis
ter, U pplevelsesekto rn växer i alla väst
länder , och när det känns fö r hemtamt el
ler dyrbart! -att semestra i A lperna och 
på Rivieran finn s det nya resmål tilllägre 
pri s österut. Det finn s t. ex. a ttraktiva vin
ter sportorte r både i Po len och T jeckien 
Zakopane, Tatra be rgen osv. - och det 
finns badorter vid Sva rta Ha vet; på Krim 
och i Rumäni en. Hä r kan Karl skrona bli 
en av språngbrädo rn a. Hittills har väl 
inte färj e linj e rn a öste rut alltid slagit så 
vä l ut , men jag har fö rstått att linjen 

Karlskrona-Gdyni a gå r bra idag. Nä r 
man ta lar med redare så mena r de att 
traden kommer att öka spontant, i takt 
med de utbyggda kontaktn äten. 

Med det är inte bara hand elns utveck
ling so m är avgörande fö r s jö fa rtens 
fra mtid utan naturli gtvis även utbyggna
den av infrastrukturen. På sikt kommer 
moderna motorvägar i Ba ltikum och Po
len, utbyggnad av fl ygplatser och snab
ba re järnvägar leda till att elen re lativa 
andelen av handeln som fraktas till sjöss 
minska r även om elen kan öka i a bsoluta 
tal. Hamnarnas tekniska utveckling ä r av 
stö rsta betydelse för sjö fa rtens framtid. 
R yss land har ju f. n. problem med att 
St. Pete rsburg e nelas t till åte r anlöp för 
fartyg med begränsat djupgåe nde vilket 
gör att man fortfarande är be roende av 
hamn arn a i Baltikum. Kaliningrad finns 
vi sserligen , men den ligger ju inte allde
les nästgårds i synnerh et inte till St. Pe
tersburgs-områclet. På de t i sto rt sett 
samtliga hamnar i östra Öste rsjön finn s 
det ett mycket stort behov av in veste
ringa r i infrastruktur för att möjli ggöra 
ra ti onella sjötransporter. 

E n viktig konsekvens av det nya poli
tiska läget som inte ha r direkt med sjö-

fart en att gö ra men vä l med ha vet är att 
vi äntligen kan sä tta in gemensamma 
krafte r fö r att rädda Öste rsjöns havsmil
jö . I och med att dc fo rn a öststaterna nä r
mar sig EU blir de t t.ex lättare att driva 
igenom reducerade utsläpp av öve rgö
dand e fosfo r och kväve från de baltiska 
och po lska kuste rn a. Härigenom kan vi 
också från milj ösyn punkt trygga framti 
den för detta " .. . blånande hav, som 
mångtusend e år! mo t Skandiens klippo r 
har slagit", för att ta la med skalelen Os
ca r Fredrik - e tt sa kall at nom de plume 
för Konung O sca r II . C itatet är hämtat ur 
en diktsamling med tite ln Ur svenska 
fl ottans minnen. 

L åt mig med detta citat avsluta med 
ett budskap. Jag hoppas och tror att det 
blånande havet Östersjön - och Öster
sjöfarten -ska gå in i en ny guldålder av 
redlig utveckling, en blomstring som 
t.o.m överglänser hansaticlens. Men de t 
kommer att ta tid och kosta på . Blod, 
sve tt och tå ra r med Winston Churchills 
ord. Men tänk på att såvä l blod som svett 
och tårar är vä tsko r som förbind er oss 
med det hav ur vilket li ve t steg upp fö r 
någon halv milj a rd år sedan. 

D et är dä rfö r dc är så salta. 

Film/video som speglar hände lse r i marinen fr ån 
sekle ts början fram till vå r tid finn s i A MFs arkiv 
som ä r e tt av de största militä ra filmarkive n . 

Ring, faxa elle r skriv! 

Vi hitt a r snabbt dokume nte ra t ma te rial. 

ARME- MARIN- OCHFLYGFILM 
Skeppargatan61. 114 59 Stockholm 
Tfn 08- 667 09 40 Fax 08- 663 67 41 
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Korresponderande ledamoten 
NILS DAAG 

A mbassadör Nils Da ag är chef fö r Sveriges sländiga 
de/ega1ion vid organisalianen för säkerhet och sam arbete i 
Ellropa (OSSE) med säte i Wien 

Försvarets internationalisering- en personlig 
betraktelse 

Inträdesanfö rande hållet vid högtidssammanträde m ed Kungl. Örlogsmannasäffskapet i 

Karlskrona 17 november 1997 

Hösten 1992 omorganiserades Försvarsdepartementet. Syftet var att möta de ut
maningar som det nya Europa innebar också, och kanske särskilt, för ett militärt 
alliansfritt land. Nu gällde det inte längre att bara ha en säkerhetspolitik utan att 
föra en aktiv sådan, inte minst i närområdet. Bildandet av SI, Huvudenheten för 
säkerhet~politik och internationella frågor, vid årsskiftet var det avslutande steget i 
omorganisationen. Generalen Gustaf Welin hade i en omfattande utredning bl a 
pekat på de synergiejfekter som skulle bli resultatet av en sammanslagning av då
varande SSLP och Fölnt. 

SSLP arbetade som bekant med lång
siktsplanerin g inom totalfö rsvaret, men 
hade föga att göra med el en kort- och 
mede lfri stiga verksamh eten. Fölnt var 
en utveckling av den gamla Kommando
expeditionen. De protoko ll ära och for
mella uppgiftern a svarade fö r en bety
dande de l av verksamh eten. 

E n av Welins bärande tankar var att 
de nya uppgifterna krävde en kombina
tion av di plo matisk, säke rh etspo litisk 
och militär kompetens. Som SIS förste 
chef unde r perioden 1993- 97 hade jag 
att , till sammans med mina militära ställ 
företräcla re, utveckla dess o rga nisati on, 
inriktning och samverkansformer i e tt 
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skede då de internation e ll a kontakterna 
formligen exploderade. 

Parallellt med omorga ni sationen av 
Försvarsdepa rtementet bildades det nya 
Högkvarteret inom Försva rsmakten. 
Den viktigaste förändringen var enli gt 
min mening be toningen av den operativa 
verksamh eten, sä rskilt , skull e det visa sig, 
på det inte rn at ionella område t. De tta va r 
ett betydelsefull t steg fö r att uppnå en 
bättre ba lans mellan "pl ane ra re" och 
"operatöre r" inom Försva rsmak ten. 

* 
Den nya o rga nisati onen sa ttes ome

de lbart på hå rda prov. U nel e r vå ren/som
maren 1993 fö rbe reddes utsä ndande l av 

den sve nska Bosnien-bataljone n. Fyra år 
se na re utgör denn a fo rtfarande vårt mest 
konkreta , och po litiskt mest betyde lse
full a, militära bidrag till europeisk säker
het utanför Sve ri ge. Jag ser - i positiv me
ning - Bosnien-bata lj onens skiftande 
öden som Armens och hela fö rsva rets 
motsvari ghet till Marin ens ubåtsjakt på 
80-ta le t. I bägge fall en kom den operati 
va verksamh eten att betonas till gagn fö r 
fö rbandens kva lite. Inte minst bl ev detta 
fa ll e t genom att ansva ret för Bosni enba
talj onen cirkulerat me llan brigade rn a 
och kunskapern a om den intern ati onella 
ve rk samh eten därmed genomsy rat hela 
Försva rsmakten. D e t kan tillfogas att 
Marinens allt intensivare de ltaga nde i 
PFF-ve rksamhe ten under senare år spe
lat en liknande ro ll. 

Uppsättandel av BA 01 var en de lvi s 
lysa nde, stundtals oortodox, improvi sa 
ti on. De t kunde dock inte kunde dö lj as 
att va re sig HKV e lle r det nybildade 
SW EDINT var rustade att hante ra en in 
te rn ati onell insats so m var både mer mi
litärt komplicerad (insl ag av FN-stad
ga ns Kapitel VII) och mer politi sk än nå
got vi upplevt seelan Kongokrisen på sex
ti o ta le t. Som e tt exempel kan nämn as att 
Operationsledninge n uneler en längre tid 
i praktiken enel as t hade en enda hand läg
ga re på det intern ati one lla området. 

Bosni eninsatsen blev en katalysa to r 
både fö r utvecklingen av vår inte rn a o r
ga ni sa tion och fö r vår samverkan med 
andra länder och inte rnation e ll a o rga ni 
satione r. D en ut gör ett bra exempel på 
att o rganisato riska och politi ska bes lut 
sprungna ur praktisk e rfarenh et o fta blir 
både framgå ngsrik a och re levanta. "Poli 
cy" skapades löpande. 

Kopplingen me ll an fältverksamh eten 
och po licyutvecklingen kan för den insa t
te på ett intressant sä tt följ as i texte rn a i 

Fö rsva rsberednin ge ns ra pporter och re
ge rin gens propositione r inför FB 96 lik 
som i Försvarsmaktens planeringsdok u
ment. Det kan tillfogas att Försvarsmak
ten i daga rna , fyra å r efte r elen fö rsta 
Bosni enbataljonen, fä rdi gställt sina nya 
milit ära riktlinj e r fö r fredsfrämj ande in
satser. 

O rga ni sato riskt ha r erfarenhete rn a 
från Bosni en bl a res ul te rat i bildandet av 
de t Inte rnati one ll a kommandot med 
dess snabbinsatsstyrka , närm are nordiskt 
samarbete (NORDCA PS) samt svensk 
medve rkan i elen inte rn ationell a be red
skapsstyrkan SHIRB RI G. Ytterligare e tt 
intressa nt inslag är tillsättandet av en Lit 
bildningskoordinato r fö r a tt främj a sam
verkan me llan den militä ra och civil a ut
bildningen inför intern ati onella insa tse r. 

På det politiska planet löstes den 
kän sliga frågan om hu r långt vi kunde gå 
i vå rt samarbe te med NATO. Om denn a 
hade ställts för några å r sedan och på ett 
mer principiellt pl an, är de t högst osäkert 
om svaret hade blivit en norelisk-po lsk 
brigad inom ram en fö r amerikansk di vi
sion unele r NATO- befä l. l de t krigshärj a
de Bosnien framstod de t som allde les 
självk lart att Sverige inte i det kritiska 
öve rgå ngsskedet me llan UNPROFOR 
och IFOR kunde unelandra sig sitt a n
sva r. De t var samtidigt, som antytts tidi 
ga re, ett lysande till fä lle fö r Sveri ge att 
visa att vi menade a ll va r med vå ra utta
landen om att de lta i bygga nde t av en 
långsiktig europeisk säkerhet. 

Detta har seele rm era av Riksdagen 
mer allmänt formule rats som att "Beva
rande t av elen militä ra a lli ansfrihe ten för
utsä tte r inte att Sverige i något annat av
see nd e skull e behöva å lägga sig restrik 
tion er vad gäll er cle ltaga ncle i det fram
växa nde, mångfa cette rade europeiska 
samarbete t" . D enn a skri vning har också 
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möjliggjort alltmer intensifierade kon
takter och samarbete inom ramen för 
Partnerskap för fred (PFF) och det Eu
roatlaotiska partnerskapsrådet (EAPR). 
Jag vill särskilt understryka hur PFF
samarbetet vitaliserats och fokuserats 
just genom att ett omfattaode praktiskt 
samarbete ägt rum parallellt i Bosnien. 

För de icke NATO-länder som deltog 
i IFOR/SFOR framstod det som alltmer 
självklart att medverkan måste förenas 
med insyn och inflytande över de militä
ra och politiska planerings- och besluts
processerna. Detta är i hög grad vad 
EAPR handlar om. En annan komplette
rande väg att uppnå detta är den kopp
ling mellan EU och WEU på det fredsbe
varande området som på svensk-finskt 
initiativ numera finns inskrivet i Amster
damfördraget Den nya inriktningen av 
säkerhetspolitiken har också medfört en 
intensifiering av det nordiska samarbe
tet. De nordiska försvarsministermötena 
har numera en mycket bred och substan
tiell agenda. 

Men Bosnieninsatsen och PFF var 
förvisso inte de enda formerna för För
svarets internationella verksamhet under 
dessa skickelsedigra år. l en föredragning 
för den nytiiiträdde försvarsministern 
Thage G Peterson hösten 1994 förekom 
följand e uppräkning: materielsamarbete, 
fredsbevarande verksamhet, humanitära 
insatser, biståndsverksamhet (Baltikum), 
övningsverksamhet, snabbt expanderan
de besöksutbyte, attacheverksamheten 
samt multilateralt samarbete inom EU, 
ESK,NACC och PFF. 

Östersjösamarbetet är värt en sär
sk ild mässa. Ca två tredjedelar av det s k 
Säkerhetsfrämjande biståndet kanalise
ras via totalförsvaret. Marinen spelar här 
som v1 alla vet en mycket tung roll vad 

224 

gäller utbildning, minröjning, samövning 
inom PFF etc. Ett definitivt sjösättande 
av det baltiska marina samarbetsprojek
tet, BALTRON kommer att accentuera 
denna roll. Personligen anser jag att det 
är i närområdet som Marinen har sin hu
vudsakliga uppgift. Jag ställer mig skep
tisk till de tankar som ibland ventilerats 
att använda rent marina förband på läng
re avstånd från Sverige. Kostnaden för 
anpassning fr a på materielsidan skulle 
bli för hög. l övrigt villjag bara erinra om 
det mycket uppmärksammade BALT
BAT-projektet, den gemensamma baltis
ka fredsbevarande bataljonen. Intensiva 
diskussioner pågår om inriktningen av 
verksamheten efter 1997. Därtill kom
mer ytterligare tre insatser av potentiellt 
mycket stor betydelse: Försvarsmaktens i 
somras redovisade underlag för stöd till 
de baltiska staterna, det regionala PFF
centret i Almnäs samt tillsättandet av en 
särskild svensk totalförsvarsrådgivare 
för Central- och Östeuropa. En central 
strävan har varit att dra in Ryssland 1 
PFF- och Östersjösamarbetet 

* 
Vad som förenar den internationella 

verksamhetens olika inslag är att de inte 
låter sig styras eller planeras på samma 
sätt som inhemska aktiviteter. Snabba 
förändringar utanför vår egen kontroll 
och ofullständigt beslutsunderlag är ka
rakteristiska inslag i bilden. Och takten 
bar som nämnts accelererat under nittio
talet. Till detta kommer den politiska 
känsligheten. Vad som i Sverige kan sy
nas vara ett typiskt beslut på förbandsni
vå eller ett okontroversiellt uttalande 
från en svensk officer, kan i det interna
tionella perspektivet få ett betydande 
politiskt signalvärde. Under de kritiska 
skedena av Bosnieninsatsen fördes ex
empelvis en stundtals rätt intensiv dialog 

om i vilken grad de politiska beslutsfatta 
rna borde "blanda sig i" verksamheten 
på fältet. 

Nittiotalet har varit ett politiskt käns
ligt brytningsskede, där Sveriges relation 
till de säkerhetspolitiska strukturerna 
inte omedelbart kunnat slås fast till alla 
delar. Regering och riksdag måste därför 
hela tiden ha en god överblick över myn
digheternas verksamhet för att löpande 
kunna ge inriktning och ta initiativ till 
samordning. Huvudprincipen om arbets
fördelning mellan statsmakterna och de 
självständiga myndigheterna måste på 
det utrikes- och säkerhetspolitiska områ
det därför kompletteras med informella 
samrådsformer och styrning. Detta blir 
särskilt viktigt, eftersom totalförsvarsre
surserna utgör ett centralt instrument för 
vår utrikes- och säkerhetspolitik. Det 
finns ytterligare en, mycket mänsklig, di
mension. I fred blir varje sårad eller dö
dad svensk soldat också en fråga för den 
politiska ledningen. Jag vet hur mycket 
tid försvarsministern personligen lagt 
ned på kontakter med soldater och anhö
riga. Samtidigt får regeringskansliets in
satser inte urarta till en permanent de
taljstyrning. När verksamheten "satt sig" 
måste delegering ske på sedvanligt sätt. 

Under 1995 genomfördes inom För
svarsdepartementet en omfattande över
syn av försvarssektorns internationella 
kontakter (INTÖVERSYNS-projektet). 
Åtskilliga av projektets slutsatser åter
finns i FB 96 såsom inrättandet av För
svarsrådgivare lydande under Försvars
departementet vid några svenska ut
landsmyndigheter. I sammanhanget lär 
den något omstridda frågan om För
svarsdepartementets rätt att formellt in
struera försvarsattacheerna behöva tas 
upp igen. 

Ett minst lika viktigt förslag från lnt
översynen var införandet av regelbundna 
s k koordineringsmöten under ordföran
deskap av statssekreteraren i Försvars
departementet med deltagande av ÖB 
och övriga verkschefer inom Totalför
svarsområdet Vid dessa kan man exem
pelvis på enklaste sätt utbyta informa
tion om toppreseplaner för att utnyttja 
dessa på ett optimalt sätt som politiska 
signaler gentemot ett visst land eller i en 
viss fråga. Detta kan synas som en själv
klarhet , men så var tidigare inte fallet. 
Samordning och (en flexibel) arbetsför
delning är enda sättet att hantera den la
vinartade ökningen av de internationella 
kontakterna. Koordineringsgruppen har 
också blivit ett forum för diskussion 
kring Sveriges medverkan i det europeis
ka försvarsmaterielsamarbetet , bl.a. 
WEAG. Det finns emellertid fortfaraode 
utrymme för ökad fokusering och sam
ordning mellan regeringskansliets olika 
delar och myndigheterna på detta områ
de. En strävan bör vara att åstadkomma 
en helhetsbedömning, ink! de säkerhets
politiska aspekterna, av kontakterna 
med vissa prioriterade länder. 

Det finns f ö en rad samrådsgrupper 
för löpande kontakter på olika nivåer 
mellan fr a Försvarsdepartementet, UD 
och HKV. Ett resultat av omorganisatio
nen av Försvarsdepartementet var att 
man på ett mer fullvärdigt sätt kunde 
påta sig rollen av det tredje benet i denna 
för svensk utrikes- och säkerhetspolitik 
så viktiga triangel. Den särskilda svenska 
myndighetsstrukturen har medfört att de 
s k stabssamtal som Sverige sedan några 
år tillbaka genomför med ett dussintal 
länder sköts gemensamt av Försvarsde
partementet och HKV. Dessa bilaterala 
möten behandlar frågor av såväl säker
hetspolitisk, försvarspolitisk som militär 
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natur. Det är därför naturli gt att såvä l re

gerin gs- som myndighetsföreträdare del

tar. Efter visst inledande gni sse l fun gerar 
detta sa marbe te mycket bra. D e t bidrar 

både till att vi kan ställ a upp med bästa 

tänkbara tea m gente mot vå ra ofta myck

e t resursstarka och välkoordinerade 

mo tparter och till en ömsesidig sa msyn 

och kompe te nshöjning på den sve nska 

sidan. 

Utöver tyd li ghet i statsmakternas 

långsiktiga inriktning och ett nätve rk av 

informe lla sa mråd och samverk a n, ser 

jag just kompelenshöjning på det inte rna

tionella området som de t viktigas te bi

draget för a tt uppnå en e nad svensk linj e 

till gagn för vå ra nation e lla intresse n. 

Två hundra års neutralite tspolitik har 

inneburit e n isoleri ng som gjort sve nska 
officerare ova na vid inte rnatione ll a kon

takter. Förändringarna för Försvaret är 

förmodligen större än för någon annan 

samhällssektor. Jag undantar då give tvis 

fredsbevarande insa tse r på fälte t och för
svarsmaterie lo mrådet Men vi har fortfa

rande ont om det som vår ordförande så 

träffande be tecknat so m officer-diplo

mate r. Dessa måste kunna hante ra den 

förhandlingsm ilj ö som finns vid NATO
högkvarteret, i FN och i OSS E. 

Jag är vä l medvete n om de utbild
ningsinsatse r som görs fr a vid Försvars

högskolan i detta hänsee nde. Men det 

kommer nog at t ta en ge neration , innan 

ma n slutgiltigt kommit tillrätta med de n

na brist. F år jag understryka att en sådan 

kompetens inte bara förvärvas genom ut
landsviste lse, utan också genom sa mar

be te med och tjänstgöring i rege rings

kansliet. D e n internatione ll a kompe ten

sen måste också i praktiken få sa mma 

tyngd vid befordran som förbands - och 
stabstjänstgö rin g i Sverige. Under min 
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tid som che f för Fö/Sl har jag haft förmå

ne n att tjänstgöra med och lära av fram

ståe nd e officerare som Frank Rose nius, 
Svante Bergh, Peter Lundberg och Sven 

Rudberg för att bara nämna några. Vi be

redde också systemati skt tillfä ll e för 

både någo t mer se ni o ra office rare och 

MHS-aspiranter till tj änstgöring på SI. 

Utan deras samlade kompete ns hade vi 

a ldrig kunnat hante ra de utma ningar 

som vi mötte. Me n sa mtidigt förde de 

med sig o umbärlig kunskap om den poli

ti ska milj ön tillbaka till Försvarsmakten. 

Lika viktigt var att vi byggde upp e n he lt 

ny, mycke t kompe te nt kader av unga , ci

vil a handl äggare inom departementet. 

De t kan tilläggas a tt den ova nn ämnd a 

koordiner in gsgruppe n tagit initiativ till 

en mer omfa ttande och systematisk väx

eltj äns tgöring mellan de parte me nt och 
myndigheter. 

* 
Sammanfattningsvis anser jag att det 

svenska tota lförsvaret hittills i sto rt varit 

framgångsrikt i sin a npassning till den to

talt förändrade säke rhe tspo liti ska mil

jön. Hanteringen av Bosnieninsatsen , 

PFP- och Östersjösa marbetet utgör goda 
exempe l på detta. Me n mycket arbete 

återstår fortfarande för att hantera det 

som FB 96 ka llar säkerhetspolitikens in
ternationella dimension, inte minst därför 

a tt vi hela ticlen skjuter mot e tt rörligt 

må l. Någon stabilite t av elen typ som råd

de unde r de t kalla kriget är inte i sikte. 
Ensk il da officera re mås te ytte rligare 

höja sin inte rnationella kompetens. Orga
nisatoriskt har vi nu förhoppnin gsvis en 

stabil botte nplatta all stå på genom För

svarsmaktens Internation ell a ko mman

do och de förän drin gar som gjo rts både 
på Försvarsdepartementet och inom 

sa mtliga totalförsva rsmyncligheter. Det 

å te rstå r emellertid a lt lå ngsiktigt lösa .fi-

nemsieringen av kostnadskrävande freds
främj ande missio ne r. Efte rso m statsmak 

tern a i FB 96 så tydligt angivit att inte r

nati o ne ll a insatser utgör ett huvudm ål 

för Fö rsvarsmakte n, kan jag inte se ann at 

än att dessa i framt iden måste finan sie ras 

inom ram. D e t lå ter sig sägas att dessa 

kostn ader svå rli ge n lå ter sig budge teras i 

detalj och att de dä rmed kan komma a lt 

inkräkta på andra ange lägna ändamål. 

Men variatione rn a lär ändå bli många 

gånger mindre än de beryktade sva rta 

mångmiljardhåle n. 
E tt o mråde där vi endast inl e tt vår 

anpassningsprocess gäll e r den inte rn a

tione ll a (i praktiken NATO) interopera
biliteten. Som beka nt ske r inriktningen 

här via vårt sa marbete in o m PFF och 

mer specifikt inom den s k Pla nnin g and 

R eview Process (PARP). Detta ä r e tt 

stort och långs iktigt proje kt som ko m

mer a tt kräva o mfattande ekonomiska 

resurser. lnterope rabilitet handlar förvi s

so inte enbart om hårdvara utan i lika 
hög grad o m strategiskt , tak tiskt och ope

rativt tänkande och språkkunskape r. 

Men de mer kos tnadskräva nde förä nd

ringarna kan bara göras vid inköp av och 

utbildning på ny materi e l. Frågan ä r om 

interoperabilite tstänkanclet hittills har 
fått tillräck ligt utrymme i försvarsplane

ringe n. 

* 
l mitt anförande har jag främst be rört 

det ena benet i SIS verksamhet, elen in 

tern atio nella verksamheten. Den me r 

långs iktiga analysen och inriktningen 

hade jag tänkt spara till ett annat tillfälle. 
Men jag vill ä nd å avslu tningsvis söka 

koppla ihop de båda i två avseende n. 

Med dagens organisationsstruktur in o m 

Försvarsdepartementet finn s hela tide n 
riske n a tt de lå ngfri stiga pl ane rings frå

gorna b li r styvmoderligt be ha ndlade, när 

de akut a kri sern a hopar sig. Personligen 

anser jag att FÖ/SI kl arade de n utma
ninge n, om man exempe lvis ser t ill det 

myck et omfatta nde mate ri al som togs 

fram under stark tidspress till Försvars

be redningens rapporte r, FB 96 och till 

kontro ll stationsarbeteL De syncrgie ffek 

te r so m gene ra l Welin ta lade om visade 

sig inte minst i förmågan att snabbt o m

sä tta de prakti ska erfare nh etern a i po li

tisk a slutsatser. Anpassningsbegre ppet i 

FB 96 mening ses av många enbart so m 

e tt sä ll att bygga in förm åga till fl ex ibili

te t i framtid e n. Som jag se r det pågår 

"anpass ninge n" stä ndigt' 
För det andra menar jag att el en för

stärkning av totalförsva rets inte rn atio

ne ll a förm åga som hittills skett e ndas t 

kan vara ett eta ppmål. Omförde lningen 

av våra försvarsresurser mås te gå längre, 

inte minst i ljuset av a tt e n storkonflikt 

synes ytterst osa nnolik under de nä rmas
te decennierna. I kontakt med omvärl

den och genom de ltaga nde i insatse r kan 

vi också utveck la vår egen kompetens på 

de l operativa o mrådet sa mtidigt so m vi 

lämn ar ett kon kret bidrag till europeisk 

sä ke rhet. 
Ino m NATO, inte minst bland de min

dre staterna, ha r omförde lningen av re

surser mot färre, men me r insatsbe redda 

och rörliga styrkor varit betydligt mer 

omfattande. E n av fyra danska brigader 
ba r exe mpelvi s denna inriktning. Dessa 

förband är naturligtvis mångsidigt an

vändbara. Det finn s därför ingen a nled

ning a tt uppstä lla e n ko nstlad mo tsät t

ning mellan styrkor avseelda fö r interna

tionella uppgifte r och de t nationella för
sva re t. 

För Sveriges del tal ar likväl vår alli 

ansfr ihet , vår geografi ska utsträckning 

och vårt strategiska läge fö r att det kan 
bli svårt att gå lik a långt. Men inte he lle r 
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är det rimligt att Sverige ligger efter de 
nordiska broderländerna vad gäller bi
dragen till fredsfrämjande insatser. I 
längden kommer den allmänna opinio
nen och dess politiska företrädare inte 
att acceptera att över 40 miljarder enbart 
går till de "traditionella" uppgifterna i ett 
läge när risken för ett storkrig upplevs 

som praktiskt taget obefintlig. En sats
ning på internationella insatser, som har 
den allmänna opinionens stöd, är därför 
också ett sätt att bevara en förmåga att 
långsiktigt klara vad som alltid till slut 
måste vara Försvarsmaktens viktigaste 
uppgift , värnandet om vårt lands själv
ständighet och frihet. 
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Aterlödsel av en sjöförsvarsdoktrin? 

Anförande av Kungl. Örlogsmannasällskapets ordförande vid nedläggande av sitt 
ämbete vid högtidssammanträdet i Karlskrona 17november 1997 

Svensk försvarsdoktrin befinner sig idag i ett paradigmskifte. Kalla krigets låsning 
mot attförhindra/utkämpa ett högnivåkrig står i stark kontrast mot dagens krav av 
att hantera risker och osäkerheter. Affärsvärlden gjorde nyligen i ett debattinlägg 
gällande att vi har och fortsätter att utveckla ett mycket bra försvar mot det kalla 
krigets krav men att dagens inriktning ger försvaret en usel förmåga att klara 
framtida behov av stöd för vår nationella säkerhet. Jag anser att det finns visst fog 
för Affärsvärldens kritik. 

Har vi insett och i så fall har vi förmåga 
att ställa om försvaret i allmänhet- och i 
detta anförande sjöförsvaret i synnerhet 
- mot de nya krav som växer fram? Har 
vi kreativitet och förmåga nog att bryta 
oss ur det gamla beprövade invasionsför
svarstänkandet i det kalla krigets tapp
ning? Förstår vi de nya krav som sjöför
svaret ställs inför i det nya Östersjöper
spektivet, de internationella säkerhets
samarbetet samt kraven på stöd åt sam
hället vid svåra påfrestningar i fredstid? 

Regeringen har angivit att "Försvars
maktens fundamentala uppgiji är att i 
fred förbereda för att i krig försvara riket 
mot väpnade angrepp som hotar dess fri
hel och oberoende". Samtidigt anger Re-

geringen i 1997 års Regleringsbrev att 
"den traditionella uppgijien att möta väp
nat angrepp i nuvarande säkerhetspolitis
ka läge ter sig mindre famträdande". När 
man därtill lägger alla de nya uppgifter 
som åläggs det totala försvaret i För
svarsbeslutet framstår det entydigt att 
den gamla invasionsförsvarsprofilen 
måste skrotas. 

Det finns en säkerhetspolitisk och 
därmed ytterst en försvarsdimens ion i 
EU - medlemskapet, som vi lätt , medve
tet eller omedvetet bortser ifrån. Vi har 
också svårt, att fullt ut, ta till oss konse
kvenserna av det nya NATO som håller 
på att växa fram. Sjöförsvarets utveckling 
måste ske från ett strategiskt perspektiv 
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och ej - so m vi gjort tidi ga re - frå n e tt 
ho tsce nari o. 

s lutsa tsen blir alt vi i grund en måste 
fö rä ndra vå r ma ritima doktrin och struk 
ture ll a ide hur sjöförsva ret skall ve rk a 
och va ra utfo rmat i framtiden. Det öve r
gripande sammanhanget mot a ll a dc i 
Regle rin gsbrevet ställda uppgifte rn a 
mås te analyseras för att im ple me nteras 
in o m he la det totala fö rsva ret. 

Sjöfö rsva ret mås te i fra mtide ns miljö 
va ra starkt integrerat inom he la fö rsva rs
fun ktio ne n och där kunn a hante ra upp
gifte r ino m ett mycke t brett spe ktrum i 
a ll a ko nfliktni våer och i a ll a geogra fi ska 
o mråden. Mili tä rt stöd till fredsfrämj a n
de ve rk sa mh et mås te även kunn a inne
hå ll a en ma rin kompon ent när så uppfat
tas lämpli gt och nödvändi gt. Det inne bär 
a tt "a ll a geogra fiska områden" bör ses 
som ett mycke t vitt begrepp. Det finn s 
dä rfö r in get skäl till att vi skull e begränsa 
de n sjöope rativa insatsen till nä ro mrå
de t, som hitintills sy ns ha varit svensk po
licy. I Da nmark har insats av sjöstriels
kra fte r istä lle t banat väg fö r dage ns in 
te rna ti onella da nska profil. Va l av mede l 
mås te utgå från det stöd so m e rfo rdras 
till va ld sä ke rh etspolitisk linj e. Vå ra sjö
stridskra fter kan idag de ploye ras på 
lä ngre avstånd och förm åga n ko mmer 
dess uto m ö ka framöver. 

Ny sä ke rh etspoliti sk inrik tning och 
utö kade och förändrade uppgifte r till 
Fö rsva rsma kte n tydliggör be hovet av e n 
ny do ktrin för sjöförsvaret. 

Jag använder terme n "sjö fö rsva ret" 
och inte " marin en" . Marine n är e tt orga
ni sa to riskt begrepp meda n sjö fö rsva ret 
utgör e tt funktionsbegrepp. l det pa ra
digmskifte so m nu pågår är det viktigt a tt 
vi inte fastn ar i gamla orga ni sa ti o ns
strukture r utan ser till sjöförsva rsfunk 
ti o nen in o m hela det totala fö rsvarskon-
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ceptet. Sjöförsvarsfunk tio ne n innefattar 
så mycket mer inom vå rt to tala försvar 
och dess ma ritima intresse n än de t som 
idag ingå r i de n ma rin a o rga ni sation en. 

Övere nsstämm e r verklige n dagens 
marina struktur och sa mm ansättning 
med de framtid a krave n? Är det bara 
den generella kvantite tsbri ste n som ska
par begrä nsninga rn a i systemet. Den offi
cie ll a argum ente rin gen ge r intryck av att 
man inte vill eli skute ra utfasning av sys
te m, e nsidigt utveckl ade so m rena invasi
onsf(jrsvarssystem unele r de t kall a kriget, 
för a tt skapa resurse r fö r e n ominrikt
ning. Bo rd e det inte va ra hög tid att s jö
försvare t i stö rre utsträcknin g utfo rmas 
för a tt hantera de nya uppgifte rn a enligt 
Försvarsbeslute t än vid e n kva rliggande 
ensidig prioriterin g av invasionsförsvars
uppgifter. 

Kriget so m före teelse utgö r försva 
rets rai son cl 'etre. Vad vi ser idag är " less 
threat but also less peace" . Definitionen 
av vad som är krig mås te breddas. Det är 
inte längre fråga o m sva rt e ll e r vit före te
e lse mellan krig och fred . 

D et är nödvä ndigt a tt tydliggöra legi
miteten för utnyttj a nde av militära med
el inom hel a denn a gråzon. Något som 
påvisades under 1980-tale ts ubåtskris. Vi 
som då var på kustfl ottan b lev tvungn a 
att för oss sjä lva och and ra deklarera a tt 
vi befinner oss i " kri g under va ttnet " . 
Detta var fö ru tsä ttningen för a tt entydi
ga takti ska anvisninga r fö r anfa ll skull e 
kunna ges. Någon skilln ad mell a n syfte t 
a tt sänka och tvinga ubåte n inta övervat
tensläge gjo rdes in te. Successivt kom 
statsmakte rn as Rul cs o f E ngagement 
(ROE ) att nä rm a sig de öve rgripande 
politiska de kl arati o ne rn a o m vikten av 
att säkra vår te rrito ri e ll a integritet. 

Motsvarand e fl yta nde gräns finn s vid 
FN peace-suppo rt ope rat ions där grä n-

sen mellan peace-keeping och peace-e n
fo rceme nt är ok lar. Cla usewitz be rö mcia 
tes "att krig är utrik espolitike ns fo rtsä tt
ning med andra mede l" ä r gilti g även 
idag. Tese n måste dock ges e n modern 
to lkning där "kri g" inne bä r a llt frå n ko n
likt- och krishante ring ti ll re na vä pn ade 
ko nflikter. 

Fö r a tt citera den fö rre ka nade nsiske 
NATO ambassadö ren Jo hn I-l a lstead: 

"Military force is still essenticr/ in the 
real world, but ils purpose is changing. 
Rather rh an to f ight a war, its primary pur
pose is m oving towards war prevention or 
containment - that is deterrence. For this 
purpose, legitimacy is an important consi
derotion f or the use offorce. Con versely, 
diplomacy that is not backert by credible 
.force cannot be effective." 

Endast uneler detta decennium har 
Fö renta Nationern a vid tre tillfä ll e n be
sluta t om marin blockad e nli gt kapite l 
VII. D e ltagande i multinati o ne lla marin a 
e mbargooperatio ne r kan va ra utomor
de nt ligt operati vt krävande. Höga krav 
stä lls på interoperabilitc t och fl ex ibilitet 
a tt ha ntera situatio ner öve r he la ko n
fliktsk alan - unde r de inte rn ati o ne ll a 
mass medias vakande ö ka. O m det for
me llt sett inte är krig så är de t sa nn erli 
gen inte någon fredsve rk sa mh et Det är 
så lunda en delikat uppgift att ned pri o ri
te ra viss förm åga in o m de n högsta de len 
av konfliktskalan - mo t el en lägre dele n. 
Utgår man från funktionella krav och 
undviker organisatoriska hänsyn går 
dock ekvationen ihop. 

Mot denna bakgrund är de t förvå nan
de att läsa stueli e ra ppo rte n " Ma rintaktik 
2000" daterad i juli i å r. De n skull e e nligt 
min uppfattning ge en fra mtid a [ö röcla n
cle begränsning av de ma ritim a möjlighe
te rn a. De n bärande ide n i de tta förslag 
syn s ha varit att så långt det öve r huvud 

taget gå r sa mo rdn a de marina str idskraf
terna . E n i och fö r sig viktig och v~ill o vli g 

sträva n. Det har dock enligt min me ning 
inne burit a tt ma n ej ti ll räckligt bea ktat 
kraven på a tt kunn a stödj a sve nsk säke r
he tspo litik ö ve r he la ko nfli ktskalan so m 
jag i de tta anfö ra nde sökt att beskri va. 
Man har också ta ppat bort helhetssyn e n 
inom det tota la fö rsva ret. Koordin e rin gs
be hove t med f'l ygs triclskrafterna finn s 
endast medt aget i ma rgin ale n. Inte minst 
de intern a ti one ll a uppgifterna ställe r 
krav på e n rö rlig unde rh ållsfunkti o n. A tt 
då ifrågasä tta ele n fa rtygsburna lagfunk
tione n, som med så sto r möda tillko mmit 
med e rfa re nh ete rn a från operativa be
hov unde r ubåtsjaktverk sa mh ete n, är an
märknin gsvä rt. 

Mitt ifrågasä ttande av de nna fa stl ås
ning vid en ga mm al förl egad invasions
försvarsdo ktrin ko mm er säkert av 
många medvete t e ll er o medvetet miss
uppfattas. Med risk a tt vara övertydlig 
mås te jag dä rfö r tydliggöra att sjöförsva
ret mås te ha en fra mtida förmåga att 
inom det to ta la fö rsva rets ram möta e tt 
framti da väpna t angre pp. Sjöförsvaret 
har här e n fra mt rä dande roll. De t är ut
balanserin ge n av denna uppgift gente
mot övri ga krav in o m hela konfliktspe k
tral so m måste förändras. 

D e n nya maritim a profilen med mul 
tinati o nell a ope rati one r i kustzonen samt 
trende n mo t ö kat utn yttj a nde av sjö
blockade n, e mbargo n och cxclusive zo
nes stä lle r nya krav på kunskap om sjö
krigets laga r. United Nati o ns Conven
tian o n th e Law o f th e Sea (UNCLOS) 
ger visserligen långt ifrå n a lla svar me n 
skapar nya mö jlighe te r för internatio 
nellt maritimt sa ma rbete. Kunsk ape n lik 
som insikt e n på b redel en av område ts 
ce ntral a betyde lse är efte rsatt. Vi måste 
sålunda inte minst på Försvarshögskolan 
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generellt öka utbildningsinsatsen , men 
också få fram ett specialintresse hos ett 
antal chefsutbildade sjöofficerare. En 
särskild och fördjupad kunskap inom 
detta område kan påverka doktrinut
formning och operativt tänkande. En del 
är på gång men väsentligt mer måste gö
ras. Cykeln av förutsättningar för offen
siv respektive defensiv krigföring har 
idag svängt till de offensiva medlens för
del. Detta hänger samman med informa
tionsrevolutionen från den industriella 
tidsåldern. 

r högkvartersutredningen har man 
dragit rätt slutsats av detta och samman
fört den taktiska ledningen av flygstrids
krafter till ett flygtaktiskt kommando un
derställd Överbefälhavaren. Det är då 
minst sagt förvånande att man för de ma
rina stridskrafterna går motsatt väg och 
ökar marinkommandonas styrning av de 
sjögående förbanden. Minskat antal ma
rina förband, etablerad rörlighet hos mo-
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derna kustartilleristridskrafter samt led
ningskrav vid internationella insatser och 
det moderna sjökriget gör att marinen 
bör gå samma väg som flygstridskrafter
na. Kustflottan (den Rörliga Marina 
Ledningen , RML) kan enkelt utvecklas 
till ett marintaktiskt kommando. Det bör 
dessutom allvarligt övervägas att sam
gruppera de flyg- och marintaktiska 
kommandona. Samverkanskraven med 
samhället kan enkelt etableras i lämplig 
gentemot marinkommandona väsentligt 
bantad regional organisation . 

Vi har ett bra utgångsläge för att ut
forma en sjöförsvarsdoktrin för framti
den. Låt oss inte luta oss tillbaka och sitta 
fast i tidigare utredade invasionförsvars
tänkande. Vi måste istället koncentrera 
oss på att skapa ett sjöförsvar som ger 
bästa möjliga stöd för svensk säkerhets
politik. Örlogsmannasällskapet bör kun
na vara ett idealiskt forum som kan bi
draga i denna process. 

Ledamoten 
TORBJÖRN LARSSON 

Kommendör Torbjörn Larsson, som idag är byråchef inom 
Farlygsavdelningen vid F M V, Iiiiiröder i början av 1998 
befallningen som cheffor avdelningen 

Från 200-båt till stridsbåt 90 

Inträdesanförande hållet vid sammanträde med Kungl. Örlogsmannasällskapet i 
Stockholm 2 december 1997 

Under 1950-talet lades grunden för svensk amfibieverksamhet genom att närför
svarsskolan bildades ochföljdes av kustjägarskolan 1959. Behovet att tran5porteras 
snabbt och skyddat blev allt större. Tran5portbåt Större - eller 200-båten som den 
också kallas- konstruerades på 50-talet och byggdes med början 1957 och drygt 20 
år framåt vid ett antal varv i Sverige. Den första båten (nr 201) byggdes vid 
Gustafsson & Andersson Varv AB på Lidingö och utrustades med tre raka Scania
S:or på 185 hk. 

Den sista båten i serien levererades 1977 
från Lunde Varv med ett fåtal föränd
ringar från 201:an som nu var 20 år gam
mal. Den sista båten, som erhöll numret 
277, utrustades med tre scania-motorer 
(raka 6:or på 215 hk). Därefter byggdes 
S st båtar utrustade som minarbetsbåtar 
(280- 284 ). Styrhytten modifierades Ull

der seriens gång (fr o m nr 242). I övrigt 
var båtarna nästan identiska med origi
nalet från 1957, förutom i fråga om mo
torvalet som växlade mellan Volvo Penta 
och Scania av varierande modeller alltef
ter utvecklingen av framförallt turbotek
niken. 200-båten, som idag fortfarande 
finns i tjänst och utgör det s k arvet, var 
med andra ord en mycket lyckad kon-

struktion och huvudtransportmedlet för 
hela kustartilleriet under mer än 30 år. 

Prototypförsöken 
Amfibiebataljonen började ta form i slu
tet av 70-talet. 200-båten var fortfarande 
det bästa transportmedlet; dock växte 
kravet på farter upp mot 30 knop fram. 
Farten är det bästa skyddet under fasen 
mellan granatkastarelden och landstig
ningen vid landstigningsoperationen. 
Farten och ett starkare vapensystem var 
de dimensionerande kraven för den nya 
båtparken inom de nya amfibiebatal
jonerna (eld, skydd, rörelse). En mer 
grundgående farkost önskades för att un
derlätta landstigningsmanövern samt 
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förtö jniogen vid maskering. Underhålls
kostnaderna steg alltmer, specie llt vid 
kontakt med moder jord (grundstöt
nin g). 1986 var tjugo 200-båtar rustade 
vid KA 1 i Vaxholm. Skadeutfallet efter 
grundkännin ga r blev det å re t följ ande: 
- 70 st propellrar byttes ut (40 st kasse-

rades och 30 st reparerad es). 
- 42 st prope lle raxlar kasserades. 
- 21 st stödbockar kasserades. 
- 14 st roder kasserades. 

7 st mell anax lar kasse rades. 
Ovanstående krav och e rfarenheter 

va r ingångsvärderna för FMV vid pro
jekteringen av båtparken till de nya ba
talj onerna. Den första båten som togs 
fram av FMV var transportbåt 370, en 
aluminiumbåt med vattenjetaggregat 
och 2 st Volvo Penta motorer på 285 hk. 
Båten levererades 1982 från Marinvarvet 
i Fårösund. Tanken var att båttypen skul
le ersätta transportbåt mindre typ 330. 
Användarna framförde synpunkterna att 
båttypen var svårmanövrerad samt att 
den tappade fart vid last. Vattenjetappli
kat ionen fick ett stort bakslag i och med 
370-båten. 

FMV var nu redan i full gång a tt pro
jek tera en ny stor transportbåt med plats 
för 60 personer (1 kjplut+l /2 robotplut). 
Projektet fick namnet transportbåt 85 
och levererades från Marinvarvet i Fårö
s und . Vattenjeterfarenheterna med 370-
båten ledde till att 85:an utrustades med 
tre KaM e W a va ttenj etaggregat, storlek 
45 och tre Scani a på 450 hk. Det bästa 
som fanns i branschen. Omdömet om bå
ten som ersättare för 200-båten blev: 
- För stor avseende manövrering, mas

kering m m 
- För låg fart (20 kn op) 
- För många so ldater i samma båt. (lätt 

a tt slå ut hela plutoner). 
Båten, som har haft många namn (bl a 
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80J: an, HMS Rindö) , är idag Lednings
båt 99- en prototyp för de nya brigadled
ningsbåtarn a. Både 370-båten och trans
portbåt 85 projektet togs fram enligt den 
"gamla metode n" vilket innebar att e tt 
TTEM utarbetades av Marinstaben och 
överlämnades till FMV som därefter 
projekterade och byggde båtarna utan 
några kontinuerliga kontakter med bru
karna. Omdömet om dessa två båtar som 
ersättare för 200-båten blev ej det bästa 
hos kunden. Samtidigt pågick det på 80-
talets början en debatt om att industrin 
skull e göra a llt mer av det arbetet som 
FMV tidi ga re gjor t. Vattenjettekniken 
var i dessa två applikationer inte hell e r 
lyckade, skroven var inte anpassade för 
va ttenjet Fö r flat botten och fel tyngd
punktsläge innebar att tvålkoppsegen
skapen uppstod vid låga farte r. För små 
vattenjetaggregat och skrovformer som 
var känsliga för last innebar att farterna 
reducerades stort vid last. 

Ny teknik och nya arbetsmetoder 
måste fram för de kommande projekten. 
Er farenhete rna från Transportbåt 85 och 
utvecklingen av amfibiebataljonerna gav 
en ny inriktning för hur båtarna skulle se 
ut. l batalj onerna skulle det nu ingå två 
typer av stridsbåtar. E n stridsbåt Mindre 
och en stridsbåt Större. Stridsbåt 90 Min
dre skulle lasta 12 solda ter (J jäga rgrupp 
och 1/2 robotenhet). Stridsbåt 90 Större 
sk ull e lasta 40 soldater (l plu ton). FMV 
beställde nu projekteringen av Stridsbåt 
90 Mindre av en konsult. Proto typen 
konkurrensupphandlades och beställ
nin gen lades på Djupviks Varv. Det speci
e ll a med båten var skrovmaterialet som 
var en sandwichkonstrukti on i plast 
(GRP). skrovetlevererades av Karlskro
navarvet och Djupviks Varv fä rdi gställde 
båten, som levere rades hösten 1986. 
Framdri vningsmask ineriet var två Volvo 

Penta motorer TAMD 71 på 350 hk , som 
drev var sitt A rn eson-drev (Ytskärande 
prope ll er) . FMV:s förtroende hos kun
den , framför allt brukarna, var inte det 
bästa efte r Transport 370 och Transport
båt 85, vilket innebar att några mycket 
intresserade KA-officerare diskuterade 
med andra båtk onstruktörer och varvsin
dustrin. Resultatet blev att några inom 
branschen nappade på erbjudandet att 
vara med och konkurrera med FMV:s 
projekt 90M. F MV erhöll uppdrag från 
marinledninge n att hyra in en Smuggler 
38 fra mtagen på "Stridsbåt 90 mindre 
krave n" . Båten byggdes vid G reen Mari
ne i E ngland med ett skrov av epoxi med 
kevlar och kolfiber som armering. Pro
pulsar va r ett va ttenjetaggrega t typ Ha
milton 361 som drevs av en Scaoia på 625 
hk (byggd på motorlaboratoriet hos sca
nia) . 

F MV erhöll därefter uppdraget att ut
prova Stridsbåt 90 M (FMV-båten), 
Smugglern, Transportbåt 370 samt en av 
SK inköpt Flipperbåt i plast utrustad 
med två Volvo Penta motorer TAMD 61 
på 300 hk som drev var sitt Arnesond rev. 
370-båten fick nya motorer och Castoldi 
vattenjetaggregaten rustades upp. A llt 
var i toppskick och jag fick förtroendet 
att vara provledare för försöken som 
skull e genomföras under vintern 1986-
87. 

Resultaten av proven (tekniska och 
takti ska) var att Smugglerns sjöegenska
per och vattenjetapplikation gillades. Av
seende skrovm ateri al var fortfarande 
aluminium det som var mest intressant 
för denna båttyp. Lastkapaciteten var 
också för liten för all a protoyperoa bl. a. 
på grund av all robotmaterielen blev 
större än väntat. 

Vid denna tidpunkt beställde FMV 
Stridsbåt 90 Större vid Karlskrona varvet, 

båten var ritad och konstruerad av var
vet, a llt enligt statsma kte rnas nya ideer 
att industrin ska ll göra mer av FMV:s ar
bete. Båten byggdes i plast (GRP) med 
en utprägl ad lättkonstruktion enligt sam
ma princip som skrove n för sidakölsvä
varna som varvet byggde till privat reda
re, a llt för att spara vikt. stridsbåt 90 s 
e rh ö ll två Volvo Penta TAMD 162 på 
va rdera 618 hk i stä lle t för två Hamilton
jet 361. Vattenjeten var av samma typ 
som på Smugglern. Förbandsint rod uk
ti onen blev ej lyckad. Följ ande omdöme 
från kunden framkom: 
- Dåliga sjöegenskaper 
- Ta ppar fart på last 
- Vindkänsli g 
- Skrovet ej stryktåligt vid landstigning. 

U n der 1987 anskaffades också den 
första prototypen till Lätt trossbåt Här 
va lde FMV att pröva möjligheten a tt 
köpa en färdig konstruktion den så kalla
de Finn-Speed konstruktionen som 
byggdes hos Wico Boat i Lovisa , Finland. 
D et specie ll a med Lätt Trossbåt 6001 var 
att den utrustades med två Levi-drev 
med ytskärande propell rar, motorerna 
var två Scania DSI 14 på 450 hk. Levi
dreven valdes med stöd av erfarenhete r
na frå n Stridsbåt 90M. Båten fyllde i stort 
sätt a lla kraven för Lätt TI"ossbåt, dock 
inte farten med last. 

FMV hade nu provat att först projek
tera båtaroa sjä lv (370, 85), att beställa 
projek tering av fristående projektör i 
"småbåtsbranschen"(90 M) , att köpa en 
färdig konstruktion (600 l ) samt att be
ställa både projektering och byggnation 
vid ett varv (90 S). 

90 H Projektet 
Hösten 1988 bes lutade CM att en enhe t
stridsbå t sk ulle tas fram till amfibieba ta l
joncrna. 
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Utvecklingen mot högre motore ffek
te r både hos Scania och Volvo hjälpte till 
att forma kraven för den nya enhetsbå
ten som växte fram hos marinstaben, 
projektet Stridsbåt 90 H(halv) född es 
och projektering beställdes av FMV. Ma
rinl edningens ställde följand e krav på 
båttypen: 
- Fart 30 knop med last (3 ton) 
- Lastförmåga 4 ton 
- Goda sjöegenskaper (specificerade 

vid e tt visst sjötillstånd och fa rt) 
- God manöverbarhet 
- Litet djupgående (mindre än l m) 
- 20 man inombords+ materi e l 
- Landstigningskapacitet 
- Låg profil 
- Vapenbärare 
- Specificerad gångtid 
- Möjlighet för alternativa motorval 
- Maximerat pris 

Misstroendet hos kunden (KAS och 
KA l) fanns dock allt jämnt kvar. En de
legation uppvaktade dåvarande försvars
ministern som fattade beslut om att Ma
rinstaben fick pengar för att beställa en 
egen prototyp som en konkurrent till 
FMV:s projekt 90 H. Marinsta bskrave t 
på bättre sjöegenskaper inneba r att 
S m ugglerbåtskonstru ktionen fo rt f a ra n
de var intressant. 

Smuggler har en bottenvinke l av 27 
grader. FMV:s projekt fick 20 graders 
bottenvinkeL Läget var ganska lås t, 
FMV skulle beställa sin båt och Marin
staben sk ulle beställa sin. FMV föreslog 
i ett mycket sent skede att två prototy
pe r sk ull e tas fram; en med 20 graders 
bottenvinkel och en med 26 grade rs bot
tenvinkel för att utprova ege nskape rna 
hos respektive skrovform. Båda proto
type rna skulle byggas i aluminium med 
två Scania DSI på 550 hk som senare 
skulle stä llas upp till 625 hk , so m var 
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den effekt som prövades i Smugglerpro
totypen. Erfarenheterna fr ån alla tidiga
re prototyper var att de valda propuls
orena ej gav tillräcklig backeffekt , med 
andra ord båta rn a kunde ej ta sig loss 
från strand efter url astning. 200-båten 
var fortfarand e de t kl a rt bästa an·ange
manget i det avseendet. Större vatten
jetaggregat erfordras för att lösa proble
met med backeffekten. 

FMV fick nu via försvarssamarbetet 
med Finland kontakt med ett finskt före
tag (Aiumina varvet i Kokkola) som 
byggde vattenjetaggregat typ Hamilton , 
fast med större diameter på intagstunnel 
och pumphjuL Till de två prototyperna 
801 = HELGE och 802 = HELGA speci
ficerades FF 450 vattenjetaggregat 

Under projekteringsarbetet bildades 
en projektgrupp med FMV:s projektör 
och två representanter för kunden (an
vändarna). Den ene var en användare 
från amfibiebataljonen i Vaxholm och 
den andre representant från underhålls
organisationen vid MKO. Dessa tre var 
kärntruppen i en projektgrupp där även 
representanter från uppdragsgivaren, 
marinledningen, och FMV sakorgan 
fanns med . En myck et nära och givande 
kontakt slöts mellan projektören och an
vändarrepresentanten , vilket visade sig 
mycket fruktbart. Användarrepresentan
ten har i sin tur en referensgrupp där han 
inhämtar synpunkter och informerar om 
projektets framfart. Arbetsmetodiken 
med två representante r från den yttersta 
kunden i nära kontakt med FMV har se
dan används vid alla nya projekt för kust
artilleriet efter Stridsbåt 90 H projektet 
såsom Be v b 80, Gruppbåt, Lätt Tross båt, 
Stridsbåt 90 E, Transportbåt 2000, MabS 
2000 m m. Arbetssättet har sedan an
vänds även und er konstruktionsfasen 
med leverantören. 

Projektet erhöll följande da ta i speci
fik atione n: 
Längd överallt 
Bredd 
Djupgående 
Deplacement 

Besättning 
Pass 
Vapen 

15.9 m 
3.8 m 
0.8 m 

18,2 ton (19,2 ton 
vid minlast) 
3 man 

21 man 
30 mm kanon + 
12.7 ksp 

Fart 30 knop med last 
De två prototyperna konkurrensupp

handlades och Dockstava rve t valdes so m 
leverantör. Beställningen innehö ll också 
en option om ytterligare tolv båtar. Pro
jektgruppen under konstruktions- och 
byggnadsfasen fick namnet ANSGAR 
(ANSkaffningsGrupp Amfibie Racer). 
Hösten 1989 levererades stridsbåtarna 
Helge och Helga. Ett provturskomman
do tillsattes med fyra frivilli ga nställda 
se rgeanter som fick uppgiften att under 
et t år köra så myck et båt so m möjligt. 
Förutom denna långtidstest av det tek
niska ombord genomfördes et t antal ve
rifie ringsprov i FMV:s regi. De taktiska 
proven genomfördes i KA l :s regi. FMV 
var sammanhållande för alla proven ge
nom en sytemprovledare. Proven var av
slutade hösten 1990 och limräknarna 
stod då på ca 1000 timmar per båt. En 
enig projektgrupp rekom mende rade ma
rinledningen att Stridsbåt 80 l med 20 
graders bottenvinke l skulle vara mode ll 
för serien. Gruppen [öres log också mo
to ra lternativet med den högre effekten 
625 hk. Följande nackde la r konstatera
des för 802 med 26 grade rs skrov: 
- Lägre fart 
- Större fartreduktion vid last 
- Känsligare för lastplacering 
- Sämre egenskaper i medsjö (skär-

nin g) 

- Sämre egenskaper vid landstignings
manöve r 
Följande positiva erfarenhet konsta

terades: 
- Lägre accelerationer vid gång mot vå

gorna 
Optionen löstes ut och stridsbåtarna 

803 - 815 beställdes vid Dockstavarvet 
Projekte t var mycket lyckat och togs 

emot med öppna armar hos uppdragsgi
vare och brukare. Orsak till att proj ek tet 
blev lyckat och a tt FMV återfick förtro
endet hos kunden var enligt min uppfatt
ning följand e: 
- Hög kompetens hos FMV projektör 
- Arbetsmetodiken med användarere-

presentanter nära FMV 
- Erfarenheterna från alla prototyper

na arbetades in 
- Motoreffekter på rätt nivå från svens

ka lastbilsmotortillve rkare kunde er
håll as 

- Ny metod att specificera 
FMV omvandlade till fullo ITEM i 

specifikationen. Inga fartkrav ställdes 
utan krav på att innehålla specifikatio
nen avseende vikt och tyngdpunkt speci
ficerad es. Den nya specificeringsme
toden passade varven mycket bra, efter
som varven är bra på att bygga båtar och, 
förutom med något undantag, inte har 
egen projektörskompetens. 

FMV e rh ö ll kort därefter uppdrag 
från Marinstaben at t upphandla ytterli
gare 63 båtar. En ny konkurrensupp
handling genomfördes. Å terigen fick 
Dockstavarve t beställningen från FMV 
nu med Gotlands Varv som medleve ran
tör. Leveranskravet var en båt var femte 
vecka från respekt ive varv. Upphandling
en genomfördes i stenhård konkurrens 
med ett ant al inhemska och utländska 
varv. Beställningen innehöll nu också ett 
stort antal båtar i en option. Serie 2 A be-
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ställdes 1991(63 båtar), en option om yt
terligare 30 båtar(seri e 2 B) har utlösts 
och serie 2 C har senare bestä llts( 40 bå
tar). Total beställningsvolym till kustar
ti ll eriet uppgå r idag till 147 båtar och till 
dags dato är 108 båtar leve re rade från de 
två varven. Under seriens gå ng har en ut
veckling skett framförallt på navigerings
system sicl an och med vattenjetaggrega
ten. Ett komplett naviga ti onssystem in
stall eras nu i alla båtarn a. Systemet inne
håller racla rfunktion, e lektroniska sjö
kort med G PS positionering samt e tt 
sambandsystem med textmeddelancle. 
FMV har tillsammans med vattenjetleve
rantören FF-JET utveckl a t vattenjetag
gregaten framförallt för att båtarna skall 
bli tystare inombords. Genom dessa åt
gärder och ett antal bulle ri soleringsåt
gärder har ljudnivån sänks ca 4 db i 
transportrum och styrhytt. Som en liten 
bieffekt ha r också farten ökats från ca 35 
knop med las t till ca 40 kn op med last ge
nom ett mer optimerat vattenjetaggre
gat Effekten på motorerna har inte höjts 
även om högre effekte r kan erbjudas 
idag från både Scania(750 hk) och Volvo 
(770 hk). De nya åtgärderna , som givit 
lägre bulle rnivåer och högre fartprestan
da kommer att inarbetas fr o m båt nr 
908. Enhetsmaskineriet i Stridsbåt 90 E( 
en motor) ,Stridsbåt 90 H( två motorer) 
och Lätt Trossbåt( tre motore r) har inne
burit att både Scania och FF-J ET har e r
hållit sina största beställningar någonsin 
inom marinsidan (ca 400 motorer och 
vattenjetaggregat ). 

Andra kunder 
Rikspolisstyrelsen hyr fem Stridsbåt 90 
H av Marinen för en femårsperiod. Bå
tarna skall kunna återk onverteras till 
stridsbåt på en vecka vid hände lse av kri s 
e ller krig, 
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Dockstavarve t har med FMV:s hjälp 
erhållit en beställning av 20 båtar till de t 
norska försvare t. Båtarna används där 
som transportmedel för deras Robot 17-
förband . Norrmännen är mycket nöjda 
och kommer under 1999 att beställa yt
terligare 16 båtar. 

Varvet ha r också sålt en båt till Ma
laysia. Diskussioner pågår med at t antal 
länder, där FMV biträde r leverantören 
a llt enligt de nya direktiven från stats
makterna. Varvet har också byggt en spe
kulationsbåt, E nforcer, med Volvomoto
re r för att vi sa eventuella köpare att ett 
sådant arrangemang också fungerar. 
FMV:s order vid de två varven fo rtlöper 
till medio å r 200 l och förhoppningsvis 
beställs då ytterligare båtar för Försvars
maktens behov. 

Striclsbåt 90 H och dess "systrar " G
båt, Lätt trossbå t, Striclsbåt 90 E och 
Transportbåt 2000 har a ll a en potential 
att merutnyttjas inom andra grenar inom 
totalförsvaret och i intern ation ell verk
samhet. 

storasyster 
Behovet att transportera en pluton (ca 40 
man) och transportera upp till lO tons last 
finns allt jämnt och har tills idag utförts av 
200-båten. FMV erhöll uppdraget 1995 att 
projektera en större båt med lastkravet 40 
man alternativt 1 O ton. Projektet har nam
net Transportbåt 2000 och två st prototy
per har beställs vid Djupviks Varv. (Bild nr 
l) Upphandlingen genomföreles i konkur
rens. D e två prototyperna skall testas som 
trupptransportbåt och som brigadled
ningsbåt Erfarenheterna från Stridsbåt 90 
H och Lätt Trossbåt har klart påverkat 
projekteringe n. Den första båten levere
ras hösten 1998 och den andra levereras 
vintern 1999. Efter utprovning ska ll ca 30 
båtar upphandlas. 

Bild nr l. Transportbåt 2000 

Sammanfattning 
200-båten lever a lltj ämt och kommer at t 
göra tjänst yt terligare 5-1 O år inom Mari
nen. 

stridsbåten har inneburit en ny sy n på 
taktiskt uppträdande och även med avse
e nde på underh ållsfrågorna. Genom in
förandet av Transportbåt 2000 kommer 
a ll a tänkta transportbehov tas över av 
den nya generationens båtar. Alla dessa 
båta r är projekterade vid FMV i intimt 
samarbete med den ytte rsta kunden, an
vändarna, under å ren 1987-1997. Att 
förena hög kompetens inom ett specifikt 

fack område med användarnas miljökun
nande och e rfarenhe ter under alla fase r
na (studie, projektering, konstruktion 
och byggnad) ger ett mycke t bra resultat. 
Arbetssättet har nu också införts i övriga 
projekt vid Fartygsavdelningen inom 
FMV. De t byggeles 82 200-båtar och det 
blir i all a fall minst 147 Stridsbåt 90 H för 
det svenska försv are ts räkning. Upp
emot 200 båtar är inget orimligt antagan
de. Hur många som kommer att sä lj as på 
export a lternativt licensbyggas i annat 
land kan man bara speku lera i. 
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Notiser 

Redogörelse för verksamheten under det gångna 
verksamhetsåret 199 7 

U n der vintern gjordes många försök 

att få slut på kriget. Kraven från fi enden 

var eme ll ertid omöjliga. 
N u satsades alla medel på sjöstrids

krafterna. Trots krigstillstånd, urusel eko

nomi, svä lt och epidemier lyckades 

Sverige under omänsk liga ansträngningar 

skapa en he lt ny flotta, större än någonsin. 

På alla varv längs he la kusten snickra

des och hamrades det hela vintern. Då 

våren ·1790 kom hade Sverige den största 

skärgårdsflottan i vår histori a; 34 fartyg 

av växlande typ med samman lagt 3.055 

kanoner och 21.000 man ombord - två 

tredjedelar kom från armen. Ut ur Karls

krona seglade 21 linj eskepp, åtta stora 

fregatter och 13 mindre fartyg med sam

manlagt, 16.300 man. 
För att vara två länder med en myck

et lång landgräns var detta svensk-ryska 

krig ovanligt starkt beroende av resurser

na till sjöss. Det hängde då som nu och 

framgent samman med att större krigs

operationer på land var omöjliga så 

länge som fientliga flottor kan avskä ra 

förbinde lser. Hann ibal förlorade mot 

Rom då romarna utnyttjade förmågan 

att transportera resurser me ll an Spanien 

och Rom. Hitler förlorade då han inte 

kunde förbindra de a llierades transpor

ter över Atlanten. 
Om Ryssland segrat vid Svensksund 

hade hela Finland och större delen av 

Sverige legat öppet för fientligheter. Så 

blev det emellertid inte. 
- o O o -

Det är oomtvistat att a ll a betvingelseme-
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toder grundar sig på att begränsa möjli g

heterna att försörja land , rike och ytterst 

de militära resursernas förmåga att ver

ka. Alla bet vingelsemetoder och krigfö

ring går ut på att ta udden av effekter i 

sk ilda situatione r. Detta nås varaktigt en

dast genom att begränsa eller förhindra 

tillförsel av resurser. 
Låt oss därmed också acceptera att 

det inte finns ett rätlinjigt samband me l

lan olika hot och vår direkta militära för

måga. Vad jag menar är att en mycket 

sta rk koppling mellan krigseffekt och 

förmåga att verka fredsbevarande snara

re har den motsatta effekten. 
Det som är unikt för marinen är att vi 

arbetar i flera dimensioner. Vi har för

band som sinsemellan är av skild karak

tär, inte minst taktiskt. Därmed har vi 

också ett unik t försprång i förh ållande 

till övriga inom Försvarsmakten. Vi bor

de förstå nyttan och effekten av att kom

binera ski lda taktiska förmågor för att 

uppnå ett gemensamt mål. Denna unik a 

förståelse får inte kastas överbo rd i en 

förment, idealistisk världsbild, som grun

dar sig på att en o rganisation måste vara 

en ig i sitt uppträdande. Tvärtom. Det är 

en styrka att ha diversifierad förmåga, att 

kunna åstadkomma olika "tjänster", för 

att därmed sammantaget uppnå ett över

gripa nde mål; Sverige förbehåller sig rät

ten att värna egna intressen oberoende 

av var och det sätt på vilket suverän ite

ten ifrågasätts. 
Det har uneler lång tid enbart handlat 

om en försva rsmakt, ett djupförsvar och 

en samlad kraftinsats om och när vi blir 

angripn a. Marinen och flottans medver

kan har uteslutande vägts in i invasions

försvaret. Ingen har, seelan Gustaf II 

Adolfs dagar, talat om behovet att "håll a 

rent" utanför tröskeln och förhindra an

dra att ta för sig. Vi har "offrat mittfältet 

och enbart satsat på backar och målvakt" . 

De förändringar som skett i säkerh ets

politiken sedan slutet av 80-talet berör oss 

alla . Inte minst då elen någorlund a säkra 

bipolära världen e rsattes av ett stort anta l 

aktörer med egna mer e ller mindre långt

gående ambitioner. Ett udda uttryck för 

detta är Bulgarien, Sovjetunionens allie

rade, som nu eftersträvar NATO-medlem

skap. En annan aspekt är hur histori en 

kan påverka Rysslanels fortsatta agerande 

i Europa. Fil. dr. G unnar Åsehus redovisa

de, vid Kungl Örlogsmannasällskapets 

första sammanträde detta verksamhetsår, 

hur den Sovjetiska marindoktrinen hade 

utveck lats uneler åren mellan de två se

naste världskrigen. 
I marinchefens traditionella anföran

de uttrycktes en oro för att andra än hot

bildsrelaterade krav kommer att bestäm

ma organisationen av och dimensionera 

den fra mtida försvarsorganisationen. 

Inte minst kommer "anpassn ingsförsva

ret" att vålla bekymmer. "Det ankommer 

på oss i Försvarsmakten samt på oss i 

våra två akademier att motverka en så

dan utveck ling. Vi måste se till att de ope

rativa och milit ärstrategiska kraven styr 

utveck lingen." Avslutningsvis konstate

rades att det svenska internationella en

gagemanget inte bara handlar om Jugo

slavien. Marinen har utbildat baltiska 

sjöofficerare, genomfört minröjnings

operationer i ba ltiska vatten och deltagit 

i fl era PFP-övningar. 
Erfarenheter från utbildningen av 

baltiska sjöofficerare behanel lades av le-

ciamoten Björn Hamilton i sitt inträdes

an förande. Ett väsentligt resultat av ut

bildningen har varit hur de blivande offi

cerarnas atti tyd förändrades från låg ini 

tiativförmåga och oförståe lse för ekono

miska realiteter till en modern väster

ländsk syn. Detta visar på de möjligheter 

som finns att brygga över de kulturella 

skillnader som utvecklats uneler de se

naste femtio åren. 
Ledamoten Christer Norclling påpeka

de i sitt inträdesanförande att hans erfa 

renheter från minröjning i baltiska far

vatten visade på att ytterligare en dimen

sion kunde tillföras PFP-övningarna . Det

ta kan ske genom att utvidga övningarna 

till att samtidigt omfatta reella insatser. 

Förståelsen för behovet av utbildnin g 

och enh etlig, internatione ll terminologi 

måste breddas. Mot denn a bakgrund re

dovisade ledamoten Leif Ahlqvist e tt 

projekt som genomförts inom FHS; "Ca
operation , Command and Contro l in UN 

Peace-keeping Operations" . 
Efter lång tid och ett flertal utredning

ar har beslut fattats att sammanföra för

svarets helikopterförband i en organisa

tion. Ledamoten Mats Westin konstatera

de att mari nflyget har en tydlig roll inom 

samtl iga de uppgifter som statsmakterna 

tilldelat Försvarsmakten . Han konstatera

de vidare att den nya organisationen med

för ett rationellare utnyttjande av de sam

lade helikopterresurserna. 
Att vi inte kommer undan fortgående 

strukture ll a förändringar i ledningsorga

nisationen är uppenbart. Ledamoten Gö

ran G unn arsson konstaterade att elen på

gående Högkvartersutredningen har 

som inriktning att förändra försvars

grenschefernas ro ll . Inriktning pekar mot 

en rådgivande, expertro ll till sk illnad 

från dagens produktionsansvaL 
Den tekniska utvecklingen inom sjö-
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fart och sjöförsvar har behandlats vid två 
tillfäll e n. Hedersledamoten Hans Ed
strand beskrev på ett intresseväckande 
sä tt utvecklingen av de stora tankfarty
gen. Önskemålet av större lastförm åga 
begrä nsades av djupet i inloppen till de 
hamnar som trafikerades. Genom att 
söka nya förhållanden mellan längd och 
bredd lyckades svensk varvsindustri byg
ga några av de största tankfartygen i värl 
den. Korresponderande ledamoten Hans 
Hedman redovisade de trende r som för 
närvarande påverkar elen örlogsmarina 
produktionen. En intressant aspekt är 
önskemål om utrymme för motorbåtar 
och las t på moderna örlogsfartyg. 

För andra gången arrangerade Kun gl 
Örlogsmannasällskapet en " Inte rn atio
nal Workshop on Low lntensity Conflict" 
på Näsby Slott. Konferensen, som varade 
tre dagar, var välbesökt med deltaga re 
från bl.a. Polen, Ryssland, Storbritan
ni en, Ukraina och USA. 

sjömaktens roll i "anpassningsförsva
ret" och hur utvecklingen av marinen på
verkas av de utökade krav på Försvars
makten som fastställdes i 1996 å rs för
varsbeslut avhandlades av ledamoten 
Jörgen Ericsson. Vad som är utökade 
krav kan verkligen diskuteras. Är det för
måga att växa till i militär styrka? Är det 
att besi tta sådan förmåga att våra för
band ve rksamt kan bistå statsmakterna 
vid små e ller stora påfrestninga r på 
Sverige så att vi kan förbeh ålla oss rätten 
att värna våra intressen oberoende av 
var och det sätt på vilket suve ränite ten 
ifrågasätts? Den slutsats som kan dras är 
att i grunden bör vi satsa på en o rga nisa
toriskt mindre men högkvalitativ organi
sa ti on. Kring- och mängdorganisation en 
med lägre kompetens- och mate riella 
krav måste stå tillbaka . 

slutligen kan konstateras att anpass-
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ningsförsvaret förmodli gen är sin egen 
fiende. Det motverka r möjligheterna till 
just anpassning. Anledningen är lätt att 
inse och har på ett talande sä ll framförts 
av korresponderande ledamoten Johan 
Tunberger. Anpassningsförsva ret möjlig
gör tör politikerna att avs tå från svåra or
ganisatoriska beslut. Organisation får, 
som på 1700-talet, bestå på bekostnad av 
materiell kvalitet. Ju längre detta får fort
gå desto svårare och kostsammare blir det 
att återta försvarseffekt Dessutom måste 
det föreligga tyd liga skäl till att påbörja 
återtagningen. Denna måste börja två, tre 
ja kanske fem år före elen tidpunkt då vi 
skall ha genomfört alla behövliga åtgär
der. Det är enkelt att fortgå att en sådan 
insikt inställer sig fort då förändringarna i 
omvärlden är tillräckligt tydliga. Då är vi 
redan sent ute och i efterhand. Inte har 
Sverige större och snabbare förmåga att 
återta försvarsförm åga än omvärlden. 
Dessutom kommer inte rnatione ll konkur
rens om åtråvärda nyckelkomponenter 
att begränsa våra möjlighe ter. 

- o O o-
Genom en generös donation från Knut 
och Alice Wallenbergs stiftelse har förut
sättningar skapats att modernisera och 
vidmakthålla Kungl. Örlogsmannasällska
pets biblioteksverksamhet i Karlskrona. 
Projektet kommer att pågå uneler tre år. 
Det är glädjande att ledamöternas närva
ro vid Kungl Örlogsmann asä llskapets 
sammanträelen och aktiviteter har stannat 
kvar på en hög nivå. Uneler det gångna 
verksamhetsåret har i genomsnitt 40 leela
möter och inbjudna gäster bevistat Kungl 
Örlogsmannasällskapets, samman träden. 
Önskvärt vore att antalet deltagande yng
re, 'arbetande', ledamöter kunde blir hö
gre än vad det för nä rvarande är. 
I år har elva ledamöte r invalts. Sex leda
möter har med döden avgått. 

Belöningar 1997 

Anders Bergström och Hans 
Jevrell 
I mer än 30 år har blivande sjöofficerare 
och de som efter sin officersexamen äg
nat sig åt sjöartilleri fåt t sin grundutbild
ning utgående från samma läroböcker. 
Trots en spännande och snabb utveckling 
inom artilleri- och e ldledningsteknik en 
ha r de grundläggande kunskaper som in
hämtats genom dess böcke r på ett bra 
sä tt bidragit till sjöartilleristens yrkes
kunskap. Detta förh å llande har visat på 
en ova nligt hög kvalitet och livskraft i 
dessa böcker. 

Kryssar- och jagarepoken är till 
änd a. Svårt och mede lsvå rt artilleri har 
e rsa tts av lätt artill eri och sjömålsrobo
tar. E ldl edningssystemen har blivit me r 
och mer automatiserade. Artilleriet på 
fl o ttans fartyg är i första hand utformat 
för att vara ett effektivt luftförsva r. För
ändrin garna har till slut blivit så stora 
a tt framtagning av e tt kompl e ment till 
e ll e r av en ersättning för de ga ml a artil
ler il äroböckerna har visat sig vara nöd
vändig. En ny lärobok i artill e ri har sett 
dagens ljus. 

Kungl Örlogsmannasällskape t har be
slutat att tilldela kaptene rn a Anders 
Bergström och Hans Jevre ll penningbe
löning för ett omfattande och engagerat 
a rbe te i framtagande av en modern artil
le rilärobok , som komm er att fyll a en vik
tig funktion vid utbildning av artille rister 
unele r lång tid framöver. 

Thomas Engevall 
På nyåret 1719 befinne r sig endast 10 
skepp och några tå fregatter i det stånd 
att de utan särskilda re parat ioner kan ut-

rustas till våren. Ytte rligare ett par, tre 
skepp kan gö ra tj änst e fter smärre repa
ratione r på sk roven. Utrustningsarbetel 
blir mycket svårt då mycken matriel sak
nas. Bland annat råder det fullständig 
brist på segelduk. 

''Så sa nt mig Gud hjälpe", skrive r 
överamiralen Sparre den 16 juli , "finns 
icke en aln segelduk , som man kan gö ra 
en säck utav, myck et mindre e tt segeltill 
något skepp". 

Senare unde r 1700-tale t uttalade de t 
sekreta utskottet i en skrivelse till 1769 
års riksdag att de odugliga skeppen, så
som till intet gagnande, borde slopas eller 
säljas men då meningarna hos oss som 
hos grannarna, äro lika och mest göra av
seende på antalet av skrov, så är sekreta 
utskotte t av elen tanken, att så många av 
de gamla odugliga skeppen må för syns 
skull behållas flytand e att dc, tillika med 
de 12 (tjänstbara) , utgöra en flotta på 21 
skepp. 

D enna , i vågor åte rkommande, un
derlåtenh e t att e j underhålla den mate
riel som behövs när landet utsätts fö r 
svåra påfrestningar är således inte ny. 
Genom historien kan vi se samm a 
mönster upprepas gå ng på gång. De för
ändringar inom und e rh å llsområdet , som 
sker i dag, syns i första hand ha som mål 
sättning att inom ramen för en myndig
het , Försvarsmakten , organisera gemen
samma uncle rh å llsförb a ncl. Fackkun
ska p, tekniskt och stridstekniskt samt 
taktiskt kunn ande om förbanelen kom 
mer i andra hand. 

Det generella får öve rtag över det en
skilda och unik a. Det är mot denna bak
grund intressa nt att få ta del av en skrift 
som foku sera r unele rstödets betyde lse 
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för möjligheteroa att effektivt kunna ut
nyttja våra marina förbands fulla taktis
ka förmåga. 

Kungl Örlogsmannasällskapet har be
slutat att tilldela Thomas Engevall he-
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dersomnämnande och penningbelöning 
för en välskriven och till eftertanke le
dande skrift inom ett angeläget område 
underhållstjänst, som är av stor betydelse 
för vår marina effektivitet. 

Nya ledamöter invalda 1997 

Ordinarie ledamöter 

Nr 1275 Tommy Åsman 

Kommendör Tommy 
Åsman är chef för 
3.ytattackflottiljen i 
Kustflottan 

Nr 1277 Michael Gustafson 

Kommendörkapten 
Michael Gustafson 
tjänstgör vid strategiav
delningen i Högkvarteret 

Nr 1276 Stefan Gustafsson 

Överstelöjtnant Stefan 
Gustafsson är chef för 
amfibiebataljonen vid 
KAl 

Nr 1278 Carl Fagergren 

Kommendörkapten Carl 
Fagergren är stf projekt
ledare för korvett typ 
Visby inom Fartygsavdel
ningen vid FMV 
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Nr 1279 Lars Gryxelius 

Kommendörkapten Lars 
Gryzelius är systemoffi
cer vid Torpedbyrån i 
FMV 

Nr 1281 Claes Lundin 

Kommendörkapten 
Claes Lundin är chef för 
l3.helikopterdivisionen 

Nr U80 Bengt Nylander 

Överstelöjtnant Bengt 
Nylander är kurschef för 
marinens taktiska kurs 
vi d Försvarshögskolan 

Korresponderande ledamöter 

Nr 1282 Jan Glete 

Docent Jan Glete är 
lektor i hi storia vid 
Stockholms universitet 

Nr 1284 Klas Helmerson 

Fil. kand. Kl as H elmer
son är chef fö r Vasamu
seet 

Nr 1283 Herve Coutau
Begarie 

Doctor d ' E tat H erve 
Coutau-Begarie är lärare 
i strategi vid fran ska 
militärhögskolan 

Nr U85 Tor Egil Eilertsen 

Kommendörkapte in Tor 
Egil E il ertsen är lä rare 
vid strategiska institutio
nen inom Försvarshög
skolan 
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Matrikel för Kungl. Örlogsmannasällskapet 754 Sten Ljungberg 1909 1953 888 Bengt Odin 1921 1966 

756 Per E Hall 1906 953 889 Per Carleson 1917 1966 

758 Hans Gson Hafström 1918 1953 890 Göran Tobieson 1919 1966 

Vid 1997 års utgång har Kungl. Örlogsmannasäll skapet 412ledamöter enligt nedanstå- 767 Jacques Lagercrantz 1908 1954 891 Lennart Forsman 1925 1966 

ende förd elning: 769 Carl-Magnus Hesser 1919 1954 892 Åke Johnson 1923 1966 

770 Carl-Fredrik Gillberg 1909 1954 894 Olof Härlin 1922 1966 

~ Svensk förste hedersledamot 774 Bertil Sjöblom 1915 1954 901 Lennart Jedeur-Palmgren 1927 1967 

~ Utländsk förste hedersl edamot 
776 Yngve Rollof 1914 1955 902 Bo V Granath 1924 1967 

Svenska hedersledamöter 33 
782 Ulf Eklind 1911 1955 904 Rune Berlin 1925 1967 

~ 783 Axel Björling 1911 1955 905 Per Löfqvist 1916 1967 

Ordinarie ledamöter 278 785 Åke Svedelius 1915 1955 907 Folke Hallbjörner 1928 1968 

~ Svenska korresponderande ledamöter 86 794 Lars Troeli 1916 1956 909 Arne Gärdin 1923 1968 

~ Utländska korresponderande ledamöter 6 797 Gösta Svedman 1908 1956 91 O Thomas Lagerman 1929 1968 

799 Birger Ehnrot 1910 1956 911 Bengt O 'Konor 1925 1968 

Hedersl edamöte r, ordinarie ledamöter och korresponderande ledamöter upptas k a te- 806 Lars Hson Lundberg 1917 1957 912 Arne Lundeli 1925 1968 

gorivis i invalsnummerordning med namn, födelseår och invalsår 807 Curt Borgenstam 1919 1957 913 Sven Linder 1918 1968 

808 Hilding Bjurstedt 1916 1957 914 Arne Gustafsson 1929 1968 

Hedersledamöter 815 Gunnar Schoerner 1912 1958 915 Hans Lindström 1924 1968 

l. H L H M Konungen 1946 1968 1005 Sture Öd ner 1920 1975 818 Lennart Lindgren 1919 1958 916 Per V Boll e 1920 1968 

l. HL HRH Prince Philip 1921 1956 1009 Ola Backman 1928 1975 820 Lars Olof Lindgren 1914 1959 917 Erik Y gge 1922 1968 

718 Åke Lindemalm 1910 1949 lOJ 6 Nils Grenander 1917 1976 821 Harry Engblom 1916 1959 918 Jan Prawitz 1932 1969 

731 Henrik Lange 1908 1951 1046 Peter Nordbeck 1938 1978 822 Gunnar Eriksson 1912 1959 921 Palle Sandberg 1929 1969 

764 DagArvas 1913 1954 1061 Dick Börjesson 1938 1979 827 Gösta Lundgren 1912 1959 923 Tord Högelin 1922 1969 

765 Bo Westin 1913 1954 1119 Camilla Odhnoff 1928 1983 833 Bengt E Wiik 1918 1960 926 K Erik Lyth 1920 1969 

766 Bengt Lundvall 1915 1954 1170 Göran Borggård 1921 1987 835 Johan af Petersens 1920 1960 927 Eric Jarneberg 1917 1969 

793 Torsten Nilsson 1905 1956 1188 Jan Klenberg 1931 1989 836 Carl-Magnus Döbeln , von 1920 1960 928 Karl Ekman 1924 1969 

795 Christer Kierkegaard 1918 1956 1189 Bjarne Grimstvedt 1930 1989 843 Ingmar Wickberg 1921 1961 929 Per Gunnar Fernander 1921 1969 

81 O Gunnar Grandin 1918 1957 1190 Erik Malmsten 1920 1989 845 Curt L Karlberg 1917 1961 932 Ca y Holmberg 1933 1969 

842 Per Rudberg 1922 1961 1204 Gunnar Hoppe 1914 1990 846 Ni ls Gynning 1918 1961 934 Carl-Gustaf Hammar-

851 Bengt Rasin 1922 1961 1205 Bengt Gustafsson 1933 1990 847 Per Broman 1920 1961 skjöld 1934 1969 

854 Gunnar Ek lund 1920 1962 1227 Sir Michael Moore 1942 1992 849 Karl Gustaf Gester 1919 1961 938 Bertil Stjemfelt 1917 1970 

857 Folke Wedin 1905 1963 1237 Kjell Prytz 1993 859 Ni ls Lm·sander 1916 1963 939 Bo Rybeck 1935 1970 

875 Ture Andersson 1908 1965 1247 Sakari Visa 1940 1994 860 Hans G Petrelius 1918 1963 940 Olof Gäfvert 1916 1970 

887 Jan F Enquist 1925 1966 1264 Esko Illi 1945 1996 862 Sten Nilsson 1921 1963 942 Lars Hansson 1925 1970 

903 Bengt J Sebuback 1928 1967 864 Sigurd Håkanson 1920 1963 943 Gunnar Back 1926 1970 

908 Bror Stefenson 1929 1968 Ordinarie ledamöter 866 Claes Edgren 1920 1963 945 Bo Casse l 1919 1970 

922 Benkt Dahlberg 1920 1969 640 Allan Kull 1903 1941 869 Jean-Carlos Danckwardt 1922 1964 959 Bo Ås gard 1921 1971 

935 Stig Synnergren 1915 1970 716 Gunnar Kemmer 1908 1948 870 Hans Hall erdt 1920 1964 960 C Christer Söderhielm 1923 1971 

954 Roland Svensson 1910 1971 721 Sigvard SanlZelius 1910 1949 871 N ils U Rydström 1921 1964 961 Per-E rik Bergstrand 1925 1971 

955 Carl-Erik Almgren 1913 1971 724 Gunnar Norström 1909 1950 872 P Jan O Beckman 1918 1964 962 Lars M Werner 1923 1971 

970 Elmo R Zumwaltjr 1920 1972 740 Olov Lundblad 1908 1952 874 RolfTson Nerpin 1923 1964 963 Jan B ring 1932 1971 

971 Olle Franzen 1924 1972 748 Tor A Öd man 1904 1953 878 Harry Hallberg 1922 1965 964 Björn Engwall 1917 1971 

980 Hans Edstran d 1915 1973 749 Harry Engström 1909 1953 879 Göte Blom 1921 1965 965 Wilhelm Carlstedt 1923 1971 

990 Eric Malmberg 1914 1974 751 Carl Lindmark 1907 1953 881 Bertil Nilzen 1918 1965 974 Gunnar Nordbeck 1931 1972 
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975 Christer Fredholm 1926 1972 1060 Gösta Sundberg 1928 1979 1125 Göran Oljeqvist 1941 1983 1197 Björn Holmberg 1936 1989 

981 Dag Sandström 1921 1973 l 062 Torsten Engberg 1934 1979 11 26 Rolf Kul lberg 1943 1983 1198 Sture Ma lmgren 1943 1989 

982 Kjell Werner 1920 1973 1063 Kaj Unden 1929 1979 1127 N Gunnar Karlsson 1938 1983 1206 Gösta Klint , af 1946 1990 

983 Gunnar-Bo Ericson 1933 1973 1064 Nils-Olov Tillberg 1938 1979 1128 Jan Wikberg 1935 1983 1207 Ingo Smedensjö 1941 1990 

984 Bengt Ekström 1931 1973 1065 Lars-E rik Hoff 1936 1979 1130 Thomas Öhrwall 1925 1983 1208 Leif Ah lquist 1943 1990 

985 Per lnsulander 1927 1973 1066 Hans-Gösta Skoglund 1929 1979 1131 Anders Hammare 1937 1983 1209 Stell an Fagrell 1943 1990 

986 Nil s-Erik Melinder 1921 1973 1067 Lars-Göran Rydkvist 1933 1979 1140 Jan Stenberg 1934 1984 1216 Håkan Larsson 1939 1991 

992 Lennart Nordgren 1922 1974 1068 Frank E Rosenius 1940 1979 1141 Göran Frisk 1943 1984 1217 Bertil Björkman 1947 1991 

993 U lf G Samuelson 1931 1974 1069 Fredrik Hi l leJson 1941 1979 1142 Bo Lindqvist 1937 1984 1218 Peter Osvald 1939 1991 

994 Bertil D aggfeldt 1933 1974 1074 Sten Swedlund 1937 1980 1143 Mats Lindemalm 1944 1984 1219 Henrik Bohm 1941 1991 

995 Anders Muren 1923 1974 1075 Sune Birke 1944 1980 1144 Peter Her li tz 1936 1984 1220 Curt Lundgren 1947 1991 

996 Lars V Liedholm 1927 1974 1076 Karl G Andersson 1931 1980 1145 Ni ls E klund 1944 1984 1221 Krister Arweström 1944 1991 

998 Ca rl Risberg 1927 1974 1077 Per V Larsson 1934 1980 1151 Tage Sjölander 1929 1985 1228 Sven Rudberg 1947 1992 

999 Torbjörn Hultman 1937 1974 1078 Bengt Hertzberg 1938 1980 1152 Roland Hultgren 1939 1985 1229 Håkan Syren 1952 1992 

1000 Lars E A hlström 1923 1974 1079 Magnus Haglund 1942 1980 1153 Lars Larsson 1938 1985 1230 Håkan Neckman 1949 1992 

1010 Nils Hellström 1924 1975 1080 Olle Bergel in 1940 1980 1154 Lars-Ivar Nero 1946 1985 1231 Göran Boijsen 1951 1992 

1011 Lars G Persson 1937 1975 l 081 Bengt Dahlgren 1933 1980 1155 Inge Andblom 1935 1985 1232 Bengt Rygge 1943 1992 

1012 Gustaf Samuelson 1927 1975 l 082 Per Lundbeck 1936 1980 1157 Fred Backlund 1940 1985 1233 Johan Forslund 1946 1992 

l 013 Gunnar Tengstrand 1929 1975 l 083 Anders Hammarskjöld 1942 1980 1158 Börje Lindström 1938 1985 1238 Göran Gunnarsson 1950 1993 

1019 Göran Romare 1922 1976 1084 Lars ll1omasson 1935 1980 1 159 Rolf Malm 1934 1985 1239 Rolf Löthma n 1949 1993 

l 020 Lars Norrse li 1934 1976 1088 Carl G ustav Fransen 1938 1981 11 60 Carl Fredrik Ebeling 1944 1985 1240 Håkan Beskow 1946 1993 

1022 Rolf Öhman 1928 1976 1089 Gustaf von Hofsten 1942 1981 1161 Björn Nordbeck 1944 1985 1241 Kenneth Lindmark 1949 1993 

1023 Mal te Jönson 1933 1976 1090 Christer Hägg 1939 1981 1165 Ni ls Ove Jansson 1946 1986 1242 Göran Larsbrink 1952 1993 

1025 Stefan Furenius 1934 1976 1091 Kjell Lodenius 1934 1981 1166 Claes-Göran Heden 1944 1986 1243 Benny Sjövall 1951 1993 

l 026 Torbjörn Ottoson 1924 1976 1092 Björn Sandström 1941 1981 1171 Björn Ljunggren 1942 1987 1248 Björn Hamilton 1950 1994 

1027 Börje Huss 1922 1976 1093 Rolf Blomqvist 1937 1981 11 72 Örjan Sterner 1938 1987 1249 Bo Wa ll ander 1952 1994 

1033 Claes Tornberg 1936 1977 1094 Ulf Edman 1943 1981 1173 Lars Wedin 1947 1987 1250 Bengt Delang 1950 1994 

1034 Jan FriefeJd t 1933 1977 1095 Ulf Rubarth 1939 1981 1174 Anders Timdahl 1938 1987 1251 Bengt Johansson 1952 1994 

1035 Svante Kristenson 1935 1977 1097 Ulf Ad len 1929 1981 1175 Torsten Björnsson 1938 1987 1252 Thomas Engeva ll 1960 1994 

1036 Hans Wachtmeister 1940 1977 1098 Roger Sprimont 1942 1981 1176 Olov Andersson 1942 1987 1256 Jörgen Ericsson 1953 1995 

1 038 Ni Is Dellgren 1923 1977 1103 Emil Svensson 1940 1982 1179 Rolf Brehmer 1943 1988 1257 Christer Nordling 1944 1995 

1039 Johan On nermark 1938 1977 1104 Gunnar Bengtsson 1936 1982 1180 ll10mas Lundvall 1943 1988 1258 Nils Bruzelius 1946 1995 

l 040 Lennart Grenstad 1931 1977 1105 Kent Nordström 1943 1982 1 181 Lars O Gran er 1939 1988 1259 Jörgen Bergmark 1948 1995 

1041 Kristoffer Huldt 1927 1977 1106 Sven Carlsson 1928 1982 11 82 Carl-Gustaf Dy beck 1944 1988 1260 Mats Westin 1952 1995 

1042 Karl-Erik Nylen 1930 1977 1107 Sven Uhler 1932 1982 1183 Johan Fischerström 1944 1988 1261 Torbjörn Larsson 1951 1995 

1047 G ustaf Taube 1935 1978 1108 Bertil Kristensson 1939 1982 1184 Bengt Arne Johansson 1943 1988 1262 Christian Allerman 1954 '1995 

1048 Jan Sonden 1933 1978 1109 Karl Lychou 1938 1982 1185 Anders Stävberg 1943 1988 1265 Lennart Månsson 1951 1996 

1049 Roderick Klinte bo 1933 1978 111 O Robert Nordqvist 1941 1982 1186 Jan Nordenman 1947 1988 1266 Lars Holmgren 1951 1996 

1050 Göran Wall en 1933 1978 1111 Bengt Uggla 1937 1982 1191 Leif H Sjöström 1938 1989 1267Bo Rask 1952 1996 

1051 Håkan Söderlindh 1941 1978 1112 Sölve Larsby 1941 1982 J 192 Lars-Erik Salomonsson 1947 1989 1268 Tage Andersson 1951 1996 

1052 John Adolfson 1920 1978 1120Torsten Lindh 1941 1983 1193 Lennart Sylven 1944 1989 1269 Leif Nylander 1954 1996 

1053 Kaj Nielsen 1939 1978 1121 Ingvar Johansson 1925 1983 1194 Stefan Engdah l 1950 1989 1270 Magnus Bergman 1960 1996 

l 054 Hans Tyn nerström 1927 1978 11 22 Hennan Fä ltström 1941 1983 1195 Lennart Danielsson 1947 1989 1271 Mats Wigselius 1955 1996 

1055 Nils G-son Svahn 1936 1978 1123 Lars Götherström 1928 1983 1196 Bo Wranker 1946 1989 1272 Bengt Andersson 1955 1996 
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1275 Tommy Åsman 1950 1997 1100 Hans G Frisk 1930 1981 1244 Marie G Jacobsson 1955 1993 1273 Håkan Berggren 1936 1996 

1276 Stefan Gustafsson 1958 1997 l 101 Kurt Ed man 1931 1981 1245 Jörgen Weibull 1924 1993 1274 Nils Daag 1948 1996 

1277 Michael Gustafson 1957 1997 l l 02 Bo Hu gemark 1936 1981 1246 Bertil Malmberg 1940 1993 1282 Jan Glete 1947 1997 

1278 Carl Fagergren 1960 1997 1113 Leif Leifland 1925 1982 1253 Erik Norberg 1942 1994 1283 Herve Coutau-Begarie 1956 1997 

1279 Lars Gryzelius 1954 1997 1114 Jurgen Rohwer 1924 1982 1254 Richard Cobbold 1942 1994 1284 Klas Helmerson 1942 1997 

1280 Bengt Nylander 1956 1997 l115 Torsten Seeman 1930 1982 1255 Per-Inge Lindqvist 1948 1994 1285 Tor Egil Eilertsen 1954 1997 

128 1 Claes Lundin 1958 1997 1116 Bertil Johansson 1926 1982 1263 Jan Cederlund 1944 1995 

1117 Sven Hirdman 1939 1982 

Korresponderande ledamöter 1118 John Sjögren 1940 1982 

789 Sven Gerdin 1916 1956 1132 Nils Abrahamson 1924 1983 

858 Wilhelm Odelberg 1918 1963 1133 Torsten Rinman 1934 1983 

876 Sven Rahmberg 1916 1965 11 34 Sven H Salen 1939 1983 
886 Stig Notini 1909 1966 1135 Björn Sjunnesson 1927 1983 
895 Fritjof Borgquist 1914 1967 1136 Christer Ardell 1936 1983 
898 Sigfrid Wennerberg 1929 1967 1137 Anders Farnell 1921 1983 
899 Jacob Sundberg 1927 1967 1138 Bertil König 1928 1983 
900 Bengt G Gustafson 1924 1967 1147 Sten Ingvar Nilsson 1929 1984 

931 Alf Åberg 1916 1969 1148 Ulf H Johansson 1931 1984 

948 Lennart Kihlberg 1918 1970 1149 Sven O Bidö 1935 1984 

950 Sven Swarting 1925 1970 1162 Stellan Bojerud 1944 1985 
966 Walter Wicklund 1923 1971 1163 Bengt Forssbeek 1924 1985 
977 Martin Ardbo 1926 1972 1164 Ove B ring 1943 1985 
978 Lennart RoseJI 1926 1972 1167 Göran Sundström 1930 1986 
987 Åke Tidlund 1920 1973 1168 Göran Steen 1922 1986 
988 Bertil Å h lund 1915 1973 1169 John B Hattendorf 1941 1986 

989 Paul Pålsson 1928 1973 1187 Lars-Ake K varning 1931 1988 
1001 Carl-Gustaf lennergren 1918 1974 1199 Hans C01·ell 1939 1989 
1002 Sven Nordenhem 1921 1974 1200 Torbjörn Wi!een 1989 
1003 Carl-Axel Malmberg 1910 1974 1201 Daniel G Harris 1915 1989 
1004 Bertil R Runnberg 1923 1974 1202 Staffan Kvarnström 1943 1989 
1014 Olof Cederlöf 191 8 1975 1203 Lars Wigert 1937 1989 
1015 Bo Johnson Theutenberg1942 1975 121 O l var Virgin 1936 1990 

1029 Lars Ramsten 1924 1976 1211 Edward L Beach 1918 1990 
1031 Stig Björn 1976 1212 Gunnar Nordanfors 1925 1990 
1044 Ebbe Schön 1929 1977 1213 Bo Huldt 1941 1990 
1045 Jan Eliasson 1940 1977 1214 Gert Schyborger 1940 1990 
1056 Lars Wigenius 1928 1978 1222 Hans Hedman 1942 1991 
1058 Lars Inge HoJster 1942 1978 1223 Michael Sahlin 1945 1991 
1059 Björn Esch, von der 1930 1978 1224 Hans Dahlberg 1930 1991 
1070 Jarl Elisen 1920 1979 1225 Johan Tun berger 1944 1991 
1072 Bertil Erkhammar 1920 1979 1226 Christer Zetterberg 1941 1991 
1085 Peter von B usch 1935 1980 1234 Olof Söderqvist 1947 1992 
1086 Hans Lindgren 1925 1980 1235 Robert Dalsjö 1958 1992 
1099 Sven Fagerlind 191 8 1981 1236 Claes Dahlbäck 1947 1992 
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M:f"U/f)f)C 4000 (1.000 - 3. 700 bk) 

DDCIMTU 2000 (500 - 1.800 hk) 

Med renare avgaser, lägre 
bränsleförbrukning och 
högre tillgänglighet passar 
dessa moderna dieslar 
1000-talets höga krav. 

Under SMM-rnässan i Hamburg, 
oktober -96, presenterades två 
helt nya rnotorsericr. Det är ett 
nära sarnarbete mellan Motoren 
und Turbinen Union - MTU• -
och Detroit Diesel Corporation 
- DDC - , som nu givit resultat. 
Del bästa av tysk och ameri
kansk teknik i fören ing ligger 
bakom dc nya motorserierna 
MTU/DDC 4000 och 
DDC/MTU 2000. 
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