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Meddelande 
från 

Kungl. Örlogsmannasällskapet 

N t· 7/2003. Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Stockholm onsda

gen 29 oktober 2003 

(Utdrag ur protokoll) 

Sammanträdet ägde rum i Sjöofficerssällskapets lokaler, Långa Raden 8 på Skepps

holmen i Stockholm i närvaro av 29 ledamöter. 

§ 2 

§ 4 

§ 5 

§ 6 
§ 7 

Anmäldes att sedan föregående sammanträde har ledamöterna Christer Sö

derhielm och Nils Hellström avlidit. 

Beslutades att prenumerationsavgiften för Tidskrift i Sjöväsendet för 2004 

skall vara 200 kronor för prenumeranter med postadress inom landet och 300 

kronor för utrikes adressater. 

Beslutades att årsavgiften för 2004 skall vara 350 kronor. 

Fastställdes sammanträdesplan för 2004. 

Inträdesanförande hölls av ledamoten Fredrik Hesselman under rubriken 

"Flodkrigföring i Vietnam- manöverkrig kontra geri llakrig". 

§ 8 Inträdesanförande hölls av ledamoten Carl-Johan Hagman inom rubriken 

"För Sverige i tiden -svensk sjöfart och Sveriges sjöförsvar i en globaliserad 

värld". 

Vid protokollet 
Herman Fältström 
sekreterare 
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Nr 8/2003. Kungl. Örlogsmannasällskapets 232:a högtidssammanträde måndagen 17 

november 2003 i Stockholm 

(Utdrag ur protokoll) 

Högtidssammanträdet ägde rum på Vasamuseet i närvaro av 109 ledamöter och in

bjudna gäster. 

§ 4 Omvaldes ledamoten Göran Larsbrink till ordförande för verksamhetsåret 

2004. 

§ 5 

§ 6 
§ 8 

Omvaldes ledamoten Bengt Andersson till vice ordförande för verksamhetsår-

et 2004. 

Infördes invalda ledamöter, som hä lsades välkomna av ordföranden. 

Föredrog sekreteraren utdrag ur ve rksamhetsberättelsen för år 2003, vilken 

godkändes och lades till handlingarna. 

§ 9 Ajournerades högtidssammanträdet 

§ lO Högtidssammanträdets återupptogs 

§ J 1 sekreteraren föredrog sin sammanfattning över verksamheten under 2003 

samt presenterade nya ledamöter till vilka ordföranden överlämnade diplom 

som bevis på ledamotskapet. 

§ 12 Ledamoten Jan B ring föredrog utdrag ur minnesteckningar över avlidna leda

möter. 

§ l3 Tillkännagavs Kungl. Örlogsmannasällskapets belöningar för 2003, vilka utde

lades av ordföranden: 

- Hedersomnämnande till studerande Johan Ebeling. 

- Silvermedalj tillledamoten Carl Gustav Fransen. 

§ 14 Anförande hölls av generaldirektör Birgitta Böhlin under rubriken "Strategis

ka vägval för materielförsörjningen" . 

§ 15 Höll Kungl. Örlogsmannasällskapets ordförande, ledamoten Göran Larsbrink, 

vid nedläggandet av sitt ämbe te anförande under rubriken "lnför försvarsbe

slut 2004- vilj a och förmåga" . 

Vid protokollet 
Herman Fältström 
sekretera re 
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Sammanträdesplan för Kungl. Örlogsmannasällskapet 2004 

Onsdagen 17 december 2003 kl 17 30- 2100 

Ordinarie sammanträde i Karlskrona i Sjöofficerssällskapets loka ler, Amiralitetstor

get 

Mötesförhandlingar samt inträdesanföranden av ledamöterna Dan Broström och 

Martin Hagbyhn 

Måndagen 19januari 2004 k/1730- 2100 

Ordinarie sammanträde i Göteborg i Sjöofficerssäll skapets loka le r, Nya varvet 

Mötesförhandlingar samt inträdesa nföranden av ledamöterna Sten Göthberg och 

Christopher Werner 

Onsdagen 25 februa ri 2004 kl 1730- 2 100 

Ordinarie sammanträde i Karlsk rona i Sjöofficerssällskapets loka le r, Amiralitetstor

get 

Mötesförhandlingar samt inträdesanföranden av ledamöterna E vorn Mårtensson och 

Michael Krafft 

Onsdagen24mars 2004 kl 1300- 1500 

Ordinarie sammanträde i Stockholm i Sjöofficerssällskapets lokaler, Skeppsholmen 

Mötesförhandlingar samt inträdesanförande av ledamoten Kent Zetterberg 

Onsdagen 28 april 2004 kl 1300- 1500 

Ordinarie sammanträde i Stockholm i Sjöofficerssällskapets lokaler, Skeppsholmen 

Mötesförhandlin ga r (revisionsberättelse för 2003 och fråga om ansvarsfrihet för sty

relsen) samt inträdesanförande av ledamoten Inge TjS)stheim 

Onsdagen 25 augusti 2004 kl/730- 2100 

Ordinarie sammanträde i Stockholm i Sjöofficerssällskapets lokale r, Skeppsholmen 

Mötesförhandlingar (beslut om högsta antalet ledamöter att väljas in 2004 och fast 

ställande av vallistor) samt inträdesanföranden av ledamötern a Lennart Karlsson och 

Lars Jakobsson 

Onsdagen 29 september 2004 k/1730- 2200 

Ordinarie sammanträde i Stockholm i Sjöofficerssällskapets lokaler, Skeppsholmen 

Mötesförhandlingar (val av styrelse och valberedning samt val av nya ledamöter) samt 

inträdesanförande av ledamoten Bengt Lundborg 
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Onsdagen 27 oktober 2004 kl 1300- 1500 

Ordinarie sammanträde i Stockholm i Sjöofficerssällskapets lokaler, Skeppsholmen 

Mötesförhandlingar (fastställande av årsavgift och sammanträdesdagar för 2005) samt 
inträdesanförande av ledamoten Peter Haglind 

Måndagen 15 november 2004 kl 1600- 2330 

233:e högtidssammanträdet i Stockholm på Vasamuseet 

Sammanträdets slutna del omfattar val av ordförande och vice ordförande för verk
samhetsåret 2005, införande av nya ledamöter och föredragning av verksamhetsberät
telse medan den öppna delen omfattar redogörelse för verksamheten under det gång
na å ret , några anföranden samt musikprogram. Därefter högtidsmiddag på Sjöoffi
cersmässen , Långa Raden 8, Skeppsholmen 

Första ordinarie sammanträde under verksamhetsåret 2005 kommer preliminärt att 
äga rum i Karlskrona onsdagen 15 december 2004. 

Notiser från bibliotekarien hösten 2003 

Det har varit hög aktivitet i akademiens bibliotek under hösten. Ett antal roliga och 
intressanta projekt har vi deltagit i. Under en längre tid har vi försökt marknadsföra 
biblioteket för att visa att det finns och att det pågår aktiviteter. Nu kan resultatet av 
dessa åtgärder noteras. Biblioteket har under året haft l 318 besökare. Stöd har läm
nats för att biträda ett antal forskare, vilket i tid har engagerat bibliotekarie och assis
tent allt från en timma upp till en vecka. Telefonförfrågningar, som har besvarats, är 
många och har glädjande nog ökat i antal. 

På hemsidan har vi lagt ut vår utställning om F H af Chapman, vilket redan har 
rönt viss uppmärksamhet. Professionellt museifolk på Marinmuseum rådde oss tidigt 
att skydda vårt material från beröring. En hel del skisser och ritningar i original visas. 
Våra vänner från Marinmuseum har dels kommit till biblioteket med ett antal glasski
vor för skydd av materialet, dels gett oss rådet att dra för gardiner för att skydda för 
starkt ljus. Vi har dessutom etablerat kontakt med Chapmansällskapet i Stockholm. 
Härutöver - kanske på outgrundliga vägar - kommer i nästkommande nummer att 
finnas en artikel om akademiens bibliotek och utställningen i Bi blis, vilken är Kungli
ga Bibliotekets vänförenings tidskrift. Örlogsmannasällskapets bibliotek medverkar i 
Marinmuseums utställning "Land i Sikte", som har karaktären av en basutställning. 
Denna utställning öppnade 2003- 10-11 och beräknas pågå lång tid framöver. 

Idag kan sjöfarare veta var de befinner sig på metern när. Men hur gjorde 
man förr'? 
l utställningen på Marinmuseum skall inbitna landkrabbor invigas i navigeringens och 
sjöresandets konst. Men utställningen "Land i sikte" bjuder också lärdomar för erfar
na sjömän och hobbyseglare. Hur användes stjärnorna förr och hur kunde sjöfarare 
via doften känna att man närmade sig Bohuslän eller Gotland? Vad betyder egentli-
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gen termen "död räkning" och vad har navigation att göra med enögda sjömän? 
Statens maritima museer har till utställningen "Land i sikte" också plockat fram 

undangömda skatter ur olika samlingar. Här visas exempel på ömtåliga navigationsin
strument från både Sjöhistoriska museet i Stockholm och Marinmuseum. Kompassen 
är väl något som de flesta känner till , men nu visas också ett tusenårigt astrolabium 
och mycketmer. Ord som kvadrant, sextant, oktant och jakobsstav får sin förklaring. 

Kungl. Orlogsmannasällskapet har bidragit med fem äldre navigationsböcker, 
nämligen 

Thomas Rajalin-Nödig Underrältelse om Navigation eller Styrmans-Kånsten. År 1728 
Werner von Rosenfeldt - Navigationen eller Styrmans-Konsten. År 1693. 
Fredric S.iöblom - Exempel uti navigation med därfil hörande taflor och logarith

mer. Carlskrona 1795. 
The Construction and Use of the Sea Quadrant, commonly called Hadley 's 

Quadrant . London1760. 
Corvin- Inledning till Styrmanskonsten 
Besökaren får också se den första och handskrivna versionen av Peter Geddas sjö

atlas från 1693. 

~:"cob Häggs fantastiska målning "Eugenie i Magelians sund" tillhör Kungl. 
Orlogsmannasällskapet 
Lördagen 20 september 2003 högtidlighölls på Marinmuseum i Karlskrona 150-årsju
bileet av fregattens Eugenies hemkomst i närvaro av ca 140 ättlingar till besättnings
medlemmar so111 var med på resan. Jubileet inramades med marin pomp och ståt av en 
flaggvakt från Orlogsskolorna och en septett ut Marinens Musikkår, som dagen till ära 
spelade "Fregatten Eugenies marsch", vars noter hade hittats i kårens gömmor. Dagen 
till ära fanns den berömda målningen av Jacob Hägg " Eugenie i Magelians sund" i 
Marinmuseums samlingssal , där den utgjorde en pampig syn i fonden. Ingen deltagare 
i jubileet kunde undgå att se tavlan. Ett antal spännande händelser inträffade under 
världsomseglingen för 150 år sedan. Om detta berättade korresponderande ledamo
ten Ivar Virgin, som är ättling i rakt nedstigande led till Eugenies fartygschef C A Vir
gin, samt ledamoten kommendör Christer Hägg, författare till boken om Eugenies 
världsomsegling. 

Efter ett intensivt 2003 emotses ett spännande år 2004. Välkommen till ett besök i 
Kungl. Örlogsmannasällskapets bibliotek eller slå en signal till 0455-259 91. Bibliote
ket står till tjänst för frågor om råd och fakta. 

Rolf Edwardson 

För att inte äventyra en säker distribution av tidskriften un
der 2004 anmodas ledamöter och prenumeranter att snarast 
anmäla eventuell adressändring samt att betala medlemsav
gift respektive prenumerationsavgift (nya belopp) senast 
2004-02-29 
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Minnesteckningar för år 2003 

Nils Hellström 

Förre kommendören Nils Hellström , Stockholm, har avlidit 11 oktober 2003 79 år 

gammal. Hans närmaste är hustrun Elisabeth (Betten) född Åkerhielm och barnen 

Fredrik, Tomas, Clara, Gustaf och Ludvig samt Bitte från ett tidigare äktenskap, svär

döttrar, svärsöner och barnbarn. 
Nils Hellström föddes och växte upp i Stockholm. Hans intresse för örlogsflottan 

väcktes tidigt, om vilket hans stora samling av dåtida örlogsfartygsmodeller från hela 

världen bär vittne. Under skolåren på Östra Real startade han en marinförening och 

han var en mycket aktiv medlem i dåvarande föreningen Sveriges Flotta. Efter stu

dentexamen 1944 antogs han som aspirant vid Kungl. Sjökrigsskolan och avlade sjöof

ficersexamen 1947. Sedan följde sjötjänst huvudsakligen på jagare och motortorped

båt och han utbildades till torpedofficer. Därefter följde utbildning till och tjänstgö

ring som flygspa nare vid F 11 i Nyköping. Han kom sedan också att genomgå Flyg

krigshögskolans stabskurs. 
Regionalt tjänstgjorde han under första hälften av 1960-talet i staben i dåvarande 

Marinkommando Nord i Härnösand och mellan åren 1966 och 1975 i två omgångar 

vid Militärområdesstaben i Skövde. Därefter krönte han raden av sjötjänstgöringar 

med tjänst som långresechef på Älvsnabben 1975-76 och dubblerade även chefskapet 
med en extraordinär sommarresa vid fartygets deltagande i den stora flottparaden vid 

Förenta staternas 200-årsjubi leum i New York sommaren 1976. Åren 1978 till 1982 

tjänstgjorde han som marinattache vid beskickningen i Moskva och utnämndes vid 

tillträdet av tjänsten till kommendör. Nils Hellström invaldes i Kungl. Orlogsmanna

sällskapet 1975. 
Efter sin pensionsavgå ng 1984 var han generalsekreterare i föreningen Sveriges 

Flotta t.o.m. 1991. Föreningen bytte samtidigt namn till Sveriges Sjöfart och Sjöför

svar. 
Nils Hellström var en vänsäll person i det privata umgänget och en stor glädjespri

dare. Han hade ett öppet sinne, lätt att formulera sig i tal och skrift samt ett gott "kom 

ihåg" om händelser i försvaret och i samhället i övrigt; all tid med god blick för det hu

moristiska, som ofta ligger i vardagens bisarra händelser. Kritik uttrycktes inte med 

hårda ord , men väl med ett inslag av ironi. Hans uppträdande i tjänsten präglades av 

respekt , särskilt för dem som var beroende av honom. Nils Hellströms huvudintressen 

låg inom det humanistiska området snarare än det tekniska- en tillgång i ett yrke, där 

annars teknik och teknisk utveckling alltid måste ta stor plats i vardagens arbete. 
A v ledamoten Bengt O 'Konor 
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Christer Söderlzielm 

Kommendören av l. graden Christer Söderhielm har avlidit 11 oktober 2003 efter nyss 

fy llda 80 år. Han sörjes närmast av makan Ma ud , f Dickson, sonen Claes och dottern 
Catharina med fami lj er. Christer Söderhielm föddes 1923 på Särsö i Stockholms skär

gård. Han var son till kommendörkapten Erland Söderbielm och hans maka , f A mein. 

Efter uppväxt i Stockholm och studentexamen 1942 antogs han som sjöofficersas

pirant och fick sin officersutbildning under beredskapsåren med officersexamen 1945. 

Han genomgick torpedofficersutbildning och senare sjökrigshögskolans stabskurs 

samt Försvarshögskolan. 
Hans sjötjänstgöring började på pansarskeppet Sverige och omfattade sedan 

tjänstgöring på de fl esta av flottans fartygstyper, 1958 som chef på motortorpedbåt. 

Han blev flaggadjutant i chefens för kustflottan stab och som kommendör chef för ja

garflotti lj. 
Landtjänstgöringen omfattade bland annat tjänst som adjutant åt chefen för mari

nen, amiralen Stig H:son Ericson , samt flerårig tjänst i Försvarsstaben, Marinstaben 

och militärområdesstab. Under mitten av 1970-talet var han några år försvarsattache i 

Köpenhamn och Bonn. l det gästfria hemmet på Dronningens Tvrergade i Köpen

hamn skapades mångårig vänskap med danska kolleger. Christer avslutade sin aktiva 

tjänst som chef för Berga Örlogsskolor. Han invaldes som ledamot av Kungliga Ör

logsmannasällskapet 1971. 
Christer Söderhielms gärning i flottan präglades av gott omdöme, lojalitet och sam

tidigt en förmåga att stå för och vid behov kämpa för sina egna åsikter. Han värnade 

om de traditioner och den stil som härskade i den flotta som fostrat honom och försök
te föra detta arv vidare till den nya tidens flotta. Efter pensioneringen verkade han ett 

flertal år som nämndeman, först vid tingsrätten, sedan vid Svea hovrätt. 
I kamratlivet var Christer tillsammans med hustrun Maud en uppskattad och av

hållen del i vår krets. Sitt intresse för friluftsliv, sommartid i skärgården med segling 

och fiske, vintertid på skidor, delade han med många av oss. Han ställde gärna upp, 

ant ingen det gällde att ordna kursträffar eller att hjälpa kamrater som så behövde. 

Christers omsorg om familjen var stor. Ma ud och han tillsammans med barnen var en 

illustration till hur vi tänker oss en lycklig familj. Vi sörjer Christer som en rak männis
ka, en gen tleman och en god kamrat. 

Av ledamoten Sten Börje Nilsson och 
korresponderande ledamoten Walter Wiek/und 
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Ledamoten 
FREDRIK HESSELMAN 

Major Fredrik f-lesse/man, som är elev vid 
Försvarshögskolans chefsprogram, har under el! års 
ljänslledighel 2002-2003 visfals i Vieinom 

Flodkrigföring i Vietnam - manöverkrig kontra 
gerillakrig 
Inträdesanförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i 
Stockholm 29 oktober 2003. 

Klarar svenska marina stridskrafter av fredsfrämjande operationer i floddelta och 
inlandsfarvatten? Ja. Vi är enligt min uppfattning väl skickade till en sådan opera
tion. Klarar våra marina förband av operationer av högriskkaraktär i floddelta och 
inlandsfarvatten? För detta vill jag höja ett varningens finger; floddeltats och in
landsfarvattnens geografiska och hydrografiska egenskaper bjuder på andra svårig
heter, än den "normalt" sönderbrutna kusten med skärgårdar och till del öppenhet 
mot havet. V åra förband är kanske ännu inte utbildade, utrustade eller organiserade 
för högriskföretag i floddelta och inlandsfarvatten. Under sina krig i Vietnam orga
niserade både Frankrike och USA speciella flodstridsförband i kampen mot revolu
tionär krigföring och gerillaförband i floddelta och inlandsfarvatten. På taktisk 
nivåfick de godaframgångar och deras erfarenheter är värda att ta del av. I denna 
artikel avser jag att med utgångspunkt i militärteori analysera krigserfarenheterna 
från flodstriderna och öka läsarens kunskap om flodkrigföring. M in avsikt är även 
att hålla liv i ett operativt och taktiskt resonemang i andan av KÖMS lymposium 
"Operations in extreme tittoral areas". 

Inledningsvis avser jag att beskriva vissa 
militärteoretiska ingångsvärden. Häref
ter besk river jag de franska, amerikanska 
och austra liensiska förbanden och ger 
exempel på hur de användes. Därefter, 
med stöd av de sex militära basfunktio
nerna, sammanfattar jag det empiriska 
underlaget . Avslutningsvis kommenterar 
jag några utvecklingsbehov för svenska 
marina förband. 
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Lite militärteori för landnära 
sjökrigföring 
Havsuttryck kan vara geografiskt , poli
tiskt eller militärt re laterade. 1 Jag använ
der i detta sammanhang de militärt re la
terade havsuttrycken. Blue water anger 
att förbanden som uppträder, där de har 
förmågan att agera på världshaven och 
att lösa uppgifter relate rade till en dylik 

Vietnam har en tradition i fråga om flodkrigföring Redan 7288 försvarade sig Vietnam 
framgångsrikt mot en mongolisk flotta 

miljö. Liftoral waters kan vara det havs
område vid kusten eller land innanför 
kusten, som går att påverka eller under
stödja från havet. Extreme littoral inne
bär i korthet att förband på land kan på
verka förband till sjöss och vice versa. 
Medbrown wafer åsyftas floder, kana ler, 
deltaland och hamnar. 

Det traditionella sjökrigets särart för
ändras vid uppträdande mycket nära 
land. Desto mera striden med marina för
band lämnar blue wafer och söker sig via 
tilloral water mot brown water desto 
me ra ökar kraven på samordning mellan 
mark-, sjö- och luftstridskrafter. Prin
ciperna för sjökrig, luftkrig och markkrig 
divergerar vanligen gällande medel och 
metoder för stridens förande. I tilloral 
warfare måste operationsledningen få de 
olika principerna att samspela och för 
sjöstridskrafterna finner jag det extra 
viktigt.2 Inte minst av egenskyddsskäl då 
en motståndare kan bekämpa fartyg med 
vapen och metoder, som ett fartygsför-

band vare sig kan upptäcka eller bekäm
pa. Kontroll av och agerande i en kustzon 
innebär därför ett operationsområde, 
som sträcker sig långt in på land och där 
ledning måste bedrivas ur de gemensam
ma operationernas perspektiv. 

Ett viktigt begrepp vid liftoral waters 
är farledsförträngningar. 3 Behärskar man 
en farledsförträngning är det troligt att 
man kan utöva kontroll över elen närl ig
gande sea Lines of communication' 
(SLOC).4 Kontrollen över en SLOC kan 
därefter leda till ett begränsat herravälde 
till sjöss. Med detta resonemang finns det 
möjlighet att i tittoral water och brown 
wafer kontrollera stora havs- eller lanel
område med förhållandevis små marin- , 
luft- e ll er markstridskrafte r. detta gä ll er 
även om dessa förband i första hand är 
avsedda för en annan strategisk dimensi
on, än vad de egentligen för tillfäll et har 
kontroll över. 

De militära basfunktionerna kan för
klaras som verksamhetsområden, vilka 
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beskriver en militärmakts krigföringsför
måga 5 De sex funktionerna är ledning, 
verkan (eld), rörlighet, skydd , underrät
telser och uthållighet (logistik) . Funktio
ne rna bör ses i ett sammanhang och är 
möjliga att använda vid a ll a analyser av 
krigföringsförmåga. 

Franska expeditionskåren och 
kriget på floderna i 
Nordvietnam 
Frankrike styrde Vietnam från 1859 till 
1954. Under andra världskriget var dock 
Vietnam ockuperat av Japan och vid 
andra världskrigets slut återkom frans
männen i syfte att återta kontrollen över 
Vi etnam. I det maktvakuum, som upp
stod vid krigsslutet mellan japanskt och 
franskt styre, växte sig det vietnamesiska 
kommunistpartiet starkt och förklarade 
1946 Vi etnam som en fri stat. 

Under förhandlingar mellan Frankri
ke och vietnamesiska kommunistpartiet 
1949 blev Vietnam en stat, med visst 
självstyre, inom det franska väldet. Dock 
slutade aldrig oroligheterna. Det vi etna
mesiska kommunistpartiets väpnade 
kamp tilltog och Frankrike förlorade mer 
och mer kontroll över landet. Slaget vid 
Dien Bien Phu 1954 avgjorde den väpna
de kampen i det vietnamesiska kommu
nistpartiets favör. Frankrike lämnade 
Vi e tnam och landet de lades. Nordviet
nam kom under kommunistiskt styre och 
i Sydvietnam var statskicket embryot till 
e tt demokratiskt statsskick. 

Varför krig på och kring floderna? 
De områden, där den fransk a led ningen i 
Vietnam valde att militärt bekämpa den 
vietnamesiska revolutionära kampen, 
var i vissa fall områdena kring floddelta 
och inlandets farvatten. Floderna tunge-
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rade som Iine of communication (LOC) 
för både de franska förbanden och Viet 
Minh och i de närliggande områdena 
som rekryte ringsbas för den revolutionä
ra vie tnamesiska kampen. Detta innebar 
en kollision då bägge de stridande par
terna önskade tillgång till floderna . Vis
serligen förfogade den franska expedi
tionskåren över flera luftlandsättnings
förband och lastbilsåkande eller mekani
serade armeförband, men deras antal var 
begränsat och Vietn ams vägnät var då
ligt. 

Som e tt led i den franska strategin 
med syfte att behärska Vietnams lands
bygd, valdes att spritt gruppera vissa för
band och behålla andra som rörliga 
snabbinsatsförband . De mindre rörliga 
förbanden förlades, där man ville försvå
ra rekryteringen till Viet Minh eller skära 
av gerillans underh ållslinjer6 Den seder
mera känd a byn Dien Bien Phu var en 
fransk bas med syfte att skära av under
hållslinj erna till och från Laos och södra 
Kina. l Hoa-Binh, öster om Hanoi längs 
Svarta Floden, valde fransmännen att ta 
en befäst bas från Vi et Minh i motsvaran
de syfte. På grund av stadens läge vid 
Svarta Floden fi ck flodstridsförbanden 
spela en roll vid just dessa strider. 

Marina attackförband - Dinassaut 
De franska förbanden för rörlig flodkrig
föring kallades dinassena och ingick i den 
franska flottan som även utövade taktisk 
ledning över alla dinassau/. 7 Utöver att 
ha kontroll över kusten hade flottan till 
uppgift att hå ll a inl andets vattenvägar 
säkra och farba ra. Enligt vissa bedömare 
var dinassout den mest effektiva franska 
förbandstypen och en innovativ lösning 
av fransk a flottan att applicera marin
stridskrafter i ett okonventionellt krig. 
Med dinassaut skapades en ny dimension 

av rörlighet och hög operativ kapacitet, 
dit landvägens Iines of communication 
inte nådde. l samverkan med arme och 
flyg genomförde dinassout både defensi
va och offensiva operationer och utnytt
jade sin rörlighet, e ldkraft och förm åga 
till snabb landsättning av trupp i syfte att 
förstärka svaga punkter i det franska för
svaret på landsbygden s 

E n dinassaut var organiserad efter det 
aktuella operationsområdets krav men 
bestod generellt av tolv fartyg.9 Fartygen 
var vanligen modifi erade amerikanska 
fartyg förstärkta med sidapansar och 
kraftfull beväpning. En dinassout kunde 
bestå av en LSSL (Landing Ship Support, 
Large) som ledningsfartyg, två LCM 
(Landing Craft, Materi al) ombyggd till 
flodmonitor för eldunderstöd och slutli
gen cirka sex LCM med granatkastare 
och commandosoldater. Vissa dinassaut 
innehöll även spaningsflygplan och LCT 
( Landing Craft, Tank) för de egna strids
fordonen . Taktiken för dinassena kan i 
första hand jämföras med markstridsför
band. 10 Vid framryckning längs floderna 
användes små lätt bepansrade och lätt 
bevä pnade båtar för framskjuten spaning 
och flankskydd . När man fick kontakt 
med fienden besvarade de mindre båtar
na elden medan huvudstyrkan landsteg 
understödda av tung eld från kanoner 
och granatkastare. 

Slaget vid Hoa-Binh, ett exempel på 
fransk flodkrigföring 
Med sin rörlighet, tunga e ld , stridsfordon 
transporterade på fartyg och commando
soldater var dessa förband en offensiv 
komponent och utgjorde ett allvarligt 
hot mot Viet Minh. Emellert id ledde inte 
alla operationer till framgång för dinas
sena. Slaget vid Hoa-Binh exemplifierar 
tyvärr en motgång, för den förban dstyp 

som ann ars väl tjänade kampen mot Viet 
Minh. Slaget vid Hoa-Binh tillkom av två 
orsaker; de slagkraft iga franska förban
den ville gö ra Viet Minh gripbar och slå 
gerillan i e tt avgörande slag samt skära 
av Viet Minhs underhållslin j er. 

Inled nin gsvis, den 14 november 1951 , 
tog fransmännen Hoa-Binh genom klas
sik manöverkrigfö ring. I en kombin ation 
av lu ft landsättn ing, anfallmed två din.as
saut, 15 infa nteribata ljoner, sju artilleri
bataljoner och två mekaniserade förband 
togs staden inom loppet av några timmar. 
Vietnameserna drog sig undan och bygg
de upp en ansenlig styrka bestående av 
nästan a ll a sina reguljära förband . Den 
kommande striden fick karaktären av ut
nötning och kom i första hand att vara en 
kamp om transportvägar till och från 
Hoa-Binh. Vi et Minh skar av närmsta 
landvägen från Hanoi och snart återstod 
bara floden för tunga transporter av un
derhåll och förstärkningar. Under den 
resterande striden om Hoa-Binh var de 
deltagande dinassaut helt nödvändiga för 
markstriden. 

Till försvar av vattenvägen hade 
fransmännen byggt ett antal befästninga r 
längs Svarta Floden. Dessa perifera 
punkter blev offer för Viet Minhs anfall 
och snart svårare att understödja än det 
egentliga slagfältet Hoa-Binh. Vattenvä
gen till Hoa-Bin h låg på flera ställen öp
pen för beskjutning från flodbank en, vil
ket gav större skottfält än vid eldöverfall 
mot ford onsko lonn er. 11 På andra platser 
täcktes stranden av tät vegetation, vilket 
gav skydd för eldöverfall på mycket nära 
stridsavstånd. 12 

Den sista striden med dinassaul vid 
Hoa-Binh ägde rum den 12 januari 1952. 
Då slog Viet Minh ut ett mycket kraft
fullt e ldöverfa ll mot de sista fartygen , 
som genomförde underhållstransporter. 
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Exempel på vietnamesiska "sea-lines ofcommunication" under kriget mot USA 

Som motanfall gjorde fransmännen 
"våldsam landstigning" mot den sida av 
floden , från vilken elden kom. Trots 
kraftfull insats av commandosoldater, 
kanoner, tunga kulsprutor och granat
kastare lyckades Viet Minh att sänka de 
sista fartygen , som kunde understödja 
markstriden vid Hoa-Binh. Den franska 
Lines ofcommunication via Svarta Floden 
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var bruten och elen 24 februari 1952, när 
Främlingslegionens 13:e halvbrigad som 
sista förband drog sig tillbaka, faller 
Hoa-Binh tillbaka i vietnamesisk kon
troll. 

Fientliga hot och svårigheter för 
dinass au t 
Dinassaut hade i första hand tre hot mot 

sig. u Det primära hotet var eldöverfall 
och det farligaste var kontrollerbara mi
nor. Men även flodbarrikader, byggda av 
Viet Minh, kunde utgöra ett hinder för 
rörligheten. Eldöverfallen genomfördes i 
huvudsak med pansarvärnsvapen , som 
torde ha haft god verkan mot de lång
samgående fartygen, som dessutom er
bjöd stor målyta. Som skydd mot eld
överfall använde fransmännen flygplan 
för spaning och eldunderstöd. Dessutom 
hade man , som tidigare nämnts, egen 
spaning i form av mindre båtar. 

De kontrollerbara minorna var det 
största hotet, då både minan och opera
tören var svåra att upptäcka. Minan 
sjönk ner i den dyiga botten och röjning 
fick utföras med kättingar som dragga
des bakom kolonnens första båt. Opera
tören av minan var ofta i skyl av tät vege
tation och svår att upptäcka . Ä ven i detta 
syfte användes flyg som ett skydd. En 
svårighet som uppkom i flodkrigföringen 
var skyddet av den egna vägen bakåt. 
När väl en dinassaut lyckats tränga in på 
djupet av fienden och där löst sin uppgift, 
var vägen tillbaka efter en raid ofta farli
gare än själva huvuduppgiften. 

Det amerikanska flodkriget i 
Mekongdeltat 
Frankrike lämnade bakom sig ett delat 
Vietnam och en konflikt mellan Nord 
och Sycl startade ganska så snabbt. Å ena 
sidan så blev regeringen i Sydvietnam 
anklagad för valfusk och därför brott 
mot 1956 års fredsslut. Å andra sidan så 
blev Nordvietnam anklagad för att stötta 
den revolutionära och samhällsomstör
tande kommunistgerillan FNL. Redan 
under början av 1950-talet hade USA 
rådgivare i södra Vietnam. Efter 1956 
ökade dessa i anta l. Teorin om dominoef-

fekten , rädslan för ett kommunistiskt 
maktövertagande i stora delar av Sydost
asien , färgade i allt väsentligt den ameri
kanska synen på Vietnam uneler större 
delen av 1950- och 1960-talen. Från 1956 
till 1968 ökade USA konstant sina insat
ser i Vietnamkonflikten , vilken visade sig 
svårlöst och USA försökte efter hand 
hitta en "hedersam" väg ur Vietnam . Tel
offensiven januari/februari 1968 påskyn
dade det amerikanska uttåget ur kriget 
och USA försökte göra konflikten till 
vietnamesernas eget krig. Från 1969 drog 
sig USA ur Vietnam för att 1973, i allt vä
sentligt, ha lämnat Syclvietnam. 1975 blev 
Sydvietnam invaderat Nordvietnam och 
landet enades under kommunistiskt sty
re. 

Varför krig på och kring 
Mekongdeltat'? 
Mekangtlodens förgreningar i södra 
Vietnam utgjorde, och gör så fortfarande, 
en betydelsefull källa för Vietnams eko
nomi. Området är betydelsefullt för jord
bruk och fiske och därför förhållandevis 
tätbefolkat. Under det amerikanska kri
get levde 60% av Syclvietnams befolk
ning i Mekongdeltat. Sjövägarna använ
des för lokalbefolkningens egna trans
porter men också för kontakt med både 
Kambodja och Laos. Under det ameri
kanska kriget var Me kong ett viktigt om
råde för rekrytering till FNL och ett vik
tigt område för basering och unelerhåll 
av gerillaförbanden. 14

•
15 

Längs kusten lyckades elen amerikan
ska flottan från 1967 avsevärt försvåra 
gerillans seafines of communication. Me
kongfloden , som sammanbinder norra 
Laos med havet utanför Sydvietnam , 
blev därför en viktig Line of communica
tion för underhåll av FNL i Sydvietnam.16 

1968 uppskattade den amerikanska un-
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derrättelsetjänsten att varje månad 
transporterades på Mekongfloden 175 -
200 ton av förnödenheter från Kambodja 
till Sydvietnam. 

De amerikanska 
flodstridsförbanden River Patrol 
Force och Mobile Riverine Force 
Fram till 1966 hade de sydvietnamesiska 
flodstridsförbanden River Assau/t Groups 
( RAG) med stöd av amerikanska militä
ra rådgivare och VS Special Forces an
svaret för kampen mot geri llan i Me
kongdeltat. Dock hade FNL förhållande
vis stor kontroll över deltat och kunde 
röra sig såväl i deltat som längs kusten. 17 

För att bättre kunna bekämpa gerillan 
skapades nya förband för en rörligare 
och mer offensiv antigerillakrigföring i 
flodd eltat. Förbanden var för lagda i stora 
logementsfartyg i flodmynningarna och 
kunde därför lätt byta opera tionsområ
de. De hade med sina flodbåtar betydligt 
bättre taktisk rörlighet än ordinarie 
markstridsförband hade i floddeltat. De 
nya förbanden var Task Force 115 med 
uppgifter längs kusten och Task Force 
116 (River Patrol Force, RPF) och Task 
Force 117 (Mobile Riverine Force, MRF) 
med uppgifter i floddeltat. TF 115 och TF 
116 hade till uppgift att skära av gerillans 
line of communication och TF 117 hade 
''search and destroy'' som huvuduppgift. 1s 

RPF och MRF utvecklades samtidigt 
och opererade parallellt i floddeltat. Un
der vissa operationer agerade förbanden 
gemensamt för att nå största effekt. RPF 
hade i uppgift att bevaka och kontrollera 
fartygsrörelserna på floderna . M R F hade 
i uppgift att i direkt anslutning till floder
na förstöra gerillans baser samt deras po
litiska och militära struktur. Därför var 
RPF och MRF olika utrustade, organise
rade och bemannande. 
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RPF bestod av båtar från flottan och 
helikoptrar från armen. Som mest bestod 
förbandet av cirka 2 000 officerare, sjö
män och soldater och 135 fartyg av olika 
slag. Den vanligaste båttypen var PBR 
(P a tro l Boat River) , en 10meter lång glas
fiberkonstruktion med vattenjet god för 
25 knop med fyra mans besättning och en 
beväpning bestående av tunga och lätta 
kulsprutor. Som underhållsbas användes 
specialbyggda LST (Landing Ship, Tank) 
och LSD (Landi ng Ship, Dock) vilka ank
rades upp i flodmynningarna. 

Det taktiska uppträdandet berodde 
på rådande hotbild och uppgiftens art. 
Vid sjökontroll agerade Patrol Boat Ri
ver oftast i par med vietnamesisk militär
polis som visiteringstrupp. Inledningsvis 
användes civila poliser, men efter skott
lossning vägrade dessa att följa med på 
vidare uppdrag. 19 Motivet till att använda 
polis för visitering hade enligt min upp
fattning troligtvis flera orsaker. Det var 
alltid civila vietnamesiska båtar som 
kontrollerades och svårt att skilja vän 
från fiende. l en dylik miljö var säkerli
gen en vietnamesisk polisman mera läm
pad än en 20-åring amerikansk sjöman, 
att avgöra ifall den fattiga fiskarfamiljen 
var smugglare (ibland mot sin vilja) åt 
gerillan eller helt vanliga fiskare. 

MRF bestod av båtar från flottan och 
tre infanteribataljoner och helikoptrar 
från 9. armeelivisionen och var i stort 
uppbyggt på samma sätt som de franska 
dinassmtt. Förbandet bestod som mest av 
cirka 4 000 officerare, sjömän och solda
ter och 161 olika fartyg och båtar, där 
pansrade och beväpnade trupptransport
båtar var elen dominerande båttypen. 
Båtparken bestod som mest av 103 ATC 
(Armorecl Troop Carrier) , 31 ASPB (As
sault Support and Patrol Boat) , 6 CCB 
(Command and Control Boat), 17 moni-

torer och 4 tankbåtar. För sina flytande 
baser elisponerade förbandet även två lo
gementsfartyg med kapacitet för l 300 
personer per fartyg och ett större repara
tionsfartyg. 

Alla båttyper var kraftfullt beväpna
de för de uppgifter som de förväntades 
lösa. Fördelat på olika båttyper hade 
MRF luftvärnskanoner, stort antal tunga 
och lätta kulsprutor, granatkastare och 
e ldkastare. Även armens haubitser mon
terades med framgång i fören på vissa 
monitorer. 

De flesta båtarna var modifierade 
LCM (Landing Craft, Mechanizecl) från 
andra världskriget och gjorde efter om
byggnad blott sex knops fart, till och med 
logementsfartygen var snabbare med 
sina 12 knop.Z0 

Den enda specialbyggda båttypen för 
MRF var ASPB som med sina 35 ton 
gjorde 15 knop2 1 Beväpnad med granat
kastare, 20 mm kanon, tunga och lätta 
kulsprutor var båten tänkt vara flodens 
"jagare". l syfte att nå en förh ållandevis 
hög fart hade båten inget ballistiskt 
skyeld och blev snart borttagen från of
fensiva uppdrag. 

Varför var inte USMC engagerade 
med MRF i floddeltat? Den amerikanska 
militära ledningen hade två huvudsakliga 
motiv att inte använda USMC; US Mari
ne Expeditionary Brigade hade redan 
1965 lanelstigit i Danang i mellersta Viet
nam med syfte att skyelda en flygplats 
och 9. armedivisionen hade Mekongdel
tat inom sitt operationsområde;22 en bri
gad ur USMC ansågs för tungt utrustad 
för strid i floddeltat. 

Operation Coronado och striden vid 
Rach Ba Rai River 
Operation Coronado, mellan sommaren 
1967 och våren 1968, hade till uppgift att 

"rensa" norra området av Mekongdeltat 
innan "rensningen" av södra deltat kunde 
starta. Tack vare M RF operativa omgrup
pering till norra området kunde förbandet 
snabbt ta initiativet från gerillan i sitt nya 
operationsområde. Dock hade gerillan 
inom sitt område en bas, vilken inte kunde 
nås med konventionella markförband. Ett 
anfall med helikoptrar hade misslyckats 
och planeringen var nu att landsätta två 
infanteribata lj oner i en kniptångsmanö
ver. Geri ll an skull e bli inringad och tillin
tetgjord. Infanteristerna var redan trötta 
efter tidigare uppdrag och under fram
ryckningen mot landstigningsplatserna 
var alla vapen bemannade av sjömän. En 
av bataljonerna blev utsatt för eldöverfall 
på mycket nära håll. De två första ATC, 
vilka agerade minsvepare, blev sönder
skjutna av pansarvärnsraketer och drivan
de i brandrök. Av någon anledning upp
stod förvirring i stridsledningen och vissa 
båtar ökade farten medan andra stanna
de. Gerillan sköt från bunkrar nära vat
tenlinj en och bataljonens enda monitor 
besvarade med tung eld. En pluton lycka
des att landstiga , men inga andra delar av 
bataljonen lyckades ta sig iland. Bataljo
nen fick dra sig tillbaka. Den andra batal
jonens minsvepare blev också beskjutna, 
men man lyckades landsätta truppen och 
till slut slå ihop kniptången. Gerillan drog 
sig unelan och lämnade 79 personer bak
om sig. MRF räknade in sju stupade och 
133 sårade. 

Tet-offensiven och taktiska 
framgångar i Mekongdeltat och Hue 
Tet-offensiven 1968 var enligt många be
dömare en amerikansk strategisk och 
operativ motgång, men på den taktiska 
nivån nådde USA ett stort antal fram
gångar. Ageraodet i Mekong och Hue 
var definitivt en framgång för the brown 
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Exempel Viet Congs vapen för flodkrig-pansarvärnsvapen och mina 

water sailors i RPF och the green .fleet of 
the delta i MRF. 

Te t-offensiven kom som en total över
raskning och flottans ledning ville snabbt 
flytta MRF från Mekongdeltat till Sai
gon. Detta hindrades på grund av dåligt 
väder och MRF fick istället uppgifter av 
"brandkårskaraktär" i deltat.23 I sam
mansatta förband gjorde RPF med sina 
snabba Patrol Boat River och M RF med 
sin slagkraft snabba utryckningar för att 
bekämpa gerillan var de än fanns i deltat. 
Orderna från högre chef var ibland 
knapphändiga och cheferna i floddeltat 
fick ofta agera självständigt.24 Det är un
der dessa strider som flodstridsförban
den når sina största framgångar tack vare 
kombinationen av rörlighet, manöver
tänkande och eldkraft. 

Den stad, som troligen drabbades 
hårdast under Tet-offensiven , var den 
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gamla huvudstaden Hue i mellersta Viet
nam. Här lyckades gerillan och den re
guljära Nordvietnamesiska armen att 
hålla staden i nästan en månad. Flodvä
garna till Hue, Hue River och Dong Ha 
River var hotade och RPF och MRF be
ordrades att organisera TF Clearwater 
för försvaret av floderna som Iine of com
munication. 25 Ti ll TF Clearwater avdela
des från RPF och M RF 10 PBR, 10 ATC, 
tre monitorer och en CCB. Utöver detta 
disponerade CTF Clearwater attackflyg, 
artilleri , helikoptrar för markbeskjutning 
och en mindre mängd marktrupp. Styr
korna från Mekong transporterades till 
mellersta Vietnam med en Landing Ship 
Dock. 

Inledningsvis skulle båtarna i TF 
Clearwater transportera förnödenheter 
men problemen var flera; grundstötning
ar, dimma, eldöverfall och minor. Snart 

kom fokus att hamna på minsvepning, pa
trullering, landsättning av trupper och eld
understöd. Det farligaste hotet var minor 
och närheten till Nordvietnam gjorde 
denna fara ännu större. TF Clearwater 
upptäckte flera gånger soldater från re
guljära nordvietnamesiska armen med att 
nattetid lägga ut flodminor. De fientliga 
minorna, som röjdes var dels kontroller
bara från land, dels akustiskmagnetiska 
stegminor. Med tillgängliga amerikanska 
resurser var minorna av sovjetiskt ur
sprung mycket svåra att röja.26 

Royal Australian Armoured 
Corps och eld mot sjömål 
Australien i Vietnam 
Från 1965 till 1972 hade Australien me
kaniserade förband i Sydvietnam. Deras 
huvudsakliga operationsområde var syd
ost om Saigon och ner till kusten. Inled
ningsvis ägnade man sig åt patrullering, 
men efter Te t -offensiven blev kriget 
mera våldsamt och australiensarna bör
jade använda CenturionstridsvagnarY I 
operationsområdet fanns ett antal floder 
och vägar som för Viet Minh var viktiga 
Lines of communication. De australiensis
ka insatserna i Vietnamkonflikten är in
tressanta, då deras agerande framgångs
rikt skilde sig från det amerikanska avse
ende antigerillaverksamheten. De för
band som Australien under längst tid an
vände i Vietnam var Special Air Service. 

Eld mot sjömål med stridsvagnar 
Viet Minh valde nästan al ltid att utföra 
sina attacker, spaningar, underhållstrans
porter och andra rörelser nattetid. Där
för var det inom det australiensiska ope
rationsområdet förbjudet för båtar att 
röra sig nattetid på floden Song Rai. 
Hände detta, hade man rätt att skjuta 
omedelbar verkanseld. För att lättast 

kontrollera rörelse rna inom området, så
väl på land som på floderna , hade de au
straliensiska förbanden nattetid bevak
ning vid byarna. 

Vid floden användes stridsvagnar för 
att bekämpa gerillans Iine ofcommunica
tion. Med sin 84 mm kanon och starka 
strålkastare hade stridsvagnarna inga 
problem att i mörker bekämpa mål upp 
till två ki lometers avstånd med både pan
sarbrytande ammunition och spränggra
nater28 Den sekundära beväpn ingen, be
stående av tunga och lätta kulsprutor, 
kom också väl till pass mot de förhållan
devis mjuka mål, som de vietnamesiska 
träbåtarna utgjorde. Båtarna rörde sig 
långsamt, skottfältet var fritt och strids
vagnarna var nästan alltid i förhand , var
för målen var mycket lätta att upptäcka 
och bekämpa. 

Ett problem, som de australiensiska 
stridsvagnsförbanden hade, var av tek
nisk karaktär. För att hålla laddning i 
batterierna, använda radion och strålkas
tare och för att kunna röra stridsvagns
tornet någorlunda smidigt var man 
tvungen att köra hjälpmotorn . Den lilla 
bensinmotorns oljud varnade inte bara 
båtarna på floden, oljudet skapade också 
behov av närförsvarstrupp för strids
vagnarna. 

1971 minskade Australien sitt militära 
engagemang i Vietnam och stridsvagnar
na skickades hem. 1972 lämnade alla 
större förband Vietnam och kvar fanns 
endast en liten grupp för militär rådgiv
ning och utbildning. 

Sammanfattning avseende de 
sex militära basfunktionerna 
Ledning 
I det empiriska underlaget finns inget 
som tyder på brister i den franska och 
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amerikanska operativa e ll er taktiska led
ningen av sina flodstridsförband. Det tor
de ha varit så, att den taktiska ledningen 
inom de olika operationsområdena hade 
förhållandevis stor handlingsfrihet med 
tydliga ramar. Taktiska och stridsteknis
ka samordningsproblem mellan båtar/ 
flottan och marktrupp/armen var troli
gen minimerad genom hur dinassaut och 
Mobile Riverine Force var organiserade. 

Eld 
Flodstridsförbanden var i förhållande till 
sin motståndare mycket kraftfullt beväp
nade och inget tyder på att förbanden 
hade för lite eldkraft. Men en anfallande 
och landstigande styrka måste ha eldöver
lägsen het, om inte konstant så åtminstone 
momentant genom understöd av annat 
förband. Den franska och amerikanska el
den levererades från alla tre dimensioner
na sjö, mark och Juft. Vid bekämpning av 
sjömål från stranden visade de australien
siska förbanden att även stridsvagnar var 
ett medel för flodkrigföring. 

Den vietnamesiska elden var uppen
barligen ett problem, då den vietnamesis
ka motståndaren var svå r att upptäcka 
innan han själv öppnade eld. Minorna 
var svåra att röja, då de sjönk ner i den 
mjuka botten och eldöverfall svårt att 
upptäcka på grund av vegetation nära 
vatten. På vissa platser hade motstånda
ren öppna och breda skottfält mot flo
derna, vilket torde ha underlättat för eld
givning med pansarvärnsvapen. Utöver 
minröjning med draggande kättingar, 
saknas det uppgifter i det empiriska un
derlaget huruvida flodstridsförbanden 
kunde taktikanpassa sin förflyttning med 
hänsyn taget till minhotet 

Skydd 
Vare sig dinassaut, RPF eller MRF be-
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härskade tillräckligt mycket av terrängen 
vid sidan om vattenvägarna att de kunde 
utesluta överraskande bekämpning från 
land. Ballistiskt skydd på båtarna och 
den egna elden utgjorde förbandens 
främsta skydd. Detta visade sig ändå inte 
tillräckligt och hotet från pansarvärnsva
pen och minor torde ha påverkat det tak
tiska uppträdandet.29 Kravet på skydd 
sänkte också hastigheten på den taktiska 
rörligheten. En båttyp blev dessutom 
borttagen från offensiva uppgifter på 
grund av sitt dåliga skydd, vilket visar på 
högt ställda skyddskrav i dylika operatio
ner. Skydd var prioriterat före hastighet. 

Logistik 
För att de amerikanska förbanden skulle 
kunna uppträda rörligt och offensivt i 
floddeltat krävdes flytande baser bestå
ende av stora Jogistikfartyg. Utan dessa 
hade de mindre båtarna och soldaterna 
troligen varit mycket mindre operativt 
och taktiskt rörliga och uthålligheten va
rit betydligt sämre. En offensiv och kraft
fulllogistik var en förutsättning för RPF 
och MRF i Mekongdeltat. 

U oderrättelsetjänst 
Inget i det empiriska underlaget visar på 
en överdriven betydelse av underrättel
setjänst vid flodkrigföring. Amerikanska 
specialförband var tiden före flodstrids
förbanden aktiva i Mekongdeltat. Troli
gen hade RPF och MRF direkt samver
kan med dessa, om inte för operativ led
ning eller underrättelser, så för att undvi
ka vådabekämpning. 

Rörlighet 
Enligt min uppfattning var taktisk rörlig
het den mest utmärkande och effektiva 
egenskapen hos dinassaut, RPF och 
MRF. Förmågan att snabbt flytta eldkraf-

Vietnamesiska f lottan i strid med amerikanskt .flyg 

tiga och uthålliga förband på vatten 
skänkte landkrigföringen ytterligare 
flexibilitet. Den operativa och taktiska 
chefen fick tack vare rörlighet till sjöss 
och på floder ytterligare ett instrument i 
en aktiv och offensiv krigföring. 

Förmågan till operativ rörlighet ut
nyttjades av fransmännen för att transpor
tera eldkraft och underhåll till avlägsna 
baser dit landvägarna var begränsade. 
Amerikanarna utnyttjade den operativa 
rörligheten till att ändra baseringsområde 
inom Mekongdeltat eller med stöd av sto
ra transportfartyg flytta förband från söd
ra Vietnam till mellersta Vietnam. För
banden bestod huvudsakligen av båtar 
specialgjorda för flodkrigföring, vilket ne
gativt påverkade deras förmåga till opera
tiv rörelse i öppna farvatten. Därför kun 
de inte RPF och MRF på grund av dåligt 
väder byta operationsområde från Me
kong till Saigon under Tet-offensiven. 

Den taktiska rörelsen var kärnan i 
flodstridsförbandens taktik och uppträ
dande. Eldkraften och den taktiska rör
ligheten skapade den handlingsfrihet och 
överraskning som behövdes för att återta 
initiativet från Viet Minh i Mekongdel
tat. Båtarnas svaghet var deras låga fart
resurser. Önskemålet om skydd fick kon
sekvenser för farten och inom M RF 
plockade man bort den snabbaste båten 
från offensiva uppgifter. På taktisk nivå 
prioriterades således bra skydd före hög 
fart. 

Sammanfattning avseende 
manövertänkande 
De franska och amerikanska erfarenhe
terna från flodkriget i Vietnam visar att 
sjökrigets särart mister mycket av, för att 
inte säga all, sin relevans i brown water. 
Jag hävdar att det är nästan enbart i ett 
uppträdande i blue waters, som sjökriget 
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ill 

har en unik särart skilt från de luft- och 
markoperativa principerna. I trånga havs
områden och inlandsfarvatten finns det 
fullt av farledsförträngningar, som ger en 
mindre styrka goda förutsättningar att 
skära av en viktigt sea fine of communi
cation och därefter få kontroll över stora 
havs- och landområden. 

Jag hävdar att flodstridsförbandens 
taktiska framgångar var en produkt av 
ett utpräglat manövertänkande på grund 
av: 
• Snabbare än vad gerillan kunde röra 

sig söktes gerillans svagheter upp. 
• Troligen var befogenheter delegerade 

till taktisk chef inom ramen för god 
uppdragstak tik. 

• Rörligheten med båtar gav möjlighet 
till momentan koncentration av för
band och kraftsamling av eld. 

• Flexibiliteten i flodstridsförbanden 
kompletterades av armeförbandens 
slagkraft och flygets snabba leverans 
av eld och underrättelser. I syfte att 
optimera effekten av varje förbands
typ agerade flodstridsförbanden i 
sammansatta förband 

• E ldkraften var vida överlägsen mot
ståndarens. 
Även om sjökriget mister mycket av 

sin särart i floddelta, inlandsfarvatten 
och extreme tittoral så är svenska marin
stridskrafter väl lämpade att delta i ope
rationer med sammansatta förband i en 
dylik miljö. Majoriteten av manövertän
kandets krav uppfylls därför att våra ma
rina förband är snabba och kan med stöd 
av taktisk och operativ rörlighet söka 
upp motståndarens svaghet; vi har dele
gerade befogenheter till taktisk chef; vilket 
underlättar snabba beslut. Med stöd av 
taktisk och operativ rörlighet kan vi 
snabbt koncentrera förband och eldkraft 
och nå momentan överlägsenhet. 
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Avslutning 
Mitt inträdesanförande är en analys av 
en taktisk och operativ innovation att 
möta gerill akrigföring. Dinassaut, River 
Patrol Force och Mobile Riverine Force 
var alla tre skapade för att genom manö
ver möta den revolutionära krigföring
ens asymmetriska metoder och gerilla
taktik i floddelta och inlandsfarvatten. 
Royal Australian Armoured Corps upp
gifter vid floderna krävde taktikanpass
ning och nytänkande av armen och 
stridsvagnsförbanden, även detta en in
novation att lära av. 

För fredsfrämjande operationer i 
floddelta och inlandsfarvatten är svenska 
marina förband rätt utrustade, utbildade 
och organiserade. Några av de främsta 
fördelarna är att kunna agera enligt rna
nävertänkandes principer på land och till 
sjöss samtidigt. Dock har vi just nu, med 
hänsyn taget till de franska och ameri
kanska erfarenheterna från flodkrig i 
Vietnam, ett antal basfunktioner som bör 
utvecklas om svenska marina enheter 
skall delta i operationer av högriskkarak
tär i floddelta och inlandsfarvatten. 

På taktisk nivå prioriterar jag utveck
ling av skydd som är i harmoni med upp
giften. Vare sig dinassaut, RPF eller MRF 
behärskade tillräckligt mycket av ter
rängen vid sidan om vattenvägarna så att 
de kunde utesluta överraskande be
kämpning från land. Alla tre förbanden 
prioriterade skydd före fart. Vid opera
tioner av högriskkaraktär i noddelta och 
inlandsfarvatten , finner jag det troligt att 
vi i Sverige skulle uppleva samma pro
blem och tvingas göra motsvarande prio
ritering. 

Ä ven följande grundläggande funk
tioner behöver utvecklas på taktisk nivå, 
nämligen ledning av uppgiftsanpassade 
och tillfälligt sammansatta mindre för-

band från marin- , luft- och markstrids
krafterna samt tillräckligt mycket och 
kraftfull eld mot markmål. 

På operativ nivå behövs inte bara en 
doktrin för de gemensamma operatio
nerna och manövertänkande i flera di
mensioner. Det behövs även större öv
ningar med tillfälligt sammansatta för
band från marin-, luft- och markstrids
krafterna i syfte att öva operationsled
ning på högre nivå. Praktisk operations
konst verkar vara en kunskap och förmå
ga som ligger i träda. 

De antikoloniala gerillakrigen är 
över, men framtid en kräver kanske kon 
flikthantering i nya farvatten. Revolutio
när krigföring och befrielsekamp är ut
bytt mot asymmetriska hot och terror
ism. Försvarsmakten måste fortsätta sin 
marina utveckling och med hög bered
skap vara beredd att hantera det oförut
sedda. 
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För Sverige i tiden 
G/obalisering - Svensk sjöfart och Sveriges försvar 
Inträdesanförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i 
Stockholm 29 oktober 2003 

Med utgångspunkt i H M Konungens valspråk ber jag, som inträdesanförande i den
na akademi, att få framföra några reflexioner kring globaliseringen av vår värld, 
konsekvenserna för Sverige och för Försvarsmakten. Jag vill påstå att den absolut 
mest omdanande utvecklingen i den industrialiserade världen idag iir globalisering. 
Informationsflöden och handel är idag till den grad gränslösa att vi inte ens reflekte
rar över det. Det mesta vi konsumerar är tillverkat i Asien. Värdet av våra tillgångar 
styrs av uppfattningar i Amerika. Dagens studenter läser lika gärna utomlands som i 
Sverige. Våra konsumtionsvanor, privata intressen, mediaval-allt präglas av gräns
löshet. Industriers lokalisering, försörjning av produktionsresurser och etablering av 
nya marknader styrs av ekonomisk utilitarism, inte av nationella imperativ. 

Globalisering är dock inte en kraft i sig 
själv, utan resultatet av staters, organisa
tioners och individers strävanden och in
bördes samordning. Det är också resulta
tet av tekniska landvinningar och förfin
ande av våra marknadsekonomiska sys
tem. Oavsett vad vi personligen kan 
tycka om denna utveckling, ser jag ingen 
som helst återvä ndo, utan snarare en ac
celerering. Sveriges aktiva de ltaga nde i 
världssamfundet och dess organisationer 
är viktigt för att säkerställa en global ut
veckling som vi anser vara positiv. Jag an
ser sjä lv att Sverige har mycket som vi 
både kan och bör bidra med. I Sverige 

har vi en tradition av demokrati, öppen
het och jämlikhet, som är en av de star
kaste i världen. På ett unikt sätt har vår 
moderna utrikespolitik kännetecknats av 
nat ionell oegennytta i vår strävan att 
stödja u-länder och värna om elen globa
la miljön. Vi är ett st udi eboksexempel på 
hur små länder, genom frihandel , kan 
skapa generellt välstånd. 

Svensk sjöfartspolitik är ett konkret 
exempel på Sveriges roll som pådrivare 
av värderingar som bidrar till att världs
samfundet utveckl as i en riktning som vi 
upp fattar som positiv. Under många år 
har den svenska handelsflottan, och med 
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den svensk varvsindustri , inte haft förut
sättningar att hävda sig intern ationellt på 
grund av höga kostnader förenade med 
att verka utifrån Sverige. Resultatet har 
varit entydigt - sjöfarts- och varvsnä
ringarna har så gott som raderats ut. 
Några få rederier i världsklass har dock 
specialiserat sig och lyckats hålla sig kvar 
i Sverige, däribland Walleniusrederierna. 
Det hade varit enkelt att flytta utom
lands, båtarna byggs i Sydkorea, fraktar 
japanska bilar till USA och skrotas i 
Kina. De fysiska beröringspunkterna 
med Sverige är relativt få , för internatio
nella transporter till sjöss är bland de fri
aste och mest oreglerade näringarna som 
finns idag. 

För tre år sedan fick dock svensk sjö
fartspolitik en dramatisk kursändring. En 
visionär politik stödd av bland annat soci
aldemokraterna, kristdemokraterna och 
folkpartiet gjorde att vi först fick ett så 
kallat bruttolönesystem och sedan ett net
tolönesystem för våra sjöanställda. Till
sammans med det s.k. TAP-avtalet (Till
fälligt Anställd Personal) ingånget mellan 
Sjöfolksförbundet och Svenska Redare
föreningen , har vi idag försäkrat oss om 
bemanningskostnader, som är jämförbara 
med vår omvärld. Sjöfartsnäringen väntar 
bara på att Riksdagen också skall införa 
en s.k. tonnageskatt för rederier i stället 
för den ordinarie bolagsbeskattningen, 
vilket skulle ge full konkurrensneutralitet 
till vår omvärld. Den nya sjöfartspolitiken 
fick omedelbart gensvar. l styrelserum
men idag talas det inte längre om utflagg
ning av svenskt tonnage utom om inflagg
ning. Sverige som sjöfartsnation håller på 
att återuppstå med ungefär 250 fartyg om 
ca 1.7 miljoner ton dödvikt. Detta är posi
tivt för Sverige, eftersom det tillför arbets
tillfällen , kompetens och skatteintäkter. 
Av ännu större betydelse är det dock för 

324 

vår omvärld. Sverige och svenska normer 
kan nu återigen med trovärdighet få ge
nomslag inom den internationella sjöfar
ten. 

Det är ett fa ktum att Sverige är 
världsledande när det gä ll e r kvalitets
och säkerh etstänkande till sjöss. Tillsam
mans med Storbritannien och Finland är 
vi den flaggstat som har lägst andel kvar
hållna fartyg i hamnstatskontroller. fdag 
erbjuder svenska redare fi li ppinska och 
andra utländska besättningar anställ
ningsavtal som har tryggh etsnormer som 
återspeglar det, som vi i Sverige tar för 
givet, men som i internationella samman
hang är unikt. Walleniusrederiernas mil
jöprogram är normbildande i hela indu
strin . Vi är med om att humanisera sjö
rätten så att också hänsyn tas till flykting
ar till sjöss. Att Wallenius-Wilhelmsenfar
tyget m/sTampa inte följde order givna 
av australiensiska staten och dess örlogs
fartyg fö r att istället skydda flyktingars 
intressen är bevis för att det finns företag, 
vars etiska värderingar faktiskt får prio
ritet framför vinstmaximering. Tack vare 
den nya svenska sjöfartspo litiken kan 
svenska staten och svenska rederi er vara 
globalt pådrivande i att sätta nya, högre 
norme r för säkerhet till sjöss, miljömäs
sigt ansvarstagande och etiskt uppträ
dande. 

Det hade- särskilt i detta forum - va
rit frestande att fortsätta på detta tema 
och tala om vad Walleniusrederierna, 
som helt ell er delvis kontrollerar ca 130 
RoRo-och bil transportfartyg, eller drygt 
35% av den globala fordonstransportka
paciteten , skulle kunna göra , och gör, för 
militär strategisk rörlighet. Det ä r istället 
angeläget för mig som förespråkare för 
både ett globalt svenskt ansvarstagande 
och ett starkt försvar av Sverige att ge ett 
för mig angeläget perspektiv på den rå-

dande försv arsdebatten. Jag bestämde 
mig för att bli sjöofficer, eftersom jag var 
störd över de systematiska ubåtskränk
ningar som uppmärksammades i början 
av 1980-talet. Som stridsledningsofficer 
under den karismatiska ledningen av då
varande kommendörkaptenen Göran 
Frisk var vi en handfull officerare, som 
hade föresatt oss att få kränkningarna att 
upph öra. Jag, och flera kollegor med mig, 
var övertygade om att kränkningarna var 
av sådan art och förutsägbarhet att det 
inte kunde vara annat än förberedelser 
för ett eventuellt angrepp på vårt land. 

Idag, femton år senare, utan hot från 
vare sig sovjetiska luftl andsättningsdivi
sioner eller östtyskt marininfanteri kan 
vi bara med tacksamhet konstatera att 
Sverige befinner sig i en helt ny säker
hetspolitisk geografi. Den enda lärdom 
man kan dra av den då otänkbara om
välvningen vi alla fått uppleva i närtid , 
är att ingen vet hur vårt närområde, e ller 
den vidare världen för den delen , kom
mer att gestalta sig om bara fem år. Sär
ski lt inte i en globaliserad värld där ske
endens hastighet accelereras för varj e år. 
Därför anser jag att vi måste ha ett starkt 
försvar. För att vi som skattebeta lare 
ska ll acceptera de relativt höga utgifter
na förenade med ett starkt försvar, är det 
av avgörande betydelse att Försvarsmak
ten verkligen är ett sista lokalt fysiskt 
skydd för vårt samhälle, våra värderingar 
och våra familjer. Jag anser därför att den 
dimensionerande uppgiften för Försvars
makten fortsatt skall vara försvar av det 
svenska territoriet, upprätthållandet av 
vår territoriella integritet och säkerhet 
samt uppfyllande av de förpliktelser, som 
vi har åtagit oss genom E U-medlemskap. 
Internationella uppgifter därutöver är 
andrahandsuppgifter, som inte får bli 
normerande. 

Såsom förespråkare för ett starkt 
svenskt försvar kan jag bara nöjaktigt 
konstatera att vår riksdag och regering 
fortsätter att anslå cirka ca 40 miljarder 
kronor om året till Försvarsmakten. Det 
är bara en marginell nedjustering av den 
ambitionsram , som vi hade, då överhäng
ande militära hot var riktade mot oss. För 
att över tiden kunn a bibehålla denna 
starka manifestation till stöd för vårt mi
litä ra försvar, anser jag att vårt värn
pliktssystem inte bör urholkas vidare. En 
internationalisering som skulle leda till 
en professionalisering av Försvarsmak
ten hade varit ödesd iger för den folkliga 
förankringen och för bi behåliandet av en 
relativt hög ambitions- och anslagsnivå 
för Försvarsmakten. 

Vad som dock bör reformeras är För
svarsmaktens relation till försvarsindu
strin som inte genomgått samma amin
riktning som försvaret i övrigt har gjort. 
Vår traditi onella avhängighet av in
hemsk försvarsindustri byggde på anta
gandet om ett långvarigt krig med avsku
ren försörjning utifrån. Dagens doktri
ner, Network Centric Warfare, DBA 
(Dominant Battlefield Awareness), 
RMA och andra akronymer, tyder på att 
vi vid en konfliktsituation endast kom
mer att kunna använda den materiel vi 
har omedelbart tillgänglig. Att försvaret 
idag fortsätter att skriva långa kontrakt 
med f.d. svenska bolag gyn nar inte för
svaret utan utländska aktieägare. Syssel
sättnings- och forskningspolitik borde 
inte finansieras av försvarsbudgeten på 
det sätt som görs idag. l en globaliserad 
värld, där folkopinionen och folkligt stöd 
är av avgörande betydelse, finns det inte 
mycket Sverige har att tjäna på att expor
tera landminor eller artill eripjäser. 

l en evigt föränderlig och globaliserad 
värld behöver vi ett starkt svenskt för-
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svar. Flexibilitet och användbarhet kom
mer att vara honnörsord för framtiden. 
Därför är den något sent påkomna om
struktureringen av försvaret både viktig 
och nödvändig. Med nya hot kommer 
nya uppgifter. Att skapa säkerhet för 
transporter till sjöss, vilket representerar 
85% av den globala handeln kommer att 
bli en av morgondagens uppgifter. Årli
gen transporteras över 230 miljoner con
tainers per år till sjöss, färre än 2% kon
trolleras. Hur många människor och hur 
mycket sprängämnen finns det i de 225 
milj o nerna containers som inte kontrol
leras? Antalet kapningar av civil a han
delsfartyg har under det första halvåret i 
år ökat med 37%. US State Department 
hävdar att al-Qaida nätverket kan ha till
gång till upp till 20 fartyg. Finns det ett 
samband? LPG-carriers, alltså Liquid 
Petroleum Gas fartyg, är med sin hög
viskosa last risker i sig själva idag. För en 
terrorist med en RPG (Rocket Propelled 
Grenade) eller ett pansarskott är detta 
ett naturligt mål. Befinner sig fartyget i 
hamn under lossning, är det en kombina
tion som utgör ett hot mot vårt samhä lle 
liknande det som skedde i New York den 
11 september 2001. 

Vad har vi idag för skydd för svenska 
hamnar och våra fartyg? Vad har vi fö r 
kontroll på den last som går genom ham
nar och svenskt territorium? Jag låter 
frågorna förbli obesvarade, då jag vet att 
här finns det allt för mycket att göra. 
Inom ramen för ett starkt svenskt territo
riellt försvar skulle jag vilja se ett mycket 
närmare samarbete mellan marinen och 
kustbevakningen å ena sidan och den ci
vila sjöfartsnäringen å den a ndra, både 
nationellt och internationellt. Att För
svarsmakten i framtiden skulle ha förmå-

326 

gan att ge fys iskt skydd åt svenskflagga
de fartyg ser jag som he lt naturligt. Glo
bahseringens avigsidor och utmaningar 
är många. Hårdnande konkurrens ökar 
polarisering, koncentration av beslutan
demakt och välstånd skapar vanmakt, 
ökad rörlighet förutsätter mindre kon
troll. Dessa utmaningar är nära kopplade 
till våra öppna samhäll ens tilltagande 
sårbarhet från enskilda individer samt 
större och mindre grupper, som i frustra
tion väljer att bli terrorister, fundamen
talister eller enkla gangsters och despo
ter, men som åsamkar oss stora kostna
der och stor skada. 

Det bästa försvaret för Sverige är att 
proaktivt vara pådrivare på den interna
tionella arenan av de basvärderingar som 
under tidigare decennier har gjort 
Sverige till ett så rikt och framgångsrikt 
land. Detta görs bäst gemensamt med li
kasinnade länder i internationella organ. 
Samtidigt behöver vi en försäkring, ett 
sista primitivt skydd för vår egen säker
het. Denna försäkring måste vara till
gänglig, flexibel och utvecklingsbar; den 
måste ha folkförankring, men vara kost
nadseffektiv. Utmaningarna för För
svarsmakten är inte helt olika de som 
dagligen ställs på oss i näringslivet. Vi 
måste rationalisera bort 3% av våra pro
duktionskostnader varje år, annars kla
rar vi inte kraven från våra aktieägare. Vi 
stänger kontor men öppnar samtidigt 
upp nya tradområden , erbjuder våra 
kunder nya tjänster och bättre service. 
För både svenskt försvar och svensk in
dustrin är H M Konungens valspråk yt
terst relevant som orientering i denna 
globaliserade värld vi befinner ossi-För 
Sverige i tiden. 

Generaldirektör 
BIRGITTA BÖHLIN 

Generaldirektör Birgitta Böhlin lwr varit chefför 
Försvarers materielverk sedan 1995. l der internationella 
försvarsmaterielsamarbetet representerar Birgitta Böhlin 
Sverige som National Armament Di rector (NA D) 

strategiska vägval för materielförsörjningen 
Anförande hållet vid Kungl. Orlogsmannasällskapets högtidssammanträde i Stockholm 
17 november 2003 

Mitt anförande under rubriken "Strategiska vägvalför materie~försörjningen" avser 
belysa några viktiga omvärldsfaktorer som påverkar materie/försörjningen: 

• Förändring från invasionsförsvar till förmågestyrt insatsförsvar 
• Nätverksbaserad struktur på Försvarsmakten 
• Internationellt materielsamarbete 
• Behov av interoperabilitet 
• Teknikutvecklingen och 
• Industriutvecklingen 

Avslutningsvis kommer jag också att belysa några framgångsfaktorer och vägval 
som vi har att beakta inför nästa årsförsvarsbeslut. 

Insatsförsvar i stället för 
invasionsförsvar 
Materielförsörjningen har under lång tid , 
då Försvarsmaktens huvuduppgift och 
inriktning varit försvar mot invasion av 
Sverige, karaktäriserats av förmåga att 
utveckla och producera materielen med 
inhemsk försvarsindustri. Med stabil 
kravbild och långsiktig planering kunde 
utvecklingen och anskaffningen optime
ras mot leveranser under lång tid och 
materielen tillverkades i långa serier. 
Merparten av materielen förvarades i 

mobiliseringsförråd och livstiden var 
mycket lång. Mycket av det, som fortfa
rande levereras, beställdes under dessa 
förutsättningar. Delar av denna materiel 
bedöms fortfarande bära mot det framti
da försvaret. 

Övergången till ett insatsförsvar har 
gett materielförsörjningen förändrade 
förutsättningar. Den stabila och tydliga 
hotbild som var grunden för invasions
försvaret, har radikalt förändrats och 
bytts mot en förändrad hotbild som är 
otydligare och innehåller nya asymme
triska hot som exempelvis terrorism . 
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Flexibilitet och anpassningsförmåga blir 
allt viktigare i den framtida materielför
sörjningen. Utvecklingstider och utveck
lingskostnader måste minskas, vilket 
innebär krav på nya typer av kontrakt 
och bindningar, både mot samarbetspart
ners och mot leverantörer. Insatser skall 
kunna genomföras i internationell sam
verkan eller som stöd till det civila sam
häll et i en nära samverkan med civila in
stanser. Utveckling av modeller för mo
dulering och simulering får här en allt 
större betydelse för utvecklingen av ny 
materiel. Misstagen kan då göras kost
nadseffektivt i laboratoriemiljö och i ett 
tidigt skede, istället för sent och dyrt i 
verkligheten. 

Utvecklingen kommer i framtiden att 
drivas mera evolutionärt i mindre steg. 
Detta medför att samma typ av system 
kan finn as i olika utvecklingsfaser. Ett 
exempel på detta är den nyligen avsluta
de stridsbåtsanskaffningen som gjorts 
stegvis med såväl ständigt ökad funk
tionalitet som förmåga och lett fram till 
en världsprodukt l framtiden kommer 
dock försvarsmateriel att produceras i 
betydligt kortare serier än tidigare. Sär
skilt fokus måste riktas mot vidmakthål
lande och utveckling av kompetens för 
anskaffning i en än mer komplex och in
ternationell miljö. Detta förutsätter hög 
kommersiell, teknisk och internationell 
kompetens, som kan samspela under 
kvalificerad projektledning. 

Utvecklingen mot ett nätverksbaserat 
försvar påverkar den framtida materiel
försörjningen . Ett sätt att beskriva ut
vecklingen är att vi går från ett platt
forms- och försvarsgrensorienterat för
svar till en integrerad försvarsstruktur 
som på ett bättre sätt än tidigare möjlig
gör gemensamma och samordnade insat
ser med olika stridssystem under gemen-
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sam ledning. Utökade samarbetsmöjlig
heter med de civila delarna av vårt sam
hälle blir också allt viktigare. Detta med
för att såväl nya som befintliga system 
kommer att kopplas ihop via nätverk för 
ett ökat informationsutbyte och därmed 
också ökad militär verkanseffekt Vidare 
behöver den information, som kommer 
att flöda mellan de olika intressenterna 
att definieras, så att informationen för
stås på rätt sätt. Att dela på information 
kommer att ställa stora krav på informa
tionssäkerhet 

Vid uppbyggnad av det nätverksbase
rade försvaret kommer såväl civil teknik 
som civila lösningar att tillämpas i större 
omfattning. Därmed kommer också nya 
aktörer att uppträda som tjänsteleveran
töreL Jag bedömer att marinen har 
mycket att bidra med i denna transfor
mation . Dels genom de erfarenheter som 
erhölls i samband med ubåtskrisen samt 
skapandet och utnyttjandet av den första 
behovssammansatta insatsstyrkan 
ubåtsjaktstyrkan , dels genom hög kom
petens såväl tekniskt som personellt. 

Internationellt 
materielsamarbete 
Merparten av materielanskaffningarna 
kommer i framtiden i än större utsträck
ning att bedrivas i internationell samver
kan. Redan idag deltar vi aktivt i en 
mängd olika fora , i Norden, inom EU, 
med NATO och med USA. Detta leder 
även till ett ökat ömsesidigt beroende 
mellan stater vad gäller förmågan att 
säkra underhåll m.m. under lång tid i kris 
och krig. Detta medför att Sverige är be
roende av ett antal andra länder för vår 
försörjningssäkerhet , liksom att andra 
länder är beroende av oss. Vi har också 
gått in i gemensamma program som ex
empelvis ETAP (European Technology 

Acquisition Programme), IRIS-T och 
Meteor (radarjaktrobot) och det som 
kanske är mest intressant för detta audi
torium, ubåtsprojektet VIKING mellan 
Sverige och Danmark samt torped/mina/ 
sensorprojektet TMS mellan Sverige och 
Finland. 

Internationellt samarbete medför 
krav på en harmonisering mellan länder
na inte enbart i fråga om användarkrav, 
utan även avseende processerna för an
skaffning och vidmakthållande av mate
riel samt inte minst beträffande respekti
ve lands besluts- och budgetprocesser. 
Erfarenheter av internationella samar
betsprojekt visar att de ofta är tunga ad
ministrativt. Det tar lång tid att komma 
överens. Inte sällan förekommer ambi
tioner att gynna egen industri. Utveck
lingen mot gemensamma materielan
skaffningar kommer emellertid att fort
sätta av det enkla skälet att enskilda na
tioner - med något undantag- inte har 
råd att utveckla och producera den fram
tida materielen på egen hand. Här söks 
också gemensamma lösningar för att 
minska vidmakthållandekostnaden av 
materielen över tiden. Sverige kommer 
även i långt större omfattning än tidigare 
att acceptera lösningar, som är interna
tionellt kravsatta eller vars krav även 
styrs av andra länder. Detta är ju ganska 
naturligt, eftersom vi skall verka tillsam
mans med andra länder. 

Behov av interoperabilitet 
Detta ställer krav på att vi har språk och 
arbetsmetoder som gör att vi förstår and
ra länders företrädare och kan samarbe
ta. Men det ställer därutöver tekniska 
krav och det kommer jag att något vida
reutveckla här. Sårbarheten i samhället 
ökar behovet av säkert fungerande sys
tem för bland annat ledning och samver-

kan. Vi måste kunna förebygga och för
hindra, men även vid behov effektivt 
kunna hantera kriser och minska skade
verkningar. Kommunikations-, sensor
och informationssystem är de tekniska 
system som skallmöjliggöra effektiv led
ning och samverkan mellan berörda 
myndigheter inom tota lförsvaret. I det 
sammanhanget kan jag nämna att FMV 
nu genom "Projektet radiokommunika
tion för effektiv ledning (RAKEL)" har 
fått ansvaret för upphandling av samver
kansanpassat radiosystem för de s.k. 
"bl ål jusmyndigheterna" . 

Behovet av interoperabilitet i sam
band med internationella insatser är än 
mer uppenbart. Här handlar det, föru tom 
att kunna kommunicera med varandra 
via tekniska gränsytor och internationel
la standards, att kunna utnyttja varandras 
information och leda samordnade insat
ser med olika typer av vapensystem. 
Inom underhållsområdet är till exempel 
samma typ av reservdelar och försörj
ningssystem viktiga faktorer. 

Teknikutvecklingen 
Denna har ofta startat i svenska försvars
industriföretag för att sedan följas av ut
vecklingsuppdrag i olika steg i samver
kan med FOI, FMV och Försvarsmakten, 
som sedan lett fram till beställning och 
serieproduktion . 

l framtiden kommer försvarsområdet 
i större utsträckning att behöva ta till 
vara och utnyttja både den civila och den 
militära tekniska utvecklingen såväl na
tionellt som internationellt. Omvärldsbe
vakningen inom teknikområdet och kun
skapsinhämtning kommer att vara av av
görande betydelse för framtida materiel
försö rjning. Inom Sverige måste vi kon
centrera vår egen spetskompetens till ett 
antal prioriterade kompetensområden , 

329 



som är internationellt konkurrenskrafti
ga. Exempel på sådana områden kan 
vara Visbyteknologin med dess material
val och stealth , undervattensteknologi
området med ubåtar och vapensystem 
samt intelligent amm uniti on. 

Det finns också anledning att fram
hålla att ett ökat innehåll av teknik i 
framtida försvarssystem kommer att stäl
la motsvarande större krav på teknisk 
kompetens hos såväl användare, krav
ställare som beslutsfattare och leverantö
rer. Analys av framtida kompetensbehov 
och satsningar på kompetensutveckling 
är därför viktigt för att kunna möta det
ta. 

Industriutvecklingen 
Sverige har, som tidigare nämnts, byggt 
en stor del av sin försörjningssäkerhet 
för försvaret på en i landet baserad för
svarsindustri, som även är internationellt 
framgångsrik. Mot bakgrund av krym
pande försvarsbudgetar och principen 
med ömsesidigt beroende har helt nya 
förutsättningar skapats för svensk för
svarsindustri. Sedan mitten av 1990-talet 
har det därför pågått en strukturerin g 
inom industrisfären, som dock f. n tycks 
ha avstannat. 

En tendens, som kan spåras, är att de 
stora leverantörerna av plattformar, ex
empelvis fartyg, stridsfordon och flyg
plan, breddar och fördjupar sitt intresse 
genom att de vill ansvara för både under
håll och logistik under materielens hela 
livstid. Detta utgör ett ömsesidigt intres
se för såväl industri som myndigheter. 
Här pågår för närvarande diskussioner 
om förutsättn ingarna för att skapa sär
skilda systemhus för bland annat detta 
ändamål. 

Många av dagens försvarsindustrier 
står inför beslut om man fortsättningsvis 
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skall vara en systemleverantör eller om 
man måste övergå ti ll en nischstrategi 
och vara produktleverantör till systemle
verantörerna. Företagen kommer också 
att ibland och till viss del få stå för ut
vecklingskostnader och produkterna 
måste produceras på ett så kostnadsef
fektivt sätt att de är internationellt kon
kurrenskraftiga. Förändringsprocessen 
kommer att fortsätta. Utöver de försvars
industrikoncerner, som n u växer fram , 
kommer materielförsörjningen för det 
nätverksbaserade försvaret även att vara 
beroende av ett antal nya civila företag
inte minst !T-företag. 

Min bedömning är sammanfattnings
vis att i framtiden kommer större och 
mer komplexa system att anskaffas från 
ett fåtal stora internationella försva rsin
dustrikoncerner, som har nätverk med 
både civila och försvarsinriktade pro
duktleverantörer. Vi kommer att vara be
roende av dessa systemleverantörer un
der hela materielens livstid och behöva 
ha support och medverkan i a lla skeden 
av materielens utnyttjande, d. v. s. även 
när materielen används vid insatser. Ma
terielanskaffningen har hittills haft som 
mål att anskaffa system . Jag är övertygad 
om att i framtiden kommer vissa av för
svarets behov att tillgodoses genom lea
sing eller förhyrning av funkt ioner eller 
tjänster. Tillgängl ighet i stället för ägan
de. Inom landet kommer vi att än mer 
behöva nischa vår försvarsindustri till ett 
färre antal områden. Dessa områden 
måste också uppfylla villkoret att vi " til
låts" vara en aktör på den internationella 
marknaden inom vald nisch. 

Sintord 
Avslutningsvis sammanfattar jag i några 
slutsatser budskapet i mitt anförande och 
föreslår en tänkbar framtida strategisk 

huvudinriktning. Jag vill betona att det 
främsta syftet är och skall vara att skapa 
så goda förutsättningar som möjligt för 
en säker och effektiv materielförsörj
ning. Mina slutsatser är följande : 
1. Omvärldsfaktorerna för en säker och 

effektiv materielförsörjning till den 
svenska Försvarsmakten har föränd
rats i grunden. 

2. Materielförsörjningen har en stor sä
kerhetspolitisk påverkan: 
a. Framgångsrika lösningar inom 

försvarssektorn skapar respekt 
och påverkar andras syn på 
Sverige 

b. Försvarssektorn är ett av få pro
duktområden som staten själv kan 
satsa på och påverka 

3. Framtida materielsystem måste fung
era nationellt- internationellt, civilt 
militärt (alltså interoperabelt) 
Det kommer att bli allt viktigare att 

den kombinerade förmågan hos kravstäl
larna, anskaffare och leverantörer ut
nyttjas för att kunna verka på en konkur
rensutsatt och internationell marknad. 
Detta kräver att vi gör strategiska vägval 
och samlas runt gemensamma framtida 
strategier. Möjlig stralegisk huvudinrikt
ning skulle kunna vara: 
• Sverige skall vara ledande i Europa 

inom kommunikations- och informa-

tianstjänsteområdet för nätverksba
serade totalförsvarslösningar 
Några av skälen till att Sverige ska ll 

va ra ledande i Europa inom detta områ
de, är den beslutade försvarsreformen 
och vårt tidiga ställningstagande att satsa 
på ett nätverksbaserat försvar i kombina
tion med de kompetenser vi har inom 
landet. 
• Sverige skall kunna delta i utveckling

en av produkter, i internationell sam
verkan , exempelvis inom följande 
områden: 
o Farkoster och teknik för grunda 

och kustnära havsområden ("Ex
treme Littora ls") 

o Obemannade farkoster 
o Fordon för arktisk miljö 
o Intelligent amm unition 
o F lygburen spaningsradar 
Några av skälen till att vi skall kunna 

delta i utvecklingen av de produkter, som 
jag har angivit här är, en ligt min mening, 
att detta är områden , där behoven torde 
komma att övervägas framöver samt vår 
industrikompetens och vårt redan idag 
väl utvecklade internatione!Ja samarbe
te. Ä ven här är vår samlade kompetens 
inom landet en avgörande tillgång. 

Viktigast av allt är att våga och vi (ja 
satsa på utveckling och framtid. 
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Ledamoten 
GÖRAN LARSBRINK 

Konteramiral Göran Larsbrink är chef för 
Produktionsledningen vid Försvarels materielverk. Han är 
även ordförande i Kungl. Örlogsmannasällskapet 

Inför försvarsbeslutet 2004 - vilja och förmåga 
Anförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets högtidssammanträde i Stockho/m 

17 november 2003 

Vi befinner oss för närvarande mitt i en dynamisk och turbulent process som skall 

utmynna i ett nytt försvarsbeslut under december år 2004. Ett försvarsbeslut som 

mot bakgrund av en fortsatt ansträngd och sannolikt ytterligare minskande försvars

ekonomi, torde komma att få en dramatisk påverkan på det framtida försvarets ut

formning. Denna process kommer att leda fram till viktiga vägval, och i några fall 

kanske även smärtsamma sådana, såväl inom Försvarsmakten som på politisk nivå. 

Desto större anledning att då noga överväga på vilka grunder dessa val skall ske. I 

mitt anförande kommer jag därför att beröra några sådana parametrar att ta hänsyn 

till. Ett vägval som redan har gjorts är att Försvarsmakten skall övergå till ett nät

verksbaserat försvar, NBF. Jag kommer därför även att avslutningsvis beröra vad 

övergången till ett sådant kommer att såväl innebära som kräva, sett utifrån bland 

annat de praktiska erfarenheter som tidigare erhållits inom marinen. 

Vägvalsfrågor 
Inför kommande försvarsbeslut finns ett 
stort antal frågestä llningar och avväg
ningar att ta ställning till. Nedan anges 
några av dessa, med syftet att i första 
hand visa på frågornas och avvägningar
nas karaktär och svårighetsgrad . Vissa av 
frågeställningarna kommer sedan att be
handlas i det fortsatta anförandet. Några 
exempel: 
• Avvägningen mellan värnpliktsför

svar (antal värnp liktiga per år) , kon-
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tra teknisk utveckling och därmed 
försvarsindustri i Sverige 

• Avvägningen mellan vidmakthållan
de av dagens förband och materiel , 
kontra utveckli ng mot morgondagens 
försvar 

• Avvägningen mellan ett nationellt 
försvar kontra ett internationellt för
svar 

• Avvägningen mellan insatsförmåga 
med omedelbart gripbara resurser för 
nat ionella och internationella behov 

• 

• 

• 

kontra ett anpassningsförsvar över ti
den 
Internationellt deltagande - avväg
ningen mellan få och personaltunga 
förband kontra många personalsnåla 
och teknikintensiva förba nd 
Avvägn ingen mell an avveck ling av 
nationella förmågor och kompetenser 
kontra möjligheten till fortsatt natio
nell alli ansfrihet 
Avvägningen mellan maximal kost
nadseffektivitet, vad gä ller förbands
utbildning kontra regionalpolitik etc. 

Vad kan då förutses som ett resul
tat av den pågående processen att för
bereda och ta fram underlag inför 
nästa års försvarsbes lut? Sannolikt 
avsevärda reduceringar i såvä l grund
organisation som i materie lanslag. 
Detta parallellt med en fortsatt sats
ning på 
- internat ionellt deltagande, 
- utveckling av NBF, och 
- behovssammansatta insatsstyrkor 

för nationella och internationella 
behov. 
Det finns dock anledning att upp

märksamma några viktiga områden 
och faktorer som måste belysas och 
beaktas i samband med kommande 
överväganden. 

Framtiden 
Ingen kan för utse framtiden. Av detta 
följer ett behov av att ha såväl en säker
hetspolitisk struktur, som en hand lings
plan för att på ett flexibelt sätt kunna an
passa sig efter omvärldsförändringar. 
Härvid bör en satsning göras på informa
tions- och underrätte lsesystem för att er
hålla en så god omvärldsuppfattning som 
möjligt för att därigenom kunna fatta ra
tionella beslut, det vi ll säga att kunna 
agera istället för att reagera. 

Det gäller även att bibehålla och satsa 
på förmågor och system vilka medger 
maximal handlingsfrihet. Detta genom att 
satsa på kompetenser, förmågor och sys
tem som har en strategiskt, men även 
asymmetriskt påverkande effekt på en 
presumtiv motståndare, oavsett storlek, i 
händelse av en militär konflikt. För ett li
tet land som Sverige så finns få sådana 
system. Två exempel som illustrerar såda
na effekter finns dock i form av ubåts- och 
sjöminsystemen. Följ aktligen är dessa ty
per av system bland det sista en nation bör 
göra sig av med. Vad som även måste be
aktas, är att utan en egen förmåga till att 
kunna utnyttja ubåtar och sjöminor, så 
kommer vi även att sakna trovärdig för
måga till att kunna skydda oss mot sådana 
hot. Med fog kan sägas att exempelvis 
ubåtssystem och ubåtsjaktsystem kan lik
nas vid kommunicerande kärl , utan det 
ena systemet, ringa effekt i det andra, och 
vice versa. Slutligen- vad gäller undervat
tenshotet, så är detta till sin karaktär vilje
styrt och går snabbt att tillföra till ett aktu
ellt operat ionsområde om någon deltaga
re i en konflikt så skulle önska. 

Mot bakgrund av resonemanget kring 
undervattensförmågan , så är det en väg
valsfråga huruvida vi även i framtiden 
skall kunn a ha förmåga till uppträdande 
på nationell basis, dvs. i Sverige omgivan
de farvatten. Undervattensmiljön är här
vid unik och kräver särskild omsorg i och 
med att någon motsvarande in ternatio
nell kompetens inte står att uppbringa. 
Samtidigt bör en medveten satsning gö
ras på forskning, teknikutveckling och 
demonstratorer för att pröva alternativ 
till dagens system. 

Slutligen, om vi tvingas avveckla 
kompetenser och förmågor, vem löser då 
dessa operativa behov åt oss? Det torde 
vara ytterst få av våra nuvarande opera-
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tiva förmågor som helt kan utgå i en ba
lanserad försvarsmakt med anspråk på 
en bibehållen alliansfrihet, handlingsfri
het och flexibilitet. Följdfrågan utifrån 
detta är: Hur länge kan vi då göra trovär
digt att vi fortfarande är a lliansfria , utom 
i formellt hänseende? 

En global handel som 
fungerar 
Betydelsen av en fungerande global han
del och dess totala beroende av sjöfart, är 
något som berör alla människors vardag. 
Sårbarheten och konsekvenserna av ter
rorhandlingar eller andra störningar 
inom sjöfartsområdet är därför ett risk
scenario som måste beaktas. Här kan 
man verkligen tala om att internationell 
sjöfart utgör en grundläggande förutsätt
ning för det demokratiska samhällets ex
istens. Detta förhållande ställer krav på 
såväl militära som civila resurser och en 
väl utvecklad samverkan över myndig
hetsgränserna. Militära resurser utgörs 
bland annat av förmåga till skydd mot 
undervattensverksamhet, liksom förmå
ga till graderad insats mot såväl luft-, som 
yt- och undervattensmåL 

Internationellt 
materielsamarbete och 
industriperspektivet 
Med ökande krav på internationellt sam
arbete inom materielområdet, bör det 
vara ett nationellt intresse att erhålla 
mesta möjliga effekt av gjord insats. 
Dessförinnan måste dock ett vägval gö
ras - skall Sverige även fortsättningsvis 
ha en utvecklande och internationellt 
framträdande försvarsindustri inom sina 
gränser, eller skall vi inrikta oss mot att, i 
likhet med flertalet övriga små länder, 
köpa det som står att finna hos de större 
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internationella systemleverantörerna. 
Min personliga uppfattning är entydig, 
Sverige är och skall förb li en industrina
tion med utvecklingsfokus. Orsakerna till 
detta är flera. Vi innehar idag en interna
tionellt framträdande roll vad gäller ut
veckling av kostnadseffektiv försvarsma
teriel inom ett stort antal områden, något 
som gör att det finns goda förutsättning
ar till framgång även i framtiden- om vi 
bara vill och vågar satsa! Vi kommer där
emot sannolikt inte att kunna bibehålla 
hela den bredd vi varit vana vid, vilket 
kräver en medveten satsning på ett antal 
noga utvalda kompetensområden. 

Så länge vi förmår producera produk
ter i världsklass kommer vi också att vara 
efterfrågade som samarbetspartners, såväl 
på myndighets- som industrisidan. Detta 
gör i sin tur att ny kompetens kommer att 
kunna återinvesteras i ny teknik, vilket 
gör att vi även fortsättningsvis kommer 
att vara efterfrågade, och så vidare. 

Av intresse kan därför vara att redo
visa USA:s syn på det svenska försvarets 
utveckling, såsom den redovisats i en 
rapport från svenska ambassaden i 
Washington till Försvarsberedningen. 
Man anser, att om Sverige har ambitio
nen att i framtiden bidra till koalitions
operationer, förutsätter detta att avdela
de förband är interoperabla och att de 
har en för uppgiften acceptabel kvalitet. 
Man anser även att vi , förutom en grund
läggande territoriell förmåga, bör foku
sera på förmågeområden, där vi är efter
frågade. Exempel på sådana områden 
som bedöms som efterfrågade är 
- för markstridskrafterna - fredsbeva

rande operationer, minröjning och 
militärpolisfunktion , 

- för marinstridskrafterna - "extreme 
littoral operations" i allmänhet och 
undervattenskrigföring i synnerhet, 

för flygstridskrafterna- span ings- och 
övervakningsoperationer. 

Internationella operationer 
Med ett ökat internationellt engagemang 
och deltagande i skarpa missioner, kom
mer även kravet på maximal kostnadsef
fektivitet att göra sig gällande i en krym
pande försvarsekonomi. Mot bakgrund 
av vad som tidigare sagts angående ma
terielsamarbete, finns det även här an
ledning till ett viljemässigt vägval. Skall 
Sverige satsa på ett fåtal personaltunga 
och därmed dyra förband , eller skall det 
ske en medveten satsning på många per
sonalsnåla och teknikintensiva förband? 
Ä ven här har jag en tydlig personlig upp
fattning. Vi kan inte satsa på spetsteknik 
på industribasis utan att samtidigt ha en 
motsvarande satsning på hela bredden. 
På sitt sätt skulle man kunna säga att det 
till del är ett va l mellan värnpliktssats
ning eller teknik- och industrisatsning. 
Med många personalsnåla förband eller 
system, erhålls bredast möjliga bredd 
inom Försvarsmakten. Sådana förband 
går snabbt att såväl sätta in som att dra ut 
ur ett konfliktområde. De kommer även 
att utgöra en utomordentlig annonspela
re för svenskt kunnande och teknik , vil
ket i sin tur kommer att generera såväl 
fortsatt internationellt samarbete, som 
order till försvarsindustrin i Sverige. 

Det nätverksbaserade 
försvaret 
Om det nya nätverksbaserade försvaret 
" tycker" många, med eiJer utan egen prak
tisk erfarenhet. Utifrån den debatt och dis
kussion som förs, finns anledning att försö
ka avdramatisera innebörden av detta och 
tydliggöra vissa grundläggande begrepp. 

Den försvarsgren som har mest prak-

tisk erfarenhet av att utnyttja ett nät
verksliknande koncept i kombination 
med behovssammansatta insatsstyrkor 
är marinen. Under drygt tio års tid ut
vecklades under krigslika förhållanden 
de t, som kom att kallas marinens ubåts
jaktstyrka. En från fall till fall behovs
sammansatt insatsstyrka för krishante
rin g. Denna utveckling handlade långt
ifrån bara om att ta fram tekniska sys
tem. Tvärtom lades stor kraft ned även 
på doktrinarbete, organisations- och led
ningsformer, taktik , utbildning, personal
försörjning, logistik, underrättelse- och 
analysverksamhet, regelverk, säkerhets
frågor, samordning och samverkan med 
andra försvarsgre nar och civila myndig
heter, bara för att nu nämna något. Där
för känns den struktur som NBF nu om
fattar med LedSystT( eknik), M( etod), 
O(rganisation) och P( ersonal) fullt na
turlig och ändamålsenlig. Vad som däre
mot känts otillfredsställande är avsakna
den av intresse av att ta del av de marina 
erfarenheterna, vilka till stor del kan be
tecknas som tidlösa till sin karaktär. Det
ta kan inte vara acceptabelt i ett utveck
lingsprojekt som pressas av såväl ekono
miska som tidsmässiga begränsningar. 

Det handlar inte om att nyuppfinna 
allting, lika lite som det handlar om att 
anskaffa ett nytt tekniskt system. Nät
verksbaserat försvar är istället ett kon
cept för hur att på optimalast möjliga sätt 
kunna utnyttja sina tillgängliga, och ofta 
fåtaliga , resurser. Därigenom åstadkom
mande ett informations- och lednings
överläge med syftet att minska krigets 
"dimma och friktioner" och erhålla bästa 
förutsättningar för framgång. Nätverks
konceptet är även en förutsättning för att 
kunna utnyttja behovssammansatta in
satsstyrkor. Sammantaget skall detta ge 
möjlighet till att kunna ta initiativ, till att 
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agera istället för att tvingas reagera , lika
så till att skapa överraskning istället för 
att råka ut för överraskning. 

Tekniskt sett kommer alla delar av 
enheterna inordnas i ett sömlöst robust 
nätverk, huvudsakligen baserat på civil 
kommunikations- och informationstek
nologi med gemensam design och arki
tektur och med kontinuerlig förmåga till 
informationsutbyte. Nätverket skall 
medge utveckling av såväl nya tekniska 
system, som anpassning och integrering 
av befintliga system lämpade för nät
verksbaserad strid. Det skall även kunna 
samverka såväl nationellt som interna
tionellt, liksom med civila myndigheter. 

Det finns även anledning att kom
mentera vissa av de uppfattningar som 
florerar kring ett antal positivt och nega
tivt laddade uttryck, så kallade "buzz
words". Några exempel: 

Plattform, ett uttryck som i avväg
ningsdiskussioner har kommit att kopp
las samman med bakåtsträvande och 
"kramande" av obsoleta invasionsför
svarssystem. Efterhand har en viss an
passning till verkligheten skett i och med 
insikten om att även en sensor, ett vapen, 
en telelänk eller motsvarande, faktiskt 
behöver någon form av systemplattform 
för att kunna verka. 

Bredband och rådata. Initialt fanns in
ställningen att behovet av information 
och teknikens möjligheter var oändliga, 
liksom att alla alltid skulle ha tillgång till 
all information. Det skulle även kunna 
sammanfattas med "ropen skalla, infor
mation, bredband och rådata åt alla" . I 
samband med ett besök för några år se
dan ombord US Navy testfartyg för nät
verksbaserad krigföring, USS Coronado 
(ledningsfartyg, före detta landstignings
fartyg, LPD), ställde jag en fråga om vad 
som var den stora utmaningen inför 
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framtiden. Svaret var, bredbandsadmi
nistration, eftersom bandbredden är den 
begränsande faktorn . Däremot skall nät
verket medge att även utvalda mängder 
rådata skall kunna skickas vid behov, ex
empelvis för att kunna genomföra en för
djupad analys centralt. 

Konsekvensen av ovanstående är att 
informationen, dels för att praktiskt kun
na hanteras, dels för att inte riskera "in
formation overload", behöver vidareför
ädlas så nära källan som möjligt i nätver
kets olika ledningsnivåer, det vill säga via 
dess olika noder. Det bör även påtalas att 
olika ledningsnivåer kännetecknas av 
olika tids- , rums- och samverkansper
spektiv. Med stora informationsmängder 
och med krav på snabba tidsförlopp, 
kommer detta att kräva datafusion och 
så kallade expertsystem. Vad som kanske 
inte är lika känt är att det inom marinen 
redan idag finns sådana system. Sedan 
några år tillbaka finns operativa automa
tiska luftförsvarssystem ombord på våra 
korvetter baserat på datafusion på nivå l, 
det vill säga egenskydd. Nästa steg är da
tafusion på nivå 2, i detta fallluftförsvar 
för ett helt förband och där systemet au 
tomatiskt väljer optimal kombination av 
förbandets sensorer, vapen och motme
del oavsett antalet mål, och detta med 
beaktande av säkerheten för såväl egna 
enheter som för tredje man. Detta sys
tem har redan utprovats i simulatormiljö. 

Begreppet Network Centric Warfare 
har en tendens till att leda tanken fel. 
Fortfarande framförs alltför ofta uppfatt
ningen att nätverksförsvaret innebär att 
"någon högt där uppe" sitter med den to
tala informationsbilden och centralstyr 
Försvarsmakten även i mikroperspekti
vet, exempelvis skall inte längre en far
tygschef eller en pilot kunna påverka, när 
en sensor slås på eller av, eller när ett va-

pen avfyras. Dylika uttalanden visar på 
en grav okunnighet om verklighetens 
krav, det är dessutom en etisk fråga av 
rang. Vad som däremot är sant, är att nät
verket skall ge möjlighet till såväl cen
tralstyrning som total delegering i be
slutsfattandet. När det behöver central
styras eller delegeras, avgörs bland annat 
av var i själva krisskalan man befinner 
sig. Generellt sett kan sägas att ju "heta
re" krisskala, desto större behov av en 
långt driven delegering. Detta tydliggörs 
då av uppdragets Rules of Engagement 
(RoE). Genomtänkta RoE underlättar 
beslutsfattande på alla nivåer, bland an
nat är detta en erfarenhet från det senas
te Irak-kriget. Normalmetoden bör vara 
delegering för att erhålla erforderlig ini
tial flexibilitet. Storbritannien har ett an
nat uttryck som betydligt bättre uttryck
er betydelsen av ett nätverk än NCW, 
nämligen Network Enabling Capability 
(NEC) , dvs. nätverket är en förutsättning 
för att kunna utveckla en förmåga. 

Med NBF-konceptet är avsikten att 
gå från ett system, där de olika enheterna 
med sina integrerade system agerar mer 
eller mindre autonomt, till ett annat där 
enheterna ständigt utbyter information. 
Detta till trots, kommer det ändå att be
hövas någon form av minsta grad av au
tonomitet och redundans för olika platt
formar och system för att kunna hantera 
stridens dimma och friktioner . Sådant 
kommer alltid att finnas, även fortsätt
ningsvis, all ny teknik till trots. Några er
farenhetsmässiga generaliseringar som 
väl sammanfattar detta behov: 
- Glöm inte bort motståndarens påver

kansmöjlighet 
- Det kommer att .finnas tillfällen då 

man inte tillåter kommunikation 
(sändning) , 

- Murphys la w- om något kan gå fel på 

grund av exempelvis mänskliga eller 
tekniska ofullkomlighetel; då gör det 
det 

-"Mother nature is a bitch" . 
Detta innebär att enkelhet alltid 

skall eftersträvas och att antalet mänsk
liga och tekniska av varandra beroende 
"länkar" inte får bli för många. Om så 
blir fallet , kommer det med stor sanno
likhet inte att fungera när det verkligen 
behövs. 

NBF-konceptet innebär att samtliga 
enheter och system skall kunna kommu
nicera med varandra och att samman
sättningen av förbanden inte längre ba
seras på fasta förbandsindelningar utan 
på behovsanpassade styrkor innehållan
de olika förbands- eller systemmässiga 
"legoklossar". Detta skall ge möjlighet 
till ökad samordning och samverkan 
mellan de olika enheterna och systemen 
på taktisk nivå, vilket leder till synergief
fekter och ett ökat tempo i operationen. 
Ett ökat tempo förbättrar möjligheten 
till att uppnå beslutsöverläge, d.v.s. att 
snabbare än en motståndare bedöma, 
fatta beslut och att agera och därmed i 
förlängningen att nå ett avgörande. För 
att kunna skapa behovssammansatta in
satsstyrkor och frammana ett nytt sätt att 
tänka , borde man därför även överväga 
en annan förbandsstruktur än dagens 
ofta stora och försvarsgrensinriktade för
band. Likaså att genom ett försvarsgrens
överskridande "bottom up" -perspektiv 
uppmuntra till innovativt tänkande, till 
att testa gränser och att därigenom för
ankra ideerna på djupet inom Försvars
makten. 

slutligen - tidsfaktorn är av utomor
dentlig betydelse för framgång i strid. 
Därutöver måste organisationen snabbt 
kunna anpassa sig utifrån förändrade för
utsättningar. För att citera Lawrence of 
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Arabia - "Use the smallest force in the 
forthest place in the quickest time". 

Sammanfattningsvis- vilka förmågo r 
skall Sverige ha i framtiden och var vill vi 
befinna oss om fem till tio år? Vad För
svarsmakten vill , kommer att föreslås till 

Regeringen den 27 februari nästa år. Vad 
den politiska nivån vill , kommer att utvi
sas under det fortsatta arbetet med att ta 
fram den slutliga propositionstexten 
fram till och med hösten 2004. 

Alvis Hägglunds 
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Ledamoten 
LARS-GÖRAN PERSSON 

Generallöjtnant Lars-Göran Persson har efter avgången 
från aktiv l jönslunder åren /998-2003 med placering i 
Försvarsdepar!ememel vari! svensk mili/är rådgivare till 
Försvarschefen och Försvarshögkvarlere/ i Lellland. 

Förvarsindustriellt symposium -ytterligare ett 
samarbetsområde med Lettland 

Alltsedan det sovjetiska väldet kollapsade och ockupationen av bland annat de bal

tiska staterna hävdes, har Sverige stöttat dessa länder inom praktiskt taget alla sam

hällsområden. Denna stöttning har utgjorts av både rådgivning och materiell hjälp. 

Sverige är tillsammans med Tyskland den största investeraren i bland annat Lett

land. l nom försvarsområdet har Sverige sedan 1998 spelat en framträdande roll för 

uppbyggnaden av dessa ländersförsvarsmakter. Det har skett i nära samverkan med 

övriga nordiska länder, vissa andra nordeuropeiska länder och USA, men vad gäller 

t ex materielöverföring har Sverige intagit en helt ledande roll. Således har Sverige 

fört över förbandsmateriel till ca en brigad per land. Detta stöd har avsett såväl 

öve~foring av all ingåendeförbandsmateriel som utbildning i handhavandet och det 

taktiska utnyttjandet av denna. För närvarande är drygt 50 officerare på heltid verk

samma med utbildning i de tre länderna. Inom det marina området har Sverige varit 

ledande med att öva upp jormågan att genomföra minröjningsoperationer i de bal

tiska ländernas farvatten. 

Denna insats har varit avgörande för 
uppbyggnaden av berörda försvarsmak
ter och för att ländernas unga officerskå
rer skulle få erfarenhet av att leda för
band på högre nivåer. Länderna har dock 
själva utformat sina försvarsdoktriner, 
ett arbete som naturligen är stadd i snabb 
utveckling precis som i övriga europeiska 
länder. De förband, som överförts från 
Sverige, kommer säkert inte att användas 
i den organisationsform och för de upp
gifter de en gång hade här i Sverige. 

De tre ländernas ekonomier är stadda 
1 snabb utveckling och de t förestående 
inträdet i EU och NATO komm er också 
att leda till andra former av stöd, även 
ekonomiskt. Detta kommer att påverka 
även försvarsmakterna , som successivt 
får en stark are ekonomi. I alla tre länder
na är försvarsbudgetarna knutna till 
BNP-utvecklingen (det nära förestående 
målet är 2% av BNP) som har legat och 
ligger kring 6% årligen. 

Lettland var även under den sovje-
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tiska ockupationen e tt land med väl ut
vecklad teknisk industri och högtståe n
de teknisk utbildning. Denna fördel har 
man önskat hålla fast vid och efter en 
omställning till västerländska krav bör
jar indust rin att bli konkurrenskraftig 
och handelsvägarna svängs alltmer åt 
väster. 

För att befrämja kontakterna me ll an 
Lettland och Sverige i industriellt och 
tekni skt avseende tog Lettland i början 
på året initi ativ till ett symposium, Latvi
an-Swedish Defence Technology Deve
lopmen t Symposium. Lettlands försv ars
departement stod som genomförare med 
stöd av det svenska. Förberedelserna, 
som genomfördes av en grupp under mitt 
ordförandeskap, var sammansatt av före
trädare för både svenska och letti ska 
myndigheter, industrier och vetenskapli
ga institutioner. 

Det välbesökta symposiet (ca 150 de l
tagare varav ca 40 tillresta från Sverige) 
genomfördes i Riga 29-30 oktober 2003. 
Föreläsningarna kom att omfatta e tt 
mycket vitt spektrum av ämnen, allt för 
att främj a kontakterna och ge respektive 
länders industrier och institutioner till
fälle a tt presentera sig för varandra. Så 
var t ex de stora svenska försvarsindu-
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strierna och de tekniska högskolorna väl 
representerade. 

Symposiet avslutades med ett marint 
"paket" - Naval Security Applications 
med före läsningar av ledamöterna i 
Kungl. Örlogsmannasällskapet Dick Bö r
jesson, Claes Tornberg och Johan Lean
der. Deras anföranden åte rges här efter 
denna introd uktion. 

Inl äggen kom att handla om nödvän
digh eten av ett bättre samarbete mellan 
mariner och kustbevakningar i Östersjön 
och att säkerställa att en en hetlig och lika 
bild av läget både vad gä ller läget till 
sjöss och ledning av insa tser. En kom
mentar underströk att det måste till tydli
gare politiska viljeyttringar, inte minst 
från Sverige, för att detta närmast sjä lv
klara krav skall kunn a uppfyllas på ett 
fullgott sätt. Först därefte r kan den nya 
teknik, som vi numera gärna kallar Net
work Based och som var ett ledmotiv un
der symposiet, utnyttjas till fullo. 

Förhoppningen är nu att Rigasympo
siet skall få efterföljare kommande år och 
att dänned samarbete och kontakter mel
lan länderna ytterligare utvecklas också i 
tekniskt-industriellt avseende och att 
även svensk försvarsindustri blir ledande 
inom sitt område öster om Östersjön. 

Hedersledamoten 
DICK BÖRJESSON 

Viceamiral Dick Börjesson har under de senaste fem åren 
ji-ämst arbetar med ur redningsuppdrag och 
exportsrödsfrågor i Försvarsdeparremenret 

Operations in the Baltic-a real challenge 
Föredrag vid lettiskt-svenskt symposium i Riga 30 oktober 2003. 

The Baltic region is a region thatfills the criteriafor what could be described as Ex
treme Littorals. A complex environment with heavy sea traffic - ferries, merchant 
ships,fishing and pleasure boats and military units on exercises or patrol, character
izes such an area. Areas of l arge archipelagos and short distances to the surmunding 
coastfine give limited spacefor operational manoeuvres. There are very shallow and 
congesred waters with harsh hydrographical and/or hydro acoustical conditions. The 
time is limited if a threat occurs and you have to react in order to prevent a serious 
development. There are man y similar areas around the globe, hut hard/y an y of them 
has such a complex and difficult environment as the Baltic Sea. That means that the 
necessary too/s and skills for operations in the Baltic area must be of leading-edge 
qua/ity. If these too/s make i t possible to conduct successful operations in the Bal tic, 
they certainly might be successful in other areas where Maritime Security issues oc

cur. 

The catalogue of maritime tasks these 
tools must be able to handi e is far
reaching. Le t me j u st mention sea-traf
fic control including surveillance and 
identification , creating safe sea-lanes, 
control of dange rous goods, fishery 
control, contro l of immigratio n, cus
to ms services, e mbargo activities and 
rescue services for personal and goods. 
Most of th ese tasks must be handled in 
ca-operation both between nat io ns and 
between civili an and military organiza
ti o ns. 

Lessons learned 
A decade ago the Swedish Total Defence 
(military defence and civil defence) was 
still firmly devoted to the territori al de
fence structure that we had invested heav
ily in during the 40 years of cold war. The 
armed forces could atthat time mobilize a 
total of n ear! y 800 000 men, a bo ut ten per
cent of the whole Swedish population. 
Swedish defence industry provided al
most all the major systems, which to a 
!arge extent had been tailored to Swedish 
requirements. We were indeed very far 
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away from a structure aiming at interna
tional interopera bility and ca-operation. 

The defence resolution of 1996 estab
lished a point of departure for a radical 
reform especially of the Swedish Arrned 
Forces. Since then , the development has 
contirmed the need for a new security 
concept, and Swedish Parliament has 
taken several decisions to continue the 
reformation. The most obvious reason 
behind ou r defence reform was of course 
the tremenclous changes in the security 
situation in Europe and the rest of the 
world. The end of the cold war meant 
dramatic and of course very positive 
changes in Europe. The old threat of in
vasion gradually decreased and less focus 
could be put on readiness to meet an 
arrned attack. Bu t the end of the cold war 
also Jet loose new types of problems and 
conflicts in and around Europe, and 
Sweden became an active participant in 
peace support operations. The rapid mili
tary-technological development was an
other important driving factor behind 
the defence reform. Information Tech
nology and communications for civilian 
use paved the way for a "revolution in 
military affairs". But it also meant that 
protection of vital societal infrastructure 
and functions became more important to 
national security. 

The phenomena of globalisation and 
internationalisation have had an impact 
on all regions and countries in the world. 
New threats and dangers - brutally evi
dent through the tragic events of 11 '11 

September in 2001 - provide the world 
with new challenges. Old threats recede 
and new threats emerge. We have adapt
ed to the new security situation by wiel
en ing our security concept, to include a 
broader scale of risks and challenges, in
cluding of course the hare! core of armed 
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attacks, but also international crises and 
conflicts and threats to the society in 
peace time. 

The on-going reform of the Swedish 
Total Defence is both extreme! y complex 
and challenging as i t totally redefines the 
core tasks and values of ou r Security and 
Defence structure and especially our 
Armed Forces. The situation right now, 
just a few years into the reform is that 
transformation is going weil in man y are
as. The next Defence Resolution in Swe
den is planned to be presenled to and de
cided by Parliament late 2004. This deci
sion will actdress some important issues. 
We certainly have to put even more em
phasis on new capabilities, on our inter
national capacity and on the means to 
meet unconventional and asymmetrica l 
threats. We must make sure that a suffi
cient number of new and conventional 
units really have a state of readiness for 
the challenges and threats of today and 
tomorrow. Sweden is a vulnerable coun
try for many reasons and therefore we 
have to actdress many challenging issues 
in the ongoing reconstruction of the 
Swedish defence. 

The lessons learned in the Baltic have 
of course h ad a great influence on the de
velopment of the Swedish maritime seeu
rity preeautians and the modern Swedish 
naval forces. Thus, modern Swedish units 
are designed, equipped and trained to 
meet the challenges in our vicinity, but 
also to contribute to joint, international 
operations. The lessons learned, the de
mand set up for the Swedish maritime se
curity organisations and the solutions and 
equipment we have found to be a necessi
ty might also be cost-effective solution for 
other nations operating in the Baltic or in 
similar areas around the globe. 

As I said before, the on-going transi-

tion is a result of the changing situation 
in the Baltic area the last two decades. 
The new situation made it necessary to 
create Swedish naval units with capabili
ties to handie a much broader spectrum 
of threats than before. 

During the 1980-ties and the 1990-ties 
we realized that 
• ca-ordination and ca-operation with

in the Arm ed Forcesand with civilian 
authorities in Maritime Crisis Man
agement is essentia l 

• keeping a wartime fight ing capability 
is necessary in order to control every 
stage in an arising conflict 

• deployed, active units in the opera
bona! area are necessary tools if you 
want to be preventative and to con
tro! the situation 

• such deployed units must have both 
endurance and seaworthiness 

• there is a need for a net-worked , close 
tactical ca-ordination between differ
en t military units such as submarines, 
helicopters, surface vessels for ASW 
and MCM, fixed and mobile resourc
es for surveillance, controllable mines, 
sonar systems, m agnetic detection de
vices, base-protection measures etc 

• submarines with air independent pro
pulsion (AlP) connected to the net
work are effective tools bothin crises 
management and in war situations 

• stealth in all dimensions increases the 
effect and survivability for the units in 
an harsh and hostile maritime envi
ronment 

• the threat could rapidly be serious if 
an intruder chooses to take counter
measures and put supporting units in 
action with a Iong range of weapons 
such as missiles, torpedoes, artillery, 
minesand sabotage devices 

• in every sh i p you must therefore have 

a command and control system for 
immediate threat evaluation and in
slant ca-ordination between the sur
veillance tools and all necessary 
weapons for self defence 

• there is an advantage in combining 
ASW- and MCM-functions and active 
and passive sensors and in that con
text a knowledge of the hydrographi
cal and meteorological environment 
is of greatest importance for a suc
cessful result 
The combined mine-clearance opera

tions in Estonian , Latvian and Lithua
nian waters have given Sweden impor
tant operational experience and devel
oped our capabilities to explore and tidy 
up the sea-bed.l11e underwater ch alleng
es are many and difficult but can be 
handled with professionals operating ad
vanced equipment onboard different 
platforms. Other lessons learned during 
the 1980-ties and 1990-ties are that the 
ability to share what you know with all 
actors and on all levels is essential. In 
that context you havetoassure the gath
ering of information by all means in or
der to make farsighted and innovative 
analysis of the possible development of 
the situation. Crisis handling and warfare 
cannot be done just by projection of 
power from a distance. You have to be 
there in the middle of the crisis! You 
have to be flexible! You have to act! You 
have to survive and you have to be pre
pared to meet severe threats from the air, 
from the surface and from underwater 
weapons in a harsh environment! 

New threats, changing 
demands and flexible 
solutions 
The littoral zone and the archipelagos in 
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the Baltic area need versatile, flexible 
units with weapons for graded measures 
in time of peace, in crisis and in war. The 
demand for control of these areas raise 
the need for effective surveillance sys
tems, underwater stakes, amphibious com
bat units and fast patrol boats for SAR, 
for customs and police tasks, for environ
mental protection and for fishery control. 

That means that maritime security 
forces must have a capacity for far-reach
ing detection, identification and classifi
cation as weil as a capacity of extensive 
information transfers from and to other 
systems in the national and international 
information systems. Thus military units 
in ca-operation with civilian can play a 
central rote in a crisis management com
mand and control network. Being there 
in a hostile environment especially the 
naval units must be able to perform a 
widevariety of difficult tasks in a flexible 
way. A wide array of sensors, equipment 
and weaponry must be immediately 
available in order to make a graded and 
flexible effort possible. 

The environment in our shallow and 
narrow waters and in the archipelagos 
with its demanding metrological and hy
drographical situation and with short dis
tances to neighbouring countries make it 
all together a great challenge to meet the 
demands for our maritime security. There 
is also a growing need for forces with ca
pacity for international service. The needs 
to be present in the operation area du ring 
Iong periods and in all weather conditions 
make i t necessary to i nerease the sea-wor
thiness and endurance of the naval units. 
Thewide scale of different t h reats and the 
demands for graded efforts in different 
situations from peace to war have led to 
the need of immediately available flexible 
units in the operational area. The Iong 
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Swedish coastline arise demands for 
many naval units but as usual the budget 
restrictions make that impossible. The so
lution is to design multi-functional, versa
tile and flexible units trained and 
equipped to be a serious- and in the worst 
case a Jethal- threat to illegal acting units 
in Swedish waters. 

The capability to survive in a harsh 
environment must be stressed. The rea
son is that the commanding officer of a 
naval unit in the middle of the crisis in a 
hostile en vi ronment must have the flexi
bility to act immediately and as inde
pendently as possible. In future crises 
and in war, with an enlarged and frag
mented battlefield, it will be necessary to 
con tro! the total threat above, on and be
neath the surface. This in combination 
with the capability to respond to all 
kinds of threat and to survive when you 
operate in the extreme littorals set up 
demands for creating networked, agile 
and stealthy maritime units capable of 
defeating anti-access and asymmetric 
threats in the littorals. 

The capability of a littoral, multi-mis
sion, maritime security vessel will give a 
joint task force commander a tool that 
can be used for brown water operations 
out of range of the air-proleeting shield 
from land-based air-craft or a fleet strik
ing force. The combination of MCM , 
ASW and surface attack missions in the 
Visby class corvette is a good example of 
what I mean. This corvette is a true Iittora l 
multi-mission, maritime security vessel 
based on the important lesson from the 
Baltic area during the last two decades. 

The Swedish Maritime 
Security Concept 
The goal for the maritime component in 
the on-going transition of the Total De-

fence and the Arrned Forces I have de
fined as the Swedish Maritime Security 
Concept . Fu1"ther comments onthat Con
cept as weil as the technical ellalienges 
we have met and some special niche
competencies Sweden has developed for 
the Extreme Littorals will be made later 
in this part of the symposium. 

Nevertheless, the lessons learned 
from Swedish operations in the Baltic 
have had a great influence on the Swed
ish Maritime Security Concept. The ex
tremely difficult under-water environ
ment has created a need for advanced 
MCM and ASW systems designed for 
and integrated in maritime security ves
sels. T11e serious threat from Jethal under
water weapons such as mines and torpe
does has focused the need for minimized 
acoustic, magnetic and wake signatures 
for surface combatants. The same needs 
are raised for submarines. Their surviva
bility and combat performance is essen
tia! and have been dramatically in
creased by the AlP solution operaled for 
several years in Swedish submarines. 

Our naval sensors and weapons are 
designed to meet the demand i ng require
ments in the extreme littorals. T11e threat 
from the air, from missiles, from surface 
combatanis and land-based weapons has 
forcedus to i nerease the survivability for 
naval units in the littorals and in the ar
chipelagos. Surveillance, command and 
communication systems have been de
veloped both for single platforms and for 
a maritime network including military 
and civilian actors. Surface to surface, 

tong-range missiles of the same type are 
used on board ships, on airplanes and on 
mobile units ashore. Wire-guided torpe
does with data exchange to and from the 
torpedo have been designed for use both 
on board surface combatants and subma
rines. The modern naval artillery has a 
high-precision, combat capability against 
targets in the air, on the surface and 
ashore and the programmable ammuni
tion give a high degree of flexibility to 
adjust to a fast changing situation. 

f n the civil sector of maritime security 
we can see a similar development. Mod
ern plattorms with advanced equipment 
are operating in the Baltic. They are im
portant parts of the national and interna
tional maritime security network. 

Conclusions 
Latvia and Sweden have to meet the 
present and future ellalienges in the Bal
tic Sea. Though it is a difficult and chal
lenging area for maritime security opera
tions, i t is necessary to create an effective 
too l box read y to meet the demands. That 
can be done, bu t there is a need for dedi
cated resources, realistic time-tables and 
a political will to provide the operational 
organizations with high-tech solutions, 
well-trained personal and an extensive 
national and international network . Mar
itime security in the Baltic area should in 
my opinion be a prioriiised goal for all 
nations with a coastline in the Baltic Sea. 
That will make effective maritime securi
ty operations possible although the chal
lenging environment. 
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Maritime Security- Many tasks and cost-effective 
plattorms 
Föredrag vid lettiskt-svenskt symposium i Riga 30 okwber 2003 

The Baltic and the Mediterrancan seas have many similarities. For example, both 

can be tooked upon as adjacentseasto the Atlantic. In my view the Baltic has had 

the same type of influence on the economic and culturat development in Northern 

Europe as the Mediterrancan has createdfor its region. Consequently, it has always 

been difficult for me to understand w hy the Baltic area has been tooked upon as a 

lake within the European landmass. Although the Baltic has been a faraway outpost 

from, as perhaps some would sa y, the civilised world it has nevertheless been an im

portant trade and strategic areafor the western maritime powers as weil as for Rus

sia. The historical struggle between the two opposite positions to see the Baltic as a 

"mare clausum" or a "mare liberum" will continue. The English expression the 

"Baltic approaches" versus the Swedish and German the" Baltic outlets" gives a lin

guistic example how different maritime and conlinental powers have tooked upon 

the Baltic. Believe i t or not, the Baltic does consist of water! Thus, the maritime is

sues have been in thepastand will be in thefuture, of core importuneefor the stabil

ity in the area. 

Lessons learned 
The Swedish doctrine during most of the 
cold war was to use the Baltic as a moat 
that, if defended, could thwart an invasion. 
The strategy was that a joint effort based 
on a strong air power and submarines in 
close ca-operation with surface attack units 
would take the spearhead of the invasion. 
If these u nits were unsuccessful, minesand 
coastal defence installations should pre-
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vent the invader to get a firm foothold on 
the Swedish soil. The small surface attack 
units developed a hit and run tactic to sur
vive in the harsh environment. 

The submarine intrusions cluring the 
1980ies completely changed our compre

hension about the need for controlling 
our area of interest already in peacetime. 

That meant the start of a contingency 
navy with a focus to cope with a bard 

multifaceled threat spectra were the 
navy needed to be able to deal with un
derwater and low leve! threats already in 
peacetime and at the same time prepar
ing for wartime tasks. Stealth in all di
mensions increases the effect and sUI·viv
ability for the u nits in a harshand hastil e 
maritime environment. The borderline 
between peace and war got regarded as 
blurred. 

Sweden successively learned to man
age crisis prevention during peacetime 
with an increased readiness to cope with 
an escalation of the t h reat. The ca-opera
tion between the civilianand military au
thorities deepened . The difficulties to 
cope with the underwater threat in these 
confin ed coastal areas- " the extreme lit
torals" - were experienced through 
tough and trustrating operational experi
ences at sea. 

The need of: 
- Round the clock command and con

tro! strategic as weil as operational 
systems 

- Deployed units at sea in close ca-op
eration - surface (ASW, MCMV), 
submarines, ASW helicopters, fixed 
installations etc. 

- Passive and active measures com
bined 

- Possibili ties to integrate ASW and 
MCM tools m brown water opera
tions 

- Sea-keeping and seamanship 
- Abundant and accurate intelligence 

integrated into a recognised maritime 
picture 

- Survivability through stealth in all di
mensions 
became evident. This is the reason 

why Sweden already during the 1980-ies 
changed its maritime strategic thinking 
to the new demands in the post cold war. 

A niche very much needed during the 
Balkan conflict in the Adriatic and in the 
Gult wars. The requirements can be surn
marised as: 
• Capability to establish control in the 

littoral s above, on and in the sea do
mam. 

• Capability over the whole spectrum 
of conflict. 

• Capabi li ty to operatein the harsh en
viran ment of the extreme littorals. 

• Capability to co-operate and support 
law enforcement and other maritime 
governmental organisations in a net
work centric mode. 

Rethinking security 
l11e new world order could be summarised 
" to be more unpredictable than before". 

Robert Hall and Carl Fox express it 
this way in an article in NATO Defence 
Review 

" ... The strategic thinking necessary to 
p reva il in the face of !hese interrelated se
curity challenges needs to be similar/y in
terrelated and much mo re pluralislic. This 
begins with ever-c/oser ca-operation (in
teraction) between law-enforcement and 
national-security agencies. /t a/so requires 
fu ll ca-operation ji·om a range of other 
governmenta/ departmenls, including the 
military, acting in concert with businessö 
This halislic approach mirrors the nature 
and camplexity of the problem. " 

Crisis management and crisis 
prevention 
From the very beginning innocent crises 
cou ld rapid! y grow in to a much more se
rious situation. Consequently, i t would be 
a serious mistake to believe that a mili
tary force can exercise an y form of influ
ence in a crisis situation without being 
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credible as a combat ready force -which 
is efficient and useful. "Network Centric 
Warfare (NCW)" is a term invented by 
the U.S. Defence to describe the new op
tions we have in the information age. Ba
sically it is a concept that desCI·ibes a shift 
in wartime from a platform-oriented pro
file to a mission oriented one.ln the U.S. 
the concept is focused on how to get the 
operatars in the field supported by a full 
picture from the area of operation. Thus, 
the sensors in the operational an d tacti
cal grid have to communicate with each 
other. From a naval perspective, the fo
cus has changed from "blue water" to a 
littoral environment. 

NCW concentrates on targeting and 
the present concept of NCW is today so 
narrow that it only gives black and white 
answers and it is so far a concept purely 
for war and doesn 't include crisis preven
tion and crisis management. When we in 
Sweden have adopted the new U.S. con
cepts of "Revolution in Military Affairs" 
(RMA) and NCW we have to be fully 
aware of that the concepts basically al
ready are developed in order to provide 
options in wartime. So l suggest that we 
develop our own concepts that will meet 
the specific requirements in crisis man
agement that we have in Europe as a 
whole and in the Baltic more specifically. 

Hence, as we mainly have to cope 
with crisis prevention and with crisis situ
ations short of war the military compo
nent in for example a peace support mis
sions will initially mainly be used to sup
port the civilian effort. This means a ne
cessity to manage a very divided and 
fragmented network. A broader unity of 
effort is an essential goal to achieve. 

A new operation profile 
It is also important to know that crisis 
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management and warfare cannot be 
done just by projection of power from a 
distance. You have to bethere in the mid
dle of the crisis to be able to counter a 
broad array of threats. You must also be 
able to interpret the information , which 
is not possible from a distance. Naval ves
sels can - and should - be a centrepiece 
and play a central role in crisis manage
ment command and control. In order to 
do so the sh i ps must be flexibl e to be ab le 
to deal with different types of threats and 
contingencies. This enables a crisis man
agement concept, by networking sensors, 
decision makers and tools/weapons for 
flexible and graded action. 

We normally take it for granted that 
we need total con tro! of the landmass to 
establish security. The same need to con
tro! the sea in the "extreme littorals" is 
now at hand. The challenge is to establish 
that contra! under sea leve!. Presence is 
then the key word. The maritime scenar
io is today and will also tomorrow be a 
very demanding one. It will especially ap
pear in the littorals and not the !east in 
"very shallow water" environments. The 
necessary qualiti es to solve the problem 
in the extreme littorals include capacity 
to counteract threa ts from hypersonic 
cruise missiles - swarming boats - to un
derwater measures (midget submarines, 
mines etc) 

Due to the overall requirements with
in the Petersberg Tasks and the demand 
for an international capacity, the mari
time operations aspects could be summa
rised in the following headlines: 
• Maritime ca-opera tion between na

tional security organisations (navies) 
and law enforcement organisations 
(coast guard, police etc) 

• Fishery surveillance 
• Con tro! of immigration 

• Tasks of embargo 
• Countering underwater activities 
• Antiterrorism 
• Evacuation of civiliansin danger 
• Participation in air operations and air 

defence 
• Mine warfare and clearing explosive 

ordnance on the sea bed 
• Surveillancc at sea and various types 

of maritime warfare 
The entire toolbox is always needed. 

The maritime security concept establish
es a [ramework to meet the present and 
future maritime challenges in the ex
treme littorals. 

The word "maritime" 
You have probably noticed that I use the 
term maritime operations, resources etc. 
The reason for this is that states have 
ehosen varying security tasks between 
different governmental organisations 
such as police forces, coast guard, Swed
ish Maritime Administration, military 
forces and others. For me it is the joint 
e([ort that counts- notwithstanding how 
they are organised. In the NCW concept 
we have left the platform oriented ap
proach for a mission oriented. The mis
sion within the Swedish maritime securi
ty concept is to support the international 
community in establishing control in ex
treme littoral areas in order to prevent or 
manage a crisis. The word " maritime" 
covers this joint effort. 

The defence industry - new 
ro le 
Before we bad !arge long-term projects 
with Iong series of platforms for the na
tional defence. A close ca-operation be
tween the state and the national arms in
dustry was established in which the au-

thorities gave clear requirements to the 
ind ustry. Now the defence industry has 
an important role to find and suggest 
flexible and cost-effective solutions to 
meet the multifaceled needs of the users 
-civil as weil as military, nationa l as weil 
as international. With the political guid
ance concerning the new demands for se
curity the industry has to find innovative 
ideas and solutions for tools that not are 
limited to the borderlines within the 
present gui ld system. 

Basic requirement security 
vessel 
- High survivability. Capacity to oper

ate in the extreme littorals from low 
to high threat environment 

- Long endurance 
- Capability to carry a broad array of 

different modules covering different 
tasks within the whole spectra of 
tasks within the maritime security 

- Flexibility to change the operational 
profile 

- Cost effectiveness through the same 
hull formanytasks 

- Reduced maintenance and [uel costs 
through composile 

Example of mission oriented 
flexibility 
In the "enormous spectra of everything" 
that characterises the security ellalienges 
of today and tomorrow the missions for 
crisis management will cover a broad ar
ray alternatives and the tasks can change 
rapidly. The maritime security concept 
contains the answer to these challenges. 
The tools necessary must contain a full 
answer to all missions with the capabili
ties needed for crisis management and 
crisis prevention. Flexibility to change 
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the toolbox of capabilities to meet new 

mission requirements is a must. Modular
ity is one cost effective solution. Through 

this i t is possible to ch ange the operation
a l foc us.l11e logistic and running cost will 

Naval missions 

be reduced and you have established a 

high fl exibility. A basic dem and is that 

the plattorm/vessel can operate and sur
vive also in a very hastil e en vi ronmen t. 

UN missions H Maritime Security Concept l 
PFP missions "Capabilities for all conflict levels" 

EU/Petersberg missions 

Misslon 
A 

CapabiiHy 1 Load l 
Capabi1Hy2 Load III 
Capabi1Hy3 Loadlil 
Capabi1Hy4 Loadlil 
Ca~bi1Hy5 Loadlil 

Example of mission oriented flexibility 

Example of synergies 
The selection of different modules for 

varying missions can be done in a selec
tian of capabilities that responds to the 

mission at hand . 

MisslonlcapabiiHy 

Border orotection 
Search & Resaue 
Crime prevention 
Crisis prevention 
Crisis management 
Peacekeeping 
Embargo 
Peace making 
Evacuation of civilians 
Command 
Medical care 
Fire fiahtina 

dr 
Mission Misslon Misslon 

B c D 
Load l Load Il Loadll 
Load l Load l Load Il 
Loadl Load l Loadll 

Loadlil Load Il Loadll 
Loadlil Load Il Loadll 

A com parison between the naval and 

coast guard vers us a modular security 
ship is shown below. 

Coast Navy Security Shlp 
Guard 
High - Hi ah 
High Lo w Hi ah 
~kan - \k:an/Hig~ 

Lo w Hi !l h \kan /High* 

- Hi ah \k:m /High* 

- Hi ah \kaniHi!lh* 
- Hi ah \k an/Hi!lh* 
- Hi ah \ kan/High* 

Lo w ~ ~~..lll \ kan/Hiah* 
Hi ah Hi ah H_ig!)______ 
Lo w ~k:~ll \k:llltHiah* 
Hi ah \"-:an \kan /Hiah* 

Oil combatina. eo, to..,;ng of leakina tanker, oil recovery High - Low/Hiah* 

Mine Counter Measures 
Logistic support, eg, fuel, drinlcing water, garbage, 

maintenance. soares, el DOwer 

Survivability, eg, weapon eflecls abovelbelowwater 
survace 

• Achteved through exchangeabie mtSSion modules 

Example ofsynergies 

350 

- Lo w \k:m/Hiah* 
Lo w \ k.- :111 \ka n/High* 

Lo w High High 

Example of "Flexible Security 
Ship" 
The idea to study more carefully is a 90-

meter composite stealth modul ar ship 

that can be tailored for each mission or 

M " MM 

combined with other security ships with 

complimentary loads/capabiliti es. The 
composition will vary over time depend

ing of the strategic aim and the overa ll 
shifting threat leve!. 

- -B -
Up to 30 "mission modules" (20ft ISO containers) , 1-3 in width 

Stealth+composite ? 2-4 time better survivability for littoral threats 

( campared to conventional ships in steel) 

Exa m p le of " Flexible Scecurity Ship " 

Sommary 
We have to find new cost-effective solu

tions that fit into th e new security chal

lenges at hand. It is no longer possi ble to 

build and run resources exclusively for 
each niche of diffe ren t governmental or

ganisation. The borders between the ci

vilian law enforcement and military na-

tional security tasks are blurred or elimi

nated. New ways have to be found. 
The modular security ship can cer

tainly be an answer to this challenge. 
Parvus Numero - Magnus Merito 

(small in numbers - great in merit) 
through composile and modularity in 
maritime security vessels of the future. 
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Decision supariority in the extreme littoral context 
Föredrag vid lettiskt-svenskt symposium i Riga 30 oktober 2003 

The present security situation for Sweden is essential/y govemed by the existence of 
only one global super power, the development within the European Union, the "revolu
tion" in information technology business and increased terrorist threats and actions. 
This implies challenges incorporating changed and improved cooperation between the 
military world and the civil community as well as with other nations and international 
organizations in general. We will in this paper brieflytreat the Swedish Maritime Secu
rity Concept and then with some focus on Network Based Defence. Expressions like 
Information Superiority, Knowledge Superiority and Decision Superiority appear to 
be the present buzzwords when it comesto Military Command and Controland then 
especially in connection with the heavy swell of the Revolution in Military Ajfairs 
(RMA). The concept of RMA usually relates to the military use of the last decade deve
lopment of civil information technology. 

We will elaborate someon the concept of 
Decision Superiority and first say some
tbing about the present and future tasks 
for the Swedish Armed Forces. The pre
sent tasks are given by: 

• Armed Defence 
• Territoriallntegrity 
• International Missions 
• Support to the Community 
and are visualized in figure 1. 
There is today an ongoing discussion 

concerning whether the above should be 
replaced by a single mission, namely, Ar
med Combat. Whether this is a mission or 
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a method is debatable. Anyway, the ele
ments of Armed Combat are effective and 
rapid coordination of the basic military 
functions: 

• Command and Control 
• lntelligence and Information 
• Effect 
• Proteetian 
• Endurance 
The present Swedish " modi operandi" 

for Arrned Combat is Manoeuvre Warfa-
re; 

Apply the indirect method and use cri
tical vulnerabilities 

FigL.tre 1: Tasks for the Swedish Nava l Forces 

Constantly strive for the initiative, 
which is made easier by mission tactics 

where we for convenience also add the 
elements Surprise and Deception (Maski
rovka). The classical iterative "circle" rela
ted to the art of Warfare is the OODA
Ioop consisting of: 

Observe - Orient - Decide - Act 
where we here especially note bullet 

three, Decide. Now, there exist today 
some concepts related to the OOOA-loop 
such as RMA, Network Centric Warfare 
(NCW), Network Enabled Defence 
(NED) and Network Based Defence 
(NBO). The meaning of the concepts may 
vary over time as weil as their interrela
tions. Whatever naming we use, the funda
mental technical components are: 

An open system architecture, which al
lows different platforms, sensors and 
weapon systems to be easily integrated. 
Communication channels that allow fast 
and reliable information transactions be-

tween different subseribers in different 
envi ronments. 

The major expected contribution from 
a fully implemented NBD is time com
pression within the OODA-loop and the 
three parts of NBO are: 

Dominant Rattlespace Awareness 
(DBA) 
The OBA concept is the network incorpo
rating all means and methods to achieve 
information superiority. Direct observa
tions by means of various sensors, data 
base retrieval, HU MINT or sophisticated 
data processing. 

Decision Support (DS) 
OS aims at achieving strategic, operatio
nal or tactical military goals through the 
Command and Control process. l n a wieler 
perspective, the OS network should prov
ide the means to win battles in any vital 
area of society. 
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FM Ledsyst 

Figure 2. Subsystems with in the project FM Ledsyst 

Precision Engagement (PE) 
PE means pinpoint actions directed 
against the opponent to achieve the stra
tegic or tactical goals. By engaging a key 
unit or function of the opponent at the 
proper time with the optimal means the 
PE goal is achieved. 

Much effort is at present spent on 
furtl1er development of the Command 
and Control systems in Sweden and then 
with particular focus on intercommunica
tions. FMLS is the Swedish short for the 
project named the Swedish Armed Forces 
Command and Control Systems and is 
subdivided as: 
• LedsystT comprises the development 

of the technical parts of the future 
command and control systems. A num
ber of coliabarating technical systems 
and the information network and re
gulations required are combined to 
make a secure and controlied ex
change of information. 
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• LedsystM comprises the development 
of command and controland staff work 
methods for a network-based defence. 

• LedsystP is to meet the changed needs 
for sk i Ils for commanders and other per
sonneJ in the Swedish Arrned Forces. 

• LedsystO in the Iong term is toprepare 
for possible furthe renhancement of the 
command and control organization. 
Some possible subsystems to be further 

integrated with in the concept of the project 
FM Ledsyst are shown in figure 2. 

The working method outlinedis to via 
successive demonstrations show the status 
of the project. Two major demonstrations, 
Demo 2005 and 2006, are planned. They 
are scenario based aiming at: 

DEMO 05 deals with how a common 
situational awareness can be created on 
the basis of a common situational picture, 
which can be presenred in a roll-based 
manner, using a network centric informa
tion infrastructure. 

Depth 

Figure 3. Sound velacity profile 
R ange 

Depth 

Figt.tre 4. Probability of detection 

DEMO 06 is oriented towards demon
strating how mission command can be imple
mented in network-based defence. Demo 05 
is, of course, a prerequisite for Demo 06. 

Whatever tasks the Swedish Arrned 
Forces are conducting or taking part in, the 
one and only aim is towards mission ac
complishment. That is to sa y, superior m is-

High 

Lo w 

si on accomplishment is achieved if you can 
optimise the whole chain DBA- DS - PE 
betterthan the adversary. Decision Superi
ority can in the same manner be achieved if 
we can optimise the processes of DBA and 
DS better than the adversary. lt should 
here be stressed that missions usually re
quire iterations in the loop and proper PE 

355 



ma y render improved input for subsequent 

increased Decision Superiority. 

Decision superiority in 
extreme littorals 
The definition of extreme littorals can be 

given as: 
A constal area, or alrernatively, a sea 
boundary with mo re the character of a 

sea rhan of an ocean. The sea area is 

characterized by shallow waters with a 

difficult underwafer environmenl. The 

area is a/so characterized by a high 

threat levet, which increases with proxi

mity ro the land. 
By recalling the history of the Royal 

Swedish N a vy, the submarine intrusions in 

particular, it is obvious that the Swedish 

Marine Forces have great experience 

from operating in Littoral areas and the 
term Extreme LittOI·al Warfare is fre

quently used. Littoral operations are go
verned by: 
• The facto r of time, where we talk a bo ut 

time scales sometimes of the order of 

minntes rather than hours/days. That is, 

short times implicating fast action. 
• The factor of space, where we talk 

about length scales somelimes of the 

order of less than a kilometre rather 

than the order of tens/hundreds of ki

lometres. The above length scales are, 

of course, related to distances to tar

getsand coasts/islands as weil as to the 
ra n ges of sensor/weapons systems. 

• The factor of force where we talk 

about the capability to by means of 
sensors, weapons and command and 

contra! manage to be there, to survive 

as weil as to threat and act so as to ac

complish the missions at hand. 
Let us here briefly describe the ele

ments of Littoral Operations in terms of 

Network Based Defence. 
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Dominant Hattlespace 
Awareness 
Littorals means threats from all dimen

sions; Air, Land and Sea. Moreover, the 

underwater dimension is of particular im
portance. Here we find a severely difficult 

environment requiring great understan

ding and high-tech systems for data gath

ering, earrelation and fusion. Just as the 
Fluid Mechanist says; " Know thy liquid", 

we sa y; "Know thy environment" . The av

erage depth in the Baltic Sea is some

where around 60 - 65m. This means that 

we usually experience multi-path propa

gation. Now, the existence of a bottom, 

and a sea surface too for t hat matter, is not 

necessarily bad since i t can be usecl for acl

vanced signal analysis. However, with the 

bottom character usually experiencecl in 

the Baltic Sea, with a significant rough

ness (varying topography) and highly va
rying material properties, unwantecl bot

tom contributions in terms of false echoes 

are frequent as is in-bottom propagation. 

Furthermore, within the water volume il

self, there is a high clegree of variation of 

the various significant acoustic parame

ters. The sound vetocity profile can be far 
from clepth independent yielding beneled 

rays and shaclows. This is also the case for 

the harizontal dimension (see figm·e 3.). 

The Baltic Sea is "famous" for its low sa

linity water (7-8 ppt) and since the ab

sorption , for the frequencies usecl , is pro

portional to salinity times frequency 

squarecl, the use of higher frequencies is 

possible. In all , the sound propagation is 
influencecl by; a time- and space varying 

sea surface, a time- andspace varying wa

ter volume and a space varying bottom. 

The prohability of cletection can be a 

high ly varying quantity as is shown in figu

re 4. Today we have great knowleclge con

cerning shallow waters and various high ly 

3 

Figure 5. Force Air De{ence Coordination 

Figure 6. Nerwork based mine warfare 
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advanced systems contri bu ting to building 
a common situation picture. We here ta lk 
about the full scale from small amphi
bious sonar systems, via various fixed bot
tom systems to platforms such as UUV:s, 
submarines, sonobuoy boats, patrol boats, 
cm·vettes, helicopters and air craft. 1l1e 
objectives of the network-based concept 
are here to further develop the communi
cation capabilities between the above
mentioned p latforms as weil as with other 
services and organizations so as to achieve 
superior awareness below, on and above 
the sea surface. 

Decision Support 
We here approach DS in terms of the 
Combat Management System, CMS. 1l1e 
"brain" in a naval ship is the CMS where 
you can execute and conduct a battle by 
integrating sensors, communication and 
weapons. Depending on the missions and 
tasks at hand, Decision Support tools ma y 
vary in functionality. On the one hand, 
which is particularly true for Littorals in 
tensed conditions, some functions have to 
by necessity be fully automatic. Anti Air 
Warfare is such an example where there 
can be a fu lly automatic integration be
tween gunsand sensors. This is narned Air 
Defence Coordination, ADC. The ADC
functionality for the Visby class Corvette 
will be enhanced by integrating a surface 
to air missile capability as weil as a 30 -
radar. Also, by !et ting a group of Corvettes 
and/or other naval platforms work to
gether in a network based configuration 
we talk about Force ADC where, again, 
the defence capability will be increased 
(see figure 5.) . Here, in principle, one plat
torm can focus on the sensor part, another 
on weapons engagement and the third on 
Command and Contra!. This requires 
some interesting and challenging commu-
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nication processes within the force. At the 
other end , where there is time enough for 
man made decisions, MMI functionalities 
yielding user friendly interaction are of 
outmost importance. Furthermore, vari
ous Command and Control support tools 
such as th e Mine Warfare Data Centre, 
MWDC, are im portant (see figure 6.) . The 
Saab MWDC acts as data storage and 
analysis centre for the vast amount of data 
needed for mine warfare operations. The 
information is combined with other intel
ligence sources to provide a comprehensi
ve mine counter measure coordination ; 
ensuring the protection of vital shipping 
assets and freedom of navigation. MWDC 
integrates directly with Mine Counter 
Measure units - promulgating plans and 
intelligence and receiving operational 
data to make optimum use of the Mine 
Counter Measure vessels. 

Precision Engagement 
As mentioned above, Littoral mtssions 
are governed by the operational factors 
time, space and force. The underwater di
mension ca Ils for various weapon systems 
such as torpedoes, mines, depth charges, 
rackets/grenades and various combina
tions even invalving missile functionality. 
The PE capability is highly dependent on 
the functionality of these systems in shal
low waters. Silent (stealthy) torpedoes can 
cause great damage and is a powerful 
threat as is the mine that can be extremely 
tricky in Littorals using the bottom as a 
hider. Sweden has a Iong tradition in mine 
warfare even in the international con text. 
The Swedish approach to mine warfare is 
camposed by intelligence and surveillan
ce, traffic control, continuity, minesweep
ing, mine hunting and evaluation. In mo
dern land operations with greater ca Ilabo
ration within and among forces, and in 

Figur e 7. Combat proven functionality 

more network based defence structures, 
access to relevant, accurate and current 
information is of vital importance for es
tablishing situation awareness and precisi
on engagement. The Saab 9LV Combat 
Management System installed onboard 
the Australian ANZAC-frigate has shown 
proven combat functionality (see figure 
7.) in the Gulf. A message to ANZAC 
from the OC of the troops ashore is here 
quoted (JAN!, no:109): "Call sign P70, 
QOV and my manoeuvre call sign have 
now completed all initial tasks. The Af Faw 
Vegetation Bett has now been successfully 
cfeared of alf enemy and the Airfield and 
Military Instaffation are now both sentre 
with no enemy resistance. Success was lar
gely due to aggressive use of lndirect Fire 
assets and swifi response ofrespective units 
t hat had a huge impact on the ground and 
shattered the enemy w i fl tofight. Elsewhere 
on the Peninsula~; .friendly forces have a
chieved similar success although resistance 
was greater than anticipated from isolated 
pockets ot enemy. On behalf of my C/S 

and P70, thank you for your swifi response 
lo "Caffs For Fire" and accurate shooting. 
Best Wishes to you alf for a sate transil 
home. Bravo Zulu and Bon Voyage". 

Conclusions 
We have discussed Command and Contra! 
with focus on Extreme Littoral Waters 
where Sweden as a nation has a Iong expe
rience both in terms of operations and de
velopment of various Sensor-, Weapon
and Command and Contra! systems. The 
Command and Control process cancerns 
the entire OODA - loop and possible ite
rations. Given the best combination of situ
ation awareness and decision support and 
you are in the position of Decision Superi
ority. This is not just a technical challenge 
bu t requires relevant methods and training. 
New technology enables an open evolutio
nary architecture of the systems whenever 
it is compatible with security requirements. 
Keywords are here adaptability, growth 
and modular design. 
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Ledamoten 
CARL GUSTAV FRANSEN 

Kommendö rkapren Carl Gusrav Fransen lämnade akriv 
fjänst 1999 efier art ha varir chefför minbyrån vid FMV 
under sex år 

Svenska sjöminor under 200 år 

Efter min pensionering har jagforskat efter bakgrunden till och helheten i den verk
samhet, somjag ägnat en hel del tid åt som ~jöofficer, nämligen den svenska sjömi
nan och dess utveckling. Dennaforskning har resulterat i en omfattande dokumenta
tion med titeln "Svenska sjöminor under 200 år- en sammanställning över två se
kel". Dokumentationen har samlats i en A -4 pärm och med benäget bistånd från 
FMV tryckts i en begränsad upplaga, varav ett exemplar överlämnades till Kungl. 
Örlogsmannasällskapet den 27 augusti 2003. I denna uppsats lämnas en kortare re
sume över innehållet. 

Bakgrund och genomförande 
Målsättningen med arbetet har huvud
sakligen varit tvåfaldig: Vilka sjöminpro
jekt har vi haft i Sverige sedan begynnel
sen och fram till år 2000 och vad finns be
varat av detta i form av museiminor? 

Skall det, förutom min egen vetgirig
het, nämnas en "uppdragsgivare" för det
ta arbete, så är det Flottans Minklubb, 
som i slutändan vill se ett sjöminmuse
um! Med stöd från Försvarets musei
kommitte har jag kunnat besöka bland 
annat våra statliga museer, förband och 
förbandsmuseer och andra intressanta 
platser runt om i landet och därigenom 
fått en tillfredställande bild av vad som 
finns bevarat. Detta finns nu redovisat i 
min dokumentation. Ja, det finns tillräck
ligt med föremål för att kunna inreda ett 
mycket intressant sjöminmuseum. men 
denna fråga behandlas inte vidare i mitt 
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arbete. Tyvärr är det dock många objekt 
som gått till skrot utan att det historiska 
värdet i föremålen förståtts. 

När inventeringen var genomförd var 
det dags för nästa uppgift; att leta reda på 
och dokumentera alla sjöminprojekt, 
som funnits i svenska försvaret. Efter ett 
antal år i Krigsarkivets forskarsal kan jag 
bara konstatera att det är imponerande 
vad som finns i arkivet! Det är en guld
gruva. Det gäller "bara" att hitta guld
kornen. Våra företrädare har faktiskt va
rit duktiga på att lämna in underlag och 
då även långt tillbaka i tiden. Kanske är 
det lite sämre med våra nutida kollegor. 
för det är mycket som saknas också. 
Bland annat gäller detta dokument om 
våra avståndsminor (men någon tyckte 
kanske att detta var för hemligt). Ett par 
tusen dokument har granskats, men jag 
vill inte påstå att jag hittat all informa-

Ostermans m ina. V år äldsta bevarade mina 

tion av intresse - för detta skulle krävas 
ytterligare år i arkivet. 

Historisk översikt 
För att få en ram till alla presenterade 
minprojekt har jag i ett historikkapitel 
gjort en inte allt för djuplodande histo
risk beskrivning av sjöminans utveckling 
i Sverige, grundat på underlag från olika 
arkiv och egna upplevelser under min 
aktiva tid. 

De första spåren av minutveckling 
som jag funnit går tillbaka till C A Eh
rensvärd , sedermera amiral i Karlskrona. 
Han genomförde år 1783 sina första 
sprängförsök på Riddarfjärden. Skisser 
av hans "minkista" och resultaten av för
söken finns bevarade i Marinmuseet i 
Karlskrona i hans handskrivna och fint 
illustrerade rapport. 

Perioden fram till år 1869 präglas av 
ett flertal förslag till sjöminor, såsom t ex 
Gustaf af Klints mina (sedermera vice
amiral) , som finns detaljrikt beskrivna i 

Mina av glas från 1860-talet 

Krigsarkivets dokumentsamling. Oster
mans (också han blivande amiral) mina 
från år 1831 är den första mina, som finns 
musealt bevarad i Sverige Ytterligare ett 
antal förslag finns omnämnda, men några 
ritningar har jag inte kunnat finna . Det 
var framstående män, som då gav sig i 
kast med minvapnet-alla blev amiraler! l 
skuggan av den rådande centralförsvar
stanken hade sjöminan svårt att få fotfäs
te i Sverige. Jag har inte funnit att något 
minförslag blivit operativt i någon ut
sträckning under denna tidiga tid. 

År 1863 anses vara det svenska sjö
minvapnets födelseår! Då tillsatte Kungl. 
Maj:t en kommitte för granskning av Im
manuel Nobels (m fl) patenterade för
slag till svenskt sjöminsystem. Nobel 
hade utvecklat och tillverkat minor för 
Ryssland och hans erfarenheter kom nu 
svenska försvaret till godo. Efter en ge
nomförd försöksperiod antog inte kom-
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M/1876 N:ol. Utrangerad 1958 

mitten Nobels förslag och inget annat 
förslag hell er. Kommitten gjorde ett eget 
försl ag och beviljades medel för beställ
ning av 2 400 minor år 1864. Några spår 
av dessa minor har jag inte kunnat finna. 
Men samtidigt har jag funnit beställning
ar och redovisningar på upp till l 864 st 
minor av glas (!). Några sådana minor 
finns fortfarande bevarade på Sjöhisto
riska museet. Tydligen inte någon fram
gångsrik konstruktion , då Chefen för ma
rinen år 1866 konstaterade att "Sjömin
vapnet ägde den l oktober 1866 ingen 
godkänd och användbar minmateriel". 
Men nu hade det i alla fall blivit fart på 
min utvecklingen. 

Under perioden 1870-1901 utveckla
des minvapnet i stor omfattning. Det var 
det fasta minförsvaret i flottan, som 
byggdes ut (det fanns förslag att minan 
skulle tillhöra armen, eftersom det erfor
drades så mycket fortifikatoriska an lägg-
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J-landmina M/OJ med 30 kg laddning 

ningar). Med modellår 1876 och 1877 till
verkades ett stort antal minor av en så 
gedigen konstruktion att de sista av 
dessa minor (efter diverse modernise
ringar) inte utrangerades förrän 1958! 

De stora och tunga minorna krävde 
särskilda utläggningsresurser. För 65 000 
kr anskaffades år 1876 den första av nio 
ångkranpråmar. \1en man behövde dess
utom ett lättare och enk lare minsystem, 
vilket gav upphov till en typ av minor, 
som benämndes handminor. Dessa kun
de läggas ut från små farkoster och i ett 
sent skede framför en anna lkande fiende. 
De operativa kraven på dessa minor var 
sådana att de till mångt och mycket skul
le ha kunnat utnyttjas i våra nuvarande 
amfibiestridskrafters minsystem M 9. 
Handminan var dåtidens M 9-system! 

Betydelsefulla milstolpar i utveck-

l kl kanonbåten Edda blev handminefartyg 1907 

lingen är också ett antal typer av "rörliga 
minor". stångminor och bogserminor 
finns dokumenterade, liksom "sjelfgåen
de minor", vilka per definition år 1895 
blev torpeder. Torpeder behandlas inte 
vidare i mitt underlag. 

Kustartilleriet grundades år 1902. Det 
nya vapenslaget fick ta över i stort sett all 
minmateriel och flottan övertog ett antal 
handminor, som försågs med hjul och så 
kallad "batteriflaska" för strömförsörj 
ning. satsning på nya sjöminor gjordes 
nu främst för flottan. En ny handmina 
med lodförankring tillkom och handmi
nefartyget Edda utrustades genom om
byggnad av l kl kanonbåten Edda. Detta 
var alltså flottans första minfartyg och 
inte Clas Fleming, som jag alltid trott . 
Minkryssaren Clas Fleming tillfördes 
1914, men den mina som speciellt kon
struerades för det nya minfartyget, 
"B lockadmina M/12", var så sofistikerad 
och teknisk att enbart konstruktören i 
lyckliga stunder lyckades få den att fung-

era. Projektet lades ner och minkryssar
ens första riktiga mina (efter en kortare 
period med handminor) blev i stä llet 50 
m M/14 (Mina modell 1914 med 50 kg 
laddning- vår första trotylmina). 

l början på 1900-talet kom så ubåtar 
på allvar. Ubåten var ett nytt hot mot yt
fartyg och motmedel erfordrades. Sjunk
minor, vatten bomber, djupminor var den 
blandade benämningen på det då nya 
vapnet, som vi i dag kallar sjunkbomber. 
De första konstruktionerna jag hittat är 
från 1917. Det fanns också (ej genomför
da) förs lag på stigminor, som ubåten 
skulle kunna släppa upp mot efterföljan
de fartyg. 

Men ubåten var också en värdefull 
minbärare. 1915 fanns en färdig kon
struktion på en minubåt, Richsons min
ubåt, som skulle bära minor på räls i 
tunnlar på däck . Minan tillverkades i 
prototyp, men ubåten blev aldrig byggd. 
Konstruktion en ansågs för farlig. Först 
1925 kom den första operativa minubå-
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Engelsk mina som blev förebild för vårIIIveckling 

ten Valen med minbrunnar utanpå 
tryckskrovet Under andra världskriget 
fanns ytterl igare sex min ubåtar. 

Ett flertal minkonstruktioner såg da
gens ljus under perioden fram till andra 
världskriget. Men antalet tillverkade mi
nor var ganska lågt. Våra minkonstruktö
rer var dock ordentligt framsynta och 
tecknade ett stort antal krigsproduk
tionsbesked med fl era svenska företag. 
Här kan nämnas Motala Verkstad, 
Svenska Järnvägsverkstäderna , Karl
stads Mekaniska Verkstad. När kriget se
dan bröt ut , påbörjades en omfattande 
minanskaffning för såväl flottan som 
kustartilleriet. 1930 hade flottan 2 249 
minor och 1945 c:a 13 000. Kustartilleriet 
led brist på minor under kriget. Flera oli
ka utländska (tyska) mintyper bärgades 
under krigets gång och modifi erades för 
kustartilleriförbandens ändamål. Sverige 
köpte även ett antal tyska och italienska 
förankrade antennminor mitt under 
brinnande krig. 

I början av andra världskriget kom av
ståndsminan bokstavligen till Sverige. Tys
karna hade kommit över en av de första 
engelska magnetminorna och lämnade(! ) 
en sådan mina till Sverige. Den togs om 
hand av ASEA i Västerås, som analysera
de den i detalj. Resultatet var skrämman
de, varför magnetminskydd infördes på 
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våra fartyg och avmagnetiseringsstationer 
byggdes. Mintekniken utnyttjades sedan 
av ASEA och Marinförvaltningen för att 
konstruera vår egen första magnetikmina 
M/F:9. Samma teknik (induktionsstav) ut
nyttjade ASEA för att konstruera de för
sta avståndsorganen till kustartilleriet och 
därmed också det första avståndsverkan
de, kontrollerbara minsystemet Sedan 
följde allt mer sofistikerade avståndsmin
konstruktioner, där samarbete med Tysk
land under och efter kriget var av stor be
tydelse. 

Vår mintillverkning i Sverige fortsat
te i hög takt till i mitten på 1970-talet, då 
en avmattning kunde förmärkas. 1900-ta
lets sista mintyper blev för kustartilleriet 
minsytem M 9 med mina K 14 och för 
flottan mingördelminan F 80. Vår riktigt 
aktiva minperiod kan sägas vara under 
tiden 1870-talet ti ll omkring 1970-talet. 
C:a 100 nya konstruktioner såg dagens 
ljus, vilket i genomsnitt motsvarar ett 
nytt projekt per år- i praktik en flera pro
jekt per år, koncentrerat till vissa perio
der. Sverige har haft en imponerande 
minteknisk utveckling och produktion. 

Bevarade mintyper 
Den av mig genomförda inventeringen av 
vårt historiska arv visar att det finns åt
skilliga objekt bevarade i förråden, främst 

Mina K 14 ingående i minsystem M9 

på Marinmuseet i Karlskrona och på Sjö
historiska museet. Ä ven kustartilleriets 
förbandsmuseer har en hel del. Närmare 
200 minor för museiändamål finns. Den 
äldsta typen är från 1831. Tyvärr brister 
det ändå en hel del i bevarandet. Det har 
bara skrotats utan att bevara, trots att det i 
flera fall förel egat order om att iordning
ställa ett antal minor för museiändamål. 
Särskilt tråkigt är detta vad gäller våra 
första avståndsminor. Men trots detta 
finns det tillräckligt med objekt för att 
kunna göra ett mycket intressant minmu
seum, utan att behöva hämta minor från 
befintliga förbandsmuseer! 

Datakatalog över våra 
minprojekt 
Huvudändamålet med mitt dokumenta
tionsarbete har varit att redovisa alla 
våra minprojekt i form av datablad med 
tillhörande ritning. De gamla ritningarna 
i Krigsarkivet är mycket detaljerade och 
färglagda. Riktiga konstverk! 

Minorna samlas under följande upp
slag: 
• Minor till och med 1869 
• Minor ji·ån 1870 till och med 1901 (dvs 

fasta minförsvaret fram till kustartil
leriets grund ande) 

• Rörliga m inor (stångminor, bogser
e ll er släpminor) 

Mingördelmina F 80. 

• Förankrade okontrollerbara minor 
och svephinder från och med 1902 
(flottans minor) 

• Okontrollerbara bottenavståndsminor 
från och med 1940 (flottans minor) 

• Kontrollerbara flytminor från och 
med 1902 (kustartilleriets minor) 

• Kontrollerbara botten (avstånds) mi
nor från och m ed 1902 (kustartilleri
ets minor) 

• Sjunkminorhjunkbomber 
• Okänt/oidentifierat. Ej fullföljda pro

jekt 

Minbärare 
Vår minpark har varit omfattande. För 
utläggning var det tidigt nödvändigt att 
skaffa särskilda resurser därför. Jag har 
nämnt ängkran pråmarna, som 1920 
döptes om till MUL (minutläggare). På 
bilder från andra världskriget har jag 
sett att dessa enheter tillsammans med 
flera andra enheter inom kustartilleriet, 
hade beteckningen J+nummer på bo
gen. Trots ivrigt efterforskand e och för
frågningar bland äldre kamrater har jag 
inte lyckats klara ut vad detta "J" stod 
för. Kan någon inom KÖMS lösa gå tan? 

stångminperioden blev ganska kort 
men intensiv. Åtta stångminbåtar bygg
des med början år 1875 och samtliga flot
tans ängbarkasser utrustades för ända
målet. Dessutom uttogs tjugo civila mo
torbåtar (va r detta flottans första hjälp-
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Ängkranpråm N: o 6. Senare benämnd M U L 6 
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Minkryssaren Clas Fleming 1914- 1959 

fartygsförband?). År 1899 avslutades 

denna epok. 
För flottans del blev handminefarty

get Edda och minkryssaren Clas Fleming 

de första enheterna med minfällning som 

huvuduppgift. Särskilda minubåtar kon

struerades. När avståndsminan kom om-
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kring 1940, konstruerades dessa minor 

för flygminfällning från våra tunga 

bombplan. A ll a dessa enheter med hu

vuduppgiften minfällning har jag sam

manställt med data och fotografier i ett 

särskilt uppslag. 

Avslutande kommentarer 
För mig som minör har det varit både 

spännande och intressant att dokumen

tera konstruktioner, som jag inte haft en 

an ing om ell er vetat väldigt lite om. Till 

exempel dessa glasminor, som jag har 

nämnt tidigare el ler historierna kring 

LEONs mina och andra drivminepro

jekt, som jag trott varit bannlysta. Vår 

mycket sofistikerade mina M/F:7, LY

DIA, som vil ade på botten och steg upp 

mot ytan när ett fartyg närmade sig. His

torien kring uppköp av mina M/F:l7 från 

Tyskland alldeles efter krigsslutet , föran

ledde mycket diplomati och hysch-hysch. 

Köpet stoppades av USA, Frankrike och 

E ngland, eftersom tyskarna inte fick till

verka avståndsminor. Projekt "Z imka", 

som var en obemannad självgående min

bärare, tillhörde ett av de mest sekretess

belagda projekten under 1950-talet. Det 

finns mycket vi kan lära oss av vår sjö

minhistoria. Inte minst att se till att vid

makthålla en hög kunskapsnivå och tek

nisk beredskap inom området, något som 

vi tyvärr båller på att tappa med alla ned

dragningar och rationaliseringar inom 

försvar och industri. 
Men hur ska vi kunna skapa ett sjö

minmuseum? 

M/F:7. Steg upp från botten efter väckning 
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Kvalitetsprodukter från världsledande 
tillverkare. 

Hos oss hittar ni bland annat: 

Sperry - Decca - Plath 
Klein * AGI * Ultra * ORE 

Jotron * Sippican 
MX-Marine- Leica 

Kontakta oss för mer information: 

C A Clase AB 
Ruskvädersgatan 8 
418 34 Göteborg 
Tel: 031-64 72 00 
Fax: 031-53 46 37 
www.caclase.se - info@caclase.se 

Korresponderande ledamoten 
JAN CEDERLUND 

Kommendörkapten .lan Cederlund är verksam inom 
SaabTech AB, där han inom marknad5jimktionen 
medverkar i fö retagets satsningar på den internationella 
marknaden 

"Svenska sjöminor under 200 år "- en teknisk 
dokumentantion utförd av ledamoten Carl Gustav 
Fransen 

Under senare år har antal böcker om svenska örlogsfartyg och viss mån deras besätt
ningar publicerats. Ä ven ett antal operationer och expeditioner har varit föremål för 
ingående studier, resulterande i ett antal publicerade verk. Bland vapensystemen är 
sjöartilleriets utveckling väldokumenterat bland annat av korresponderande leda
moten, kommendörkapten Bertil Åh/und. Nu har den svenska sjöminans utveckling 
under 200 år dokumenterats och detta arbete har genomförts av den mintekniskt 
kanske mest kunnige av alla minörer, kommendörkapten Carl Gustav Fransen. 

Bara författarens namn skapar genast 
mycket höga förväntningar på innehållet. 
Trots förväntnin garna blir jag oerhört 
förvånad och imponerad av den detaljri
kedom, som präglar beskrivningarna av 
de olika minorna. Författaren presente
rar t ex varianter på sammanfogn ingen 
av olika delar på minor som konstruera
des under 1800-talets senare del. Olika 
delserier hade olika antal bultar. 

Motsvarande verk om minutveckling
en i England , Tyskland och Sovjet Ryss
land ger inte alls samma detaljerade be
skrivningar av min utvecklingen. Fransen 
har i sitt arbete behandlat enbart den 
tekn iska utvecklingen och i detta avseen
de publicerat en fu ll ständig dokumenta
tion över alla de minor, som har varit 

operativa inom det svenska minväsende t. 
sekretessen gör att de fortfarande opera
tiva minorna inte kan beskrivas på sam
ma ingående sätt som övriga minor. 
Fransen presenterar dessutom ett antal 
mycket intressanta projekt som av sk ilda 
skä l a ldrig lämnade idestadiet ell er som 
efter genomförda prov aldrig kom i pro
duktion på grund av för låg teknisk och 
operativ tillgänglighet. 

Läsaren presenteras vidare ett antal 
exportprojekt tidigare helt okända för 
mig. Bland annat har Kina varit kund till 
svenska mintillverkare. Författaren po
ängterar blygsamt att hans källforskning 
endast omfattar en begränsad del av de 
av dokument som finns tillgängliga i ar
kiven. Denna forskning visar bland annat 
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Svensf?.g Sjöminor 

200åt 

(m _;;ammanstalfnin!J Ucer a·a .scf&f) 

hur spelet med minteknologin pågick un

der Andra världskriget. De stridande 

parterna lät svenska minörer förstå hur 

den andra sidans minor fungerade, så att 

vi kunde skapa motåtgärder i form av 
svep och taktikanpassning. 

Denna kunskap om främmande mi

nor utnyttjade svenska minkonstruktö

rer i sitt arbete. Parallellen med hur viss 

ubåtsteknologi överfördes till Sverige 

och hur den utnyttjades är slående. Dessa 
fakta kring spridningen av min teknologi, 

som Fransen presenterar, bekräftar de 

spekulationer, vilka står att finna i tidiga 

efterkrigsverk, som behandlar minkriget 

Sammanställning av tyska minorgan 

som användes under Andra världskriget 
visar att Sverige även fått kunskap om de 

tyska minkonstruktionerna direkt från 

tyskarna , efter som man i Sverige använ

de samma tekniska beteckningar på vissa 

komponenter som tyskarna sjä lva gjorde. 

Faktanivån på presentationerna är 
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imponerande och verket Svenska sjömi
nan under 200 år utgör en mycket god 

grund för framtida forskning inom min
krigshistorien. Författaren har ju enligt 

egen utsago enbart studerat en liten del 

av det tillgängliga materialet. Denna tek

niska beskrivning av minutveck lingen i 

Sverige borde kompletteras med en stu

die, som behandlar de operativa och tak

tiska aspekterna av minutvecklingen. 

Detta för att fullborda arbetet med den 

svenska minkrigshistorien. 
Detta mycket faktaspäckade verk 

innehåll er även skönhetsupplevelser. 

Våra minkonstruktörer var inte bara 

duktiga tekniker. De var även mycket 

skickliga konstnärer. Vissa av de ritning

ar, som presenteras, är estetiskt fullända

de konstverk, som skulle pryda vilken 

konstsamling som helst. De borde plock
as fram ur arkiven och exponeras för a ll

mänheten i något sammanhang. Kanske i 

det framtida minmuseum? 
Carl Gustav Fransen presenterar var i 

Sverige de bevarade exemplaren av de 

gamla minorna finns. Unikt nog är det 

inte många typer som saknas. Det som 
saknas är lokaler och pengar. 

Alla som är intresserade av svensk 

marinhistoria är skyldiga Carl Gustav 

Fransen ett stort tack för det imponeran

de arbete, som han har lagt ner i det ut

märkta verket "Svenska sjöminor under 

200 år" . Jag önskar att detta verk kunde 
få en mycket större spridning än vad den 

begränsade upplaga på 40 ex möjliggör. 

Här finns plats för initiativ. 
Avslutningsvis vill jag, som är mycket 

minkrigshistoriskt intresserad, varmt 

gratulera Carl Gustav Fransen till Kungl. 

Örlogsmannasällskapets si lvermeda lj , 

som han har belönats med för sitt omfat
tande dokumentationsarbete. 

Ledamoten 
ODD WERIN 

Kommendör Odd Werin är chefför sjöstridsavdelningen 
inom Krigcljörbandsledningen i Högkvarleret 

Ny säkerhetspolitisk karta - reduceras 
Försvarsmakten? 

"Utvidgningarna av EV ochNatoinnebär att Europas säkerhetspolitiska kartaför

ändras på ett mycket positivt sätt. Genom utvidgningen av EV med tio länder vävs 

allt fler stater in i en politisk och ekonomisk alleuropeisk gemenskap. Utvidgningen 

av N at o med sju länder har stor politisk, men också strategisk och militär, betydelse 

på den europeiska kontinenten. Det bekräftar att en ny säkerhetspolitisk ordning har 

etablerats i Europa utan att nya skiljelinjer upprättats." 

Det inledande stycket är hämtat ur För

svarsberedningens värdering1 av den in

ternationella utvecklingen . Frågan som 
bör ställas, är om de påstådda positiva 

förändringarna nu kan omsättas i en re

ducering av Försvarsmakten. Jag fokuse

rar analysen på NATO- och ED-utvidg
ningen, som anges som huvudskäl till de 

förbättrade förutsättningarna. 
Till att börja med har NAT02 under 

de senaste 10 åren startat en transforme

ring för att anpassa organisationen mot 

det nya omvärldsläget och tona ner den 

hårda kärnan med kollektivt försvar till 

förmån för operationer utanför NATO:s 

gränser. Det hela inleddes med Partner

skap för Fred som lanserades 1994 och 
som fyllde ett säkerhetspolitiskt vakuum 

i spåren av det Kalla kriget. l förläng

ningen kunde tre nya medlemsländer in-

för livas 1999 - Polen, Tjeckien och Ung

ern. Därefter har medlemsförhandlingar 

med ytterligare ett stort antal länder 

förts och för närvarande är ytterligare sju 
länder, Est land, Lettland, Litauen , Slove

nien, Bulgarien, Rumänien och Slova

kien inbjudna från och med 2004. 
NATO:s medlemsländer ökar då från da

gens 19 till 26. Vidare har Ryssland en 

särskild status gentemot organisationen, 
vilket bedöms leda till förutsättningar för 

konstrukt iv dialog. 
Förändringarna kan å ena sidan ses 

som positiva- där just själva utvidgning

en är det signifikativa, och som vid ett 

angrepp mot organisationen torde inne
bära att en större mängd lände r än tidi

gare kommer att agera unisont för att 

skydda sig. Å andra sidan är den hotbil

den mot o rganisation tämligen låg för att 
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inte säga obefintlig. Kan då NATO fung

era i den nya situationen? Under Irakkri

get 2003 synes intressekonflikten blivit 

för stor för organisationen att hantera, 

vilket ledde till ett splittrat NATO. Det 

innebar till och med att vissa NATO-län

der försvårade andra NATO-länders in

satser. Det är tveksamt om ytterligare sju 

medlemsländer förbättrar den redan 

bristande beslutsförmåga n. 
H ur ser det ut för EU? EU har också 

förändrats och utvidgats under de senas

te tio åren. Sverige tillsammans med Fin

land och Österrike blev medlemmar 

1995. För närvarande är förhandlingar

na3 om utökat medlemskap under 2004 

avslutade med tio länder nämligen Cy

pern , Estland, Lettland, Litauen , Malta, 

Polen, Slovakien, Slovenien , Tjeckien 

och Ungern. EU:s arbete spänner över 

många samarbetsområden från ekono

miska åtaganden till gemensam utrikes

och säkerhetspolitik (GUSP). Under se

nare tid har EU:s militära kapacitet de

batterats inom unionen , varvid en mängd 

olika uppfattningar från medlemmarna 

har förts fram. Inte minst EU:s besluts

mekanism har diskuterats utan att någon 

lösning finns framme. Vidare har vissa 

NATO-länder, exempelvis Spanien , i va

let mellan att utveckla EU:s militära ka

pacitet och NATO-samarbetet tydligt ut

talat att NATO-samarbetet är det vä

sentligaste. EU och NATO har även in

lett ett samarbete för at t göra NATO:s 
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resurser tillgängliga för EU:s militära 

krishantering så kallat "Berlin plus"4 

Fråga n är: "Hur har EU tänkt sig att an

vända resurser utan att först kunna fatta 
beslut?" 

Sammanfattningsvis, NATO har visat 

sig oförmöget till samlad handling vid 

större intressekonflikter- något som inte 

bedöms kunna förbättras genom kom

mande utvidgning. EU:s framtida be

slutsmekanism är inte fastställd och ar

betsformerna mellan organisationerna är 

under utveckling. De i grunden goda fö

resatserna i det pågående arbetet såväl 

inom NATO och EU som de båda orga

nisationerna sinsemellan , kan det inte 

uteslutas att detta kan bli övermäktigt att 

förve rkliga. stutsatsen är därmed att det 

är allt för tidigt att utifrån den nya säker

hetspolitiska kartan reducera Försvars

makten. Istället behöver Sverige ta lång

siktiga beslut som skapar stabila och 

konstruktiva förutsättningar för den fort

satta försvarsutvecklingen allt i syfte att 

bibehålla Sveriges säkerhetspolitiska 

handlingsfrihet. 

Noter 
1 Ur Försvarsberedningens rapport "Vårt Mi

litära Försvar - vilja och vägval " 

' NATO Handbook 
3 Sveriges Riksdag EU svar 
4 Sveriges Riksdag EU.svar 

• 
2004 
Swedish 
Defence 
Handbook 

Svensk Försvarskalender 
kostar normalt 495 kr + 
moms och frakt (totalt 
575 kr) men i din egen
skap av prenumerant på 
Tidskrift i Sjöväsendet 
erbjuder vi dig att köpa 
jubileumsutgåvan för 
495kr ink/. moms och 
frakt (467 kr exkl. moms). 

För att kunna ta del av 
detta erbjudande ber vi 
dig att skicka ditt namn 
och din adress till oss via 
e post, f ax eller brev 
(se adresser nedan). så 
skickar vi dig ditt ex av 
Svensk Försvarskalender 
mot faktura. 

l din beställning ska du 
också uppge koden 
"Örlog", så vet vi att du 

'"''llllil ·· ' är berättigad till din 

Svensk .. :: ._ra_bat_t . .......----~ 

Försvarskalender 

Streck & Punkt l publicerar i år den t ionde utgåvan av Svensk 

Försva rskalender, som på två språk - svenska och engelska

presenterar ca 900 beslutsfattare inom totalförsvaret- va rav 

mer än 350 i bild med personbeskrivningar-representanter 

för departement, myndigheter, försvarsmakten, civi lförsva ret, 

försvarsindustrin och frivilliga försvarsorganisationer. 

Kalendern innehåller även: 

Försvarsbeslut 
Högkvarterets organisation 
Försvarsbudgeten 
Totalförsvarets mål och uppgifter 
Förband och skolor 

Försvarsorganisationer och för
svarsrelaterade organisationer 
säkerhetspolitik 
Svensk försvarsindustri 
Försvarsmaterielexport 

Med anledning av 10-årsjubi/.?et låter personer som Anders 

Björck, Thage G. Peterson, Bengt Gustafsson, Johan Hederstedt 

m. fl. oss ta del av sina synpunkter och funderingar om de 7 O år 

som gått och den tid som ska komma. 

A sTRECK 
~ ; PUNKT! 
Streck & Punkt! AB 
Box 61 O, 631 08 Eskil stuna 
sfk@streck.se • www.streck.se 

te lefon 016- 1 O 86 30 
lax 016- 10 86 39 



Major 
MIKAEL FRISELL 

Major Mikael Frise/1, som är pansarofficer och 
ursprungligen kommer från Skaraborgs regemente i 
Skövde, tjänstgör vid Operativa insatsledningen i 
Högkvarteret 

Vad skall vi med en doktrin till? 

"The creation of an effective military force depends upon mo re than the provision of 

adequate resources, the building of advanced weapons, or the availability of 

manpower. Military force must be organized, equipped, and trained proper/y. 

Doctrine is the substance that binds the m together and makes them effective." 

RobertAllan Doughty, The Seeds ofDisaster: The d evetopment ofFrenchArm y Doctri

ne, 1919-1939' 

Bakgrund 
Denna artikel skall ses som en fortsätt
ning och kompletterande artikel till min 
tävlingsskrift "Doktrinutveckling och 
militärteorins betydelse", vilken har pu
blicerats i sin helhet i tidigare nummer av 
denna tidskrift.2 Från allra första början 
var min tanke att skriva en artikel , som 
skulle avhandla den marina delen av äm
nesområdet doktrin och doktrinutveck
ling och då främst ur ett militärteoretiskt 
perspektiv. Artikeln skulle således belysa 
de marina grundläggande militärteore
tiska satserna och principerna, vilka fort
farande i dagens och troligen även i mor
gondagens marina stridsmiljö, är sanna 
och gällande och som därmed bör vara 
grunden vid utvecklandet av en marin 
doktrin , där utnyttjandet av marina 
stridskrafter beskrivs. 
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I mitt dagliga arbete med bl.a. opera
tiv planering, doktrinutveckling och ope
rativa fältövningar har istället vuxit fram 
ideer till en artikel med ett något annor
lunda fokus. 3 Det är dessa ideer, eller 
snarare tankar och reflektioner, som har 
resulterat i denna artikel, vilken tar upp 
och diskuterar en doktrins roll i och på
verkan på verksamheten i Försvarsmak
ten. Min förhoppning är att även detta 
fokus på artikeln skall vara av intresse 
för läsaren , åtminstone är det, enligt min 
uppfattning, ett mycket aktuellt ämne 
dels med hänsyn till den pågående dok
trinutvecklingen i Försvarsmakten och 
dels med hänsyn till Försvarsmaktens 
strävan att skapa en allt bredare teore
tisk grund för sin verksamhet.• Jag är allt
så av uppfattningen att det är värt att re
flektera lite extra över frågan om den 

framtagna doktrinen får och kommer att 
få något genomslag på verksamheten i 
Försvarsmakten? 

Inledning 
I en för Försvarsmakten ny föränderlig 
tid med förändrade uppgifter, mångfa
cetterade hot och allt mer komplexa in
satsmiljöer kan det inte annat vara än en 
mycket stor utmaning att utveckla och 
forma framtidens försvarsmakt. Det som 
ytterligare förstärker denna utmaning är 
att det inte längre finns en tydlig och 
klart definierad motståndare. Samman
taget, med hänsyn till de osäkerheter 
som för närvarande råder, tvingas den ti
digare tyd liga hotrelaterade försvarspla 
neringen överges till förmån för en för
svarsplanering, där fokus istället ligger 
på hur vi skall utnyttja stridskrafterna i 
olika situationer och scenarier, dvs. en 
planering som mer är åt det strategirela
terade hållet (hur försvaret skall använ
das). För försvarsplaneringen innebär 
detta en strävan att med större bredd än i 
vår tidigare operativa planering skapa en 
teoretisk grund för Försvarsmaktens 
verksamhet. Det är i detta sammanhang 
och inom ramen för den nya kunskap 
som behovet av doktrin får en alltmer 
tydlig roll. 

Under hösten har arbetet med att ta 
fram underlag inför det kommande för
svarsbeslutet intensifierats. Det pågår 
just nu ett mycket intensivt arbete med 
underlagsframtagning inom framför allt 
Försvarsmaktens centrala ledning (Hög
kvarteret). Försvarsmaktens svar till re
geringen skalllämnas i slutet på februari 
nästa år och innan dess skall våra högsta 
militära chefer (ÖB) "sä tta ned foten" 
om bl.a. hur framtidens förbandsstruktur 
skall se ut och därmed vilka operativa 
förmågor vi fortsatt skall ha. J svaret som 

Försvarsmaktens skall ge till regeringen 
skall svar på ett antal huvuduppgifter 
och en mängd övriga uppgifter utarbe
tas5 Det är nu många som ställer sig frå
gan hur den framtida Försvarsmakten 
kommer att se ut? Kommer Försvars
maktens uppgifter åter att förändras? 
Vilka operativa förmågor behövs och 
kommer att finnas i framtiden när För
svarsmaktens uppgifter skall lösas? 

Detta är några av de funderingar och 
frågor som, enligt min uppfattning, bör få 
ett stort utrymme i det pågående för
svarsbeslutsarbetet. Vidare måste man 
ställa sig frågan, vad det är som skall vara 
dimensionerande och vägledande för ut
vecklingen av Försvarsmakten? Utgår vi 
från vad vi har skrivit och skriver i våra 
doktrindokument, när nu framtidens för
svarsmakt formas? Används vår framtag
na doktrin som stöd och ledstång i det 
dagliga arbetet och får den doktrinära 
synen något genomslag? En doktrin har 
ju en mycket central roll i och påverkan 
på en försvarsmakts utveckling, eller rät
tare sagt den bör åtminstone ha det. Om 
den inte har det, vad skall vi då ha vår 
doktrin till? Detta är ytterligare några 
frågeställningar som det är värt att re
flektera över och det är just runt dessa 
sist nämnda frågeställningar och då 
framför allt doktrinens roll i och påver
kan på verksamheten i Försvarsmakten, 
som jag tänker diskutera i denna artikel. 
Min avsikt är inte och det är inte heller 
artikelns syfte att ge alla dessa frågeställ
ningar några fullödiga svar. Jag har såle
des avgränsat mig till att endast övergri
pande beröra ämnet och kommer inte att 
djupdyka i detaljer. Artikeln skall snara
re ses som ett underlag för fortsatt dis
kussion, kanske till och med utgöra un
derlag för en fortsatt debatt om bl.a. vil
ken utgångspunkt och perspektiv vi skall 
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ha , när framtidens försvarsm akt formas 

och utvecklas. 
Med utgångspunkt från denna inled

ning kan vi konstatera att syftet med arti

keln således är att belysa några tankar 

och framförallt mina reflektioner om den 

svenska doktrinens roll i och påverkan 

på verksamheten i Försvarsmakten. Det

ta anser jag, som jag också tidigare har 

nämnt, idag vara särskilt intressant och 

aktuellt bl.a. med hänsyn till Försvars

maktens pågående doktrinutveckling i 

allmänhet och det pågående arbetet med 

att ta fram underlag inför de t kommande 

försvarsbeslutet i synnerhet. 
Artikeln innehålle r tre delar- inled

ningsvis, som en bakgrund, kommer en 

teoretisk del avseende doktrin och dok

trinutvecklingens roll generellt se tt i en 

försvarsmakt att presenteras. Denna del 

syftar till att skapa en ram och utgångs

punkt för fortsatt diskussion och analys. I 

den påföljande delen skall ett resone

mang föras om hur jag bl.a. uppfattar 

doktrinens påverkan på verksamheten i 

och utvecklingen av Försvarsmakten 

idag. Min strävan är att föra ett resone

mang och exemplifiera både utifrån ett 

förm ågeutnyttjande och ett förmågeska

pande perspektiv.6 Artikeln avslutas med 

mina reflektioner och tankar om hur 

Försvarsmakten fortsättningsvis bör gå 
vidare. 

En doktrins roll i och 
påverkan på verksamheten i 
en försvarsmakt 
Om en dok trins roll i en försvarsmakt 

och dess påverkan och konsekvenser för 

verksamheten ska ll diskuteras, måste vi 

till en börj an erinra oss om vad en dok

trin ä r och vad den har för funktion och 

syfte. Vidare behövs det även nämnas nå-
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got om hur man skall se på doktrinut

veckling som "helhet". 
Många är de författare, som har för

sökt att definiera begreppet doktrin till

sammans med alt förkl a ra dess (doktrin

ens) syfte och funktion. Det kan konsta

teras att begreppet är svårdefinierat, ef

tersom det bl.a. används i så många bety

delser7. Det hela blir inte enklare av att 

tolkningen och tillämpningen av doktrin 

skiljer sig mell an olika länder samt att 

den språkliga användningen av begrep

pet har skiftat över tiden. D etta visar sig 

också tydligt i och med att en enhetlig ac

cepterad internatione ll definition lyser 

med sin frånvaro. Hur skall man då se på 

begreppet doktrin? l den fortsatta dis

kussionen om doktrinbegreppet utgår 

jag ifrån vad som framgår i den militär

strategiska doktrinen , som fastställdes 

under hösten 2002. l militärstrategisk 

doktrin definieras doktrin som: 

" Ett formellt uttryck för den kunskap 
och de föreställningar som utgör den vik

tigaste grunden .för verksamheten inom 
det militära försvaret."~ 

Det jag fortsatt skall ta fasta på i defi

nitionen är att doktrinen utgör den vikti

gaste grunden för verksamheten inom det 

militära försvaret. Vad menas då med det

ta? Utgör doktrinen den viktigaste grun

den för all verksamhet eller gälle r den 

bara för viss verksamhet inom Försvars

makten. När vi läser vidare i den militär

strategiska doktrinen får vi svaret. Där 

framgår det att doktrinen behandlar 

både hur stridskrafterna skall användas 

och hur stridskrafterna skall utvecklas Y 

Det framgår även att den skall ge förstå
else och vägledning för såväl insats- och 

övningsverksamhet som system- och 

krigsförbandsut veckling. Doktrinen ut

gör därmed ett stöd för alla former av 

försvarsplanering och omfattar all verk-

samhet i Försvarsmakten. 10 Det kan ock

så läsas att doktrinen, eller rättare sagt 

delar av doktrinen, även skall utgöra 

grund för målbilcls- och visionsutveck

ling. 11 Självklart är det så att doktrin, 

målbilder och visioner har olika roller 

och måste som sådana utvecklas i sam

spel med varandra. D et innebär alltså att 

en doktrin inte får bli huggen i sten, utan 

den måste hela tiden prövas mot de gäl

lande yttre förutsättningarna , elvs. den 

måste förh ålla sig till en dynamisk verk

lighet samtidigt som den är en del av 

denna dynamik . Dock vill jag än en gång 

poängtera vad som framgår i den militär

strategiska doktrinen: ''[. .. J doktrinen ut

gör den viktigaste grunden för Försvars
maktens verksamhet." 12 Det kan alltså 

konstateras, utifrån vad som står beskri

vet i elen militärstrategiska doktrinen, att 

en doktrin utgör en mycket viktig platt

form för Försvarsmaktens verksamhet 

och utveckling. Doktrinens syfte och 

funktion är således att förklara och för

medla ett gemensamt förhållningssätt, 

samtidigt som den skall bibringa kun

skap, skapa förståelse och utgöra en sorts 

vägledning för tänkandet om både an

vändning och utveckling av militära med

el och förmågor. 13 

Hur skall man då se på doktrinut

veckling? Till en början måste vi ha klart 

för oss att en försvarsmakts doktrin om

fattar alla försvarsmaktsuppgifter och 

hela det militära försvarets verksamhet, 

inom hela konfliktskalan fred , kris och 

krig. En doktrin måste också utvecklas i 

samklang med den politiska målsättning

en och vilj an så att en överensstämmelse 

mellan politisk målsättning och doktrin 

erhålls. D et måste i sin tur råda en över

ensstämmelse mellan doktrin, till gängli

ga stridskrafter (resurser) och uppgift. 

Doktrin och doktrinutveckling skall, och 

måste med detta resonemang, ses som ett 

helhetsgrepp, dvs. doktrinen kommer att 

påverka en försvarsmakts alla olika verk

samhetsfält på alla nivåer. Detta konsta

terande skall jag ta fasta på och konkreti

sera ytterligare. Det innebär, i all a fall 

enligt min uppfattning och som jag också 

redan har nämnt, att doktrinen inte bara 

får konsekvenser för hur militära medel 

och förmågor kan och bör utnyttjas, dvs. 

inte bara får en påverkan på verksamhe

ten inom den förmågeutnyttjande delen 

av Försvarsmakten. Doktrinen kommer 

även att påverka verksamheten inom 

Försvarsmaktens förmågeskapande de

lar, såsom styrke- och förbandsprocluk

tionen , de kapaciteter och förm ågor som 

skall utvecklas, den materiel som skall 

anskaffas, den forskning som skall bedri

vas samt utbildningen av officerare och 

förband . Detta att en doktrin får konse

kvenser för och utgör den viktigaste 

grunden för verksamheten både inom 

Försvarsmaktens förmågeutnyttjande 

och förmågeskapande delar, elvs. behand

lar de konceptuella grunderna för både 

utvecklandet och användandet av strids

krafterna, är värt att lägga på minnet. 

Allt för ofta i Försvarsmakten har jag 

hörsammat uppfattningar om att en dok

trin enelast syftar till att förm edla ett ge

mensamt förhållningssätt , inklusive en 

gemensam nomenklatur, för användande 
av militära medel och metoder. 14 Men 

detta är så ledes bara en del av sanningen. 

Utifrån ovanstående resonemang kan 

därmed fö ljande viktiga konklusion ned

tecknas: Det som beskrivs i en doktrin 

måste få e tt genomslag och genomsyra 

alla delar av elen militära verksamheten 

och påverkar därmed i allra högsta grad 

en försvarsmakts utveck ling. Det innebä r 

i sin tur att doktrinutvecklin g, organisa

tionsutveckling, förbanclsutveckling, ma-
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terielanskaffning med mera måste vara 
mycket väl samordnade, utifrån ett ge

mensamt synsätt, ett synsä tt som är präg
lat av doktrinens budskap. 

Hur är det idag, får doktrinen 
någon påverkan på 
verksamheten i 
Försvarsmakten? 
För att kunna föra ett resonemang ut

ifrån ett fö rmågeutnyttj ande och förmå

geskapande pe rspektiv måste till en bör

jan begreppen förmågeutnyttjande res

pektive förmågeskapande redas ut. Idag 

används och utnyttjas dessa två begrepp 

alltmer. Begreppen har sitt ursprung i ar

be tet med omorganisationen av För

svarsmaktens centrala ledning.' 5 Begrep

pen har tagits fram för att på ett bättre 

sätt än tidigare kunna förklara ansvar, 
roller och uppgifte r för framförallt de 

olika ledningarna i Högkvarteret, inom 

ramen för e tt processorienterat arbets
sätt.16 Vad menas då med begreppen? 

Den förm åge utnyttjande delen av För

svarsmakten är den delen som "använ

der och fö rbrukar" våra förband. Den 

förmågentnyttjande del ens huvudpro

cess är därmed insatsledning, eller rätta

re sagt insatsprocessen. Inom Högkvar

teret utgör i huvudsak den operat iva in
satsledningen (OPIL) tillsammans med 

delar av strategiledningen (STRA) den 

förmågeutnyttjande delen. Den förmå

geskapande delen i Högkvarteret utgörs, 
i sin tur, av krigsförbandsledningen 

(KR!) och grundorganisationsledningen 
(GR0).' 7 

Med utgångspunkt från det som jag 

beskrivit i föregående avsnitt är min strä

van i detta avsnitt att försöka svara på 
den i rubriken ovan ställda frågan. Min 

avsikt är inte, som tidigare också är 
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nämnt, att djupdyka i detalj e r och ge frå

gan ett fullödigt svar, utan syftet är snara
re att göra en övergripande refl ektion 

och försöka beskriva hur jag uppfat tar 

att situationen generellt sett är i För
svarsmakten idag. 

Det kan till en början konstateras att 

på frågan om doktrinen får någon påver

kan på verksamheten i Försvarsmakten 

kan det givetvis sva ras ja. Men frågan är 

om den får en påverkan på all verksam

het i Försvarsmakten? Jag vill börja med 

att säga att det finns et t stort intresse och 

en efterfrågan på de o lika doktrind ok u

menten, vid främst vå ra förband , skolor 

och centra. D et gäller både den fast ställ

da militärstrategiska doktrin en och de 

doktrindokument som är under uta rbe
tande.18 Min uppfat tning är att doktrin

dokumenten läses och analyseras samt 
att dess budskap används både vid ut

bildning av soldater och förband och i ut

bildningen av officerare på olika nivåer. 

Att doktrinen används vid våra skolor 

och förband är också ett måste och ett 

krav om dess budskap och synsätt skall 
kunna implementeras på bredden i För

svarsmakten. Det är alltså inte vid våra 

förband, skolor och centra som jag upp

leve r ett problem, utan här får doktrinen 

ett genomslag och en acceptabel påver

kan på verksamheten. Men hur är det i 

övriga delar av Försvarsmakten? U tgår 

vi från vad vi har skrivit och skriver i våra 

doktrindokument i det dagliga arbetet? 

Får doktrinen och dess synsätt och bud
skap något genomslag? 

För att doktrinen skall få ett genom
slag och påverkan på verksamheten är 

det mycket viktigt att själva doktrinbe

greppet och definitionen av doktrin för

stås av alla inom Försvarsmakten. Jag 

uppl ever att det idag fortfara nde finns 

mycke t kvar att göra innan vår definition 

av doktrin samt dess (doktrinens) syfte 

och funktion är spridd, implementerad 

och fö rstådd inom Försvarsmaktens alla 
olika verksamhetsfält, framförallt inom 

de förmågeskapande delarna. D etta 

tycker jag visar sig tydligt genom att det 

finns så många uppfattningar om att en 

doktrin enbart är vägledande för utnytt

jandet av våra stridskrafter, vilket tidiga

re har konstaterats är ett a llde les för 

snävt perspektiv. Vidare så blandas fort

farande begrepp som doktrin , reglemen

te och grun dsyn ihop samt vad som utgör 

grunden för vad. En doktrin med dess 

budskap är och måste vara överordn ad 

både grundsyner och reglementen. Jag 

uppl ever också att det finns menings

skiljaktigheter och förs disk ussioner om 

doktrin en skall vara vägledande för ut

vecklingen av ett nätverksbaserat för

svar (NBF) eller tvärtom. E nligt min 

uppfattning så är och måste doktrinens 

budskap vara basen för utvecklingen av 

NBF, ledningsmetoder med mera och 
inte tvärtom. Det ä r således doktrinen 

med dess budskap som skall vara led

stjärnan vid all form av utveckling inom 

Försvarsmakten, både inom ramen för 

den förmågeutnyttj ande och förmåge

skapande processen. Självklart är det så 
att teknik- och samhällsutvecklingen får 

en påverkan på doktrinutvecklingen , 

men det är väl ändå så att det måste vara 

tänkandet i doktrinen tillsammans med 

den mänskliga dimensionen som är sty

rande, eller rättare sagt vägledande, för 

bl.a. utformningen av framtidens tek nis

ka lösningar. 19 

Två av doktrinens viktigaste budskap 

är utan tvekan , enligt min uppfattning, 

manövertänk ande och uppdragstaktik.20 

Men får dom något genomslag? Skall en 

doktrin bli trovärdig och få ett genom

slag i organisationen krävs det att vi 

ana mmar och lever efter vad vi skriver i 
våra doktrindokument. Idag upplever jag 

alltför ofta att vi inte gör det och det jag 

då främst åsyfta r är budskapet om För
svarsmaktens va lda ledningsfilosofi , upp

dragstaktik. Om en decentraliserad led

ningsfilosofi , baserat på uppdragstaktik , 

ska ll fungera krävs det att vi ser upp

dragstaktiken som en livssti l och att den

na fil osofi och li vsstil genomsyrar all 

form av ledn ing, inom all a av Försvars

maktens processer, dvs. även inom verk

samhetslednin gsprocessen. I den sist

nämnda processen agerar vi a llt för ofta 

utifrån en helt anna n ledningsfilosofi, 

nämligen central- och deta lj styrning 

("micro-management"), även fast det i 

Försvarsmaktens Grundsyn Ledning går 

att läsa: 
"Uppdragstaktik skall genomsyra all 

ledning inom del militära försvaret." 21 

"Samma ledningsfilosofi skall [. .. l 
prägla både insats- och verksamhetsled
ning- i alla situationer och på alla nivå
er."zz 

Ett exempel i närtid som tydligt visar 

detta är agerandet inom Försvarsmakt

ens högsta ledning (i det här fallet GRO) 
när regeringen gav Försvarsmakten upp

gift att spara pengar under sensomma

renY Jag upplever även bitvis samma fe

nomen inom den förmågeutnyttjande 

processen, dvs. vid ledning av operationer 

och insatser, dock skall det tilläggas att 

det inte alls är i samma utsträckning som 
inom verksamhetsledningsprocessen. I 

den förmågeutnyttjande processen hand

lar problemet iställ et ofta om a tt chefer 

och staber på högre nivåer lägger sig i a r

betet på lägre nivåer, snarare än att det är 

frågan om deta ljstyrning. 
"De situationer då detaljerad styrning 

fi'ån högre nivåerförbättrar samordningen 
är dock få och skall vägas mot den över-
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fägsn.a flexibilitet som följer av en lwnse
kventtiffämpning av uppdragstaktik."24 

Efter de senaste årens omstrukture
ringar av den centrala ledningen krävs 
det fortlöpande förtydligande och defini
tion av roller och ansvar på olika led
ningsnivåer, för att vi skall kunna leva 
upp till vår valda ledningsfilosofi upp
dragstaktik. För att klara detta krävs ut
bildning och övning. Vidare krävs det, 
enligt min uppfattning, att vi övar i större 
omfattning än idag och då är det särskilt 
viktigt att hela ledningskedjan med alla 
dess nivåer (militärstrategisk, operativ 
och taktisk nivå, i viss mån även den poli
tiska nivån) övas, samt att chefer på olika 
nivåer deltar och övar i sin befattning. 

Hur är det då med budskapet om 
manövertänkande? Synsättet att grun
den för Försvarsmaktens agerande i alla 
typer av situationer skall utgå från ett 
manövertänkande har fått ett mycket 
stort genomslag i den förmågeutnyttjan
de processen. Detta visar sig framförallt i 
den operativa planering och försvarspla
nering25 som genomförs, men även vid 
genomförandet av operationer och insat
ser. Att en doktrin, i det här fallet främst 
doktrin för gemensamma operationer, 
som är en nedbrytning av de bärande 
ideerna i den militärstrategiska doktri
nen och som sådan skall konkretisera ett 
antal operativa principer för utnyttjandet 
av våra stridskrafter, måste få en stor roll 
och påverkan på verksamheten inom de 
förmågeutnyttjande delarna (insatspro
cessen) torde vara självklart. Det skall 
dock tilläggas att det finns ett mycket 
stort utbildningsbehov, bland både che
fer och stabsofficerare, avseende dok
trinens budskap och framförallt hur 
dessa budskap skall konkretiseras i pla
nering och genomförande av operationer 
och insatser (operationskonst). Avslut-

380 

ningsvis skall sägas att budskapet om 
manövertänkande, utan tvekan, är det 
budskap i doktrinen som har fått störst 
genomslag i Försvarsmaktens verksam
het, både vad gäller de förmågeutnyttjan
de och förmågeskapande delarna av För
svarsmakten. Det skall dock påpekas att 
det fortsatt krävs en mental omställning 
inom ett antal områden, såsom träning, 
utbildning, organisationsstruktur med 
mera, om ett koncept baserat på man
övertänkande fullt ut skall kunna imple
menteras. 

Tyvärr upplever jag idag att det i flera 
avseenden saknas ett doktrinärt synsätt, 
utifrån vår doktrin , inom Försvarsmakt
ens förmågeskapande delar. Här upple
ver jag ofta att det är helt andra faktorer 
än doktrinen som påverkar utvecklingen 
av bland annat våra operativa förmågor 
och vilken materiel som skall anskaffas. 
Jag hävdar helt enkelt att det till stor del 
är materielplanen och tillgängliga ekono
miska medeF\ och inte den doktrinära 
grunden, som är styrande för utveckling
en. Jag upplever också att det i flera avse
enden råder en försvarsgrensrivalitet i
stället för att se till organisationens bästa, 
vilket även det är mycket olyckligt. Detta 
s.k. organisatoriska synsätt där utveck
lingen i alla avseenden inte alltid är ett 
resultat av en formaliserad process, utan 
av en reellt existerande informell pro
cess, där olika intressegrupper strävar ef
ter att uppnå olika mål leder alltför ofta 
till en kompromisslösning och "rättvise
lösning" , istället för den eftersträvade 
lösningen. Detta har bl.a. visats sig i för
svarsbeslutsarbetet där jag upplever att 
de olika försvarsgrenarna inte kan kom
ma överens om vilka förmågor vi skall 
och behöver anskaffa kopplat till För
svarsmaktens uppgifter. Resultatet blir 
istället en kompromiss där tillgängliga 

ekonomiska medel för materielanskaff
ning i stort sett delas upp i tre lika stora 
andelar. Vidare så uppfattar jag att de 
doktrinära tankarna läggs på i efterhand, 
ofta utan spårbarhet och där helhetsper
spektivet ibland saknas. Det skall också 
nämnas att detta organisatoriska synsätt 
med försvarsgrensrivalitet inte alltid be
höver vara till en nackdel. .I nom ramen 
för t.ex. doktrinutvecklingen uppmanar 
detta till diskussioner, som i slutändan 
kan leda till att större förståelse för kon
cept , synsätt och budskap erhålls. Vidare 
kan det även leda till en större förank
ring i organisationen med följden att ett 
gemensamt synsätt och förhållningssätt , 
som är ett av doktrinens syften , skapas. 

Ett annat problem, som jag uppfattar 
det, är att det finns ett alldeles för stort 
glapp mellan nuet och utvecklingen av 
Försvarsmakten i det långa tidsperspek
tivet. Jag hävdar till och med att det i allt 
för stor utsträckning är ett för stort fokus 
på framtiden , vilket i sin tur går ut över 
nuet och utvecklingen i det kortare tids
perspektivet. Det är i och för sig inget 
nytt, utan är ett traditionellt svenskt för
svarsplaneringsproblem, vilket också 
Wilhelm Agrell bl.a. uttrycker i sin bok 
"Det välorganiserade nederlaget". 

Avslutande reflektioner - hur 
gå vidare? 
Med förra avsnittets resonemang som 
grund kan det konstateras att doktrinen i 
dag inte får det genomslag och påverkan 
som den borde ha på Försvarsmaktens 
verksamhet och då menar jag inom För
svarsmaktens alla verksamhetsfält på 
alla nivåer. Det är nu dags att erkänna 
och acceptera att våra doktrindokument 
inte bara får konsekvenser för hur våra 
stridskrafter skall användas, utan att de 
även får en stor påverkan på och konse-

kvenser för utvecklingen av stridskrafter
na, vilken materiel som skall anskaffas 
och så vidare. Om vi inte kan acceptera 
dessa konsekvenser kommer vi heller 
aldrig att kunna införa och leva efter vad 
vi har skriv it i våra doktrindokument 
Förståelse för doktrinens grundläggande 
budskap och ideer, inte minst synen på 
ledningsfilosofin uppdragstaktik, måste 
utgöra basen och grunden för uppbygg
naden och utvecklingen av framtidens 
försvarsmakt. Ett synsätt präglat av vår 
doktrin är inte bara ett måste, utan ett 
krav, om vi skall kunna uppnå det ge
mensamma målet, en tydligare doktrinär 
och teoretisk grund i allt vad vi gör. Det
ta är inte minst så viktigt nu när det tydli
ga och väldefinierade hotet är borta. 
Men hur skal l vi då gå vidare? För att 
doktrinen skall få det önskvärda genom
slaget, är min uppfattning, för det första 
att den måste användas och diskuteras 
inom alla verksamhetsområden. Här vi
lar ett stort ansvar på Försvarsmaktens 
allra högsta chefer. Ett stort engagemang 
av chefer i ledande positioner, som är fö
redömen , sätter sig in i frågorna och 
anammar doktrinens budskap i sin yrkes
utövning och chefsroll, kommer att med
föra att doktrinens budskap blir tydliga 
och levandegörs. Detta, i sin tur, kommer 
att medföra att implementeringen av 
doktrinen i Försvarsmakten kommer att 
underlättas. Vidare krävs det att alla och 
envar verk ligen sätter sig ned och analy
serar vad doktrinens budskap får för 
konsekvenser på just den verksamheten 
som man arbetar inom. Vad är vi till för 
och vad skal l vi bidra med för att nå det 
gemensamma "målet" är frågor som 
måste få ett svar vid en sådan analys. 

För det andra är min personliga över
tygelse att vi måste prioritera själva dok
trinutvecklingsprocessen ytterligare. Ord 
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måste nu bli handling vad avser den s.k. 

institutionaliseringen av processen. För 

att kunna bedriva en sådan intellektuell 

process som doktrinutveckling är krävs 

att ett antal individer tillsammans, vid 

samma verksamhetsställe, arbetar med 

dessa frågor på heltid. Nyckelord som 

kontinuitet och kompetens måste uppfyl

las, annars finns en risk att vi inte uppnår 

tillräcklig kvalitet i de doktrindokument 

som utarbetas. Om inte doktrindoku

menten uppnår en tillräcklig kvalitet 

med tydliga budskap kommer de inte 

heller att ha någon trovärdighet och där

med kommer verksamheten inte heller 

framöver bedrivas utifrån en gemensam 

doktrinär syn. Det bör även fund eras på 

om det inte till en sådan organ isation/av

delning, som skall bedriva doktrinut

veckling, också skall kopplas verksamhet 

och utveckling inom ramen för t.ex . led

ningssystemsutvecklingen och varför 

inte även NBF-utvecklingen. Jag tror att 

vi med en sådan organisationslösn ing, på 

ett bättre sätt än idag, skulle uppnå en 

samsyn om vad som påverkar vad och 

doktrinen skulle därmed på ett tydligare 

sätt få ett genomslag inom Försvars

maktens utvecklingsverksamhet. Jag tror 

också att en sådan samordning kommer 

att medföra att ett antal synergieffekter 

e rhålls, som i slutändan kommer att kom

ma hela organisationen till del. Det kan 

inte vara för intet som ett flertal länder 

har valt e n lösning med e n separat orga

nisation/institution för bl.a . doktrinut
veckling27 

Vidare är det, enligt min uppfattning, 

mycket viktigt att den fortsatta doktrin

utvecklingen utgå r ifrån det gemensam

ma synsätt som framgår i militärstrate

gisk doktrin och som sedan bryts ned och 

konkretiseras i operativa principer i dok

trin för gemensamma operationer. Med 
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detta resonemang blir det också logiskt 

att en doktrinutveck lingsprocess i hu

vudsak måste vara "top-down" . Själv

klart är det så att utvecklingen med de 

s.k. taktiska doktrine rna får en påverkan 

på doktrin utvecklingen , me n det kan inte 

vara så att doktrin för gemensamma ope

ration er är e tt resultat av vad som står i 

de taktiska doktrindokumenten. Idag un

derlättas inte heller själva doktrinutveck

lingsprocesse n av att doktrindokumen

ten utarbetas var för sig i olika delar av 

Försvarsmakten, dvs. både inom de n för

måge utnyttjande och förmågeskapande 

del e n28 Det naturli ga vore att doktrinut

veck lingen som helhet bedrevs under 

den förmågeutnyttjande processens an

svar, dvs. inom ramen för inrikta krav på 

insatsförmåga . Det är väl ändå synsättet 

på hur stridskrafterna skall användas och 

utnyttjas som skall styra och inte hur, när 

och varför olika förmågor ska ll skapas 

som skall utgöra den styrande eller rätta

re sagt den vägledande grunden. 

Vidare är det mycket viktigt att åter

matningen av erfarenheter från den för

mågeutnyttjande delen till den förm åge

skapande delen av Försvarsmak ten bör

jar fungera. OPIL är i egenskap av för

mågeutnyttjare kravställare gentemot de 

förm ågeskapande delarna av Högkvarte

ret och då i första hand KRI. De brister 

som bl.a. finns enligt utfalle t av den ope

rativa värderingen måste hanteras i för

mågeskapande t. D et krävs alltså en tydli

gare spårbarhet mellan utfa llet av pro

duktionen , tillståndet i insatsorganisatio

nen och framtida uppdrag i t.ex. ÖB :s 

uppdrag (ÖB U) .29 Idag i ÖB :s uppdrag 

finns det t. ex . inte ett enda uppdrag till 

chefe n för den förm ågeutnyttjande pro

cessen (C OPlL), utan alla uppdrag som 

rör insatsprocessen är iställe t ställda till 

C G RO och den förm ågeskapande pro-

cessen. D etta kan inte vara rätt och visar 

med all önskvärd tydlighet att Försvars

makten i huvudsak, e nligt mitt sätt att se 

det , liknar en förv altningsorganisation , 

vilket måste vara e tt he lt fe laktigt per

spektiv. Inom den förmågeutnyttjande 

del en av Försvarsmakten används dok

trine n som grund , både vad gäller plane

ring och genomförande av operat ioner 

och in satse r och vid inriktning av krav på 

ope rativ insatsförmåga. Om återmat

ningsprocessen börj ar fun gera komm er 

det också automatiskt och som en bonus

effekt att ske en överspridning av de 

doktrinära tankarna och ideerna till de 

förm ågeskapande de larna , vi lket är 

mycket viktigt och en nödvändig fram

gångsfaktor i ett längre perspektiv. 

En annan allt viktigare aspekt ä r att i 

den föränderliga värld som nu Försvars

makten har att verka i behövs det en 

större grad av viljestyrning (målstyrning) 

av Försvarsmakten , dvs. vad vill stats

makterna kunna uträtta med Försvars

makten . Utan en tydlig vilja och mål är 

det svårt att ställa operativa krav. Idag 

när det inte längre finns en tydlig och 

klart defini erad motståndare får en dok

trinär och teoretisk grund , som skall 

framgå i vår doktrin , en större och tydli

gare roll i Försvarsmaktens verksam het. 

Med en doktrin som grund kan det också 

anammas e n mer viljestyrd och strategi

relaterad försvarsplanering, där krav på 

förm ågor och delfö rmågor utifrån ett 

doktrinärt synsätt tydligt får ett genom

slag i utformningen av insatsorganisatio

nen. En svaghet idag är att det , en ligt min 

uppfattning, inte längre finns en kontinu

erlig fungerande process för försvarspla

ne ring. I och med detta blir det allt för 

mycket av att " uppfinna hjul et" lösning

ar. Det finns därmed ingen gru ndplatta 

att stå på inför t.ex . ett försvarsbeslut 

Detta olyckliga förhållande måste åtgär

das om inte Försvarsmakten kontinue r

ligt skall ligga efter i processern a, fram

förallt nu när försv arsbeslutsperioden 

endast omfattar tre år. För att vidare 

kunna beskriva vad Försvarsmakten 

skall och vill åstadkomma be höver ut

trycket väpnad strid defini e ras tydligt 

och användas tillsammans med begrep

pet krigföringslörmåga, som är det För

svarsmakten skall uppn å och i slutändan 

är till för. Detta innebär att de finition en 

av väpnad strid (krigföringsförmåga) ut

ifrån ett doktrinärt perspektiv och den 

erforderliga nedbrytningen av uttrycket i 

förm ågor, bör vara dimensionerande för 

Försvarsmaktens utveckling både natio

nellt som inte rnation ellt. En förutsätt

ning för denna utveckling är att de n 

svenska säkerhetsstrategin pekar ut en 

väg som Försvarsmakten skall utvecklas 

och gå emot nationellt och internatio

nellt. Då kommer naturligtvis frågor som 

allmän värnplikt och alliansfrihet att stäl

las på sin spets, framförallt i skenet av en 

försvarsmakt med så låga numerärer som 

nu arbetet med FB 04 (försvarsbeslutet 

2004) indikerar. Fördelen är att våra po

litiker måste ta ställning och klargöra 

vad man vill i dessa avseenden och då får 

Försvarsmakten en tydligare roll och 

nyttj as kanske inte som ett "näringspoli

tiskt instrument". 
Avslutningsvis kan jag konstatera att 

inom Försvarsmaktens olika processer 

hanteras verksamheten utifrån väldigt 

olika perspektiv. Många gånger verkar 

det vara det egna perspektivet som är det 

viktigaste, ofta koppl at till att den egna 

uppgiften skall lösas. Konsekvensen blir 

att de t helhetspe rspektiv som är önsk

värt a lltför ofta förloras. l ett arbete som 

t.ex. und erlagsframtagning inför ett för

svarsbeslut skulle det vara mycket önsk-
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värt och jag tror det även skulle underlät
ta arbetet med bl.a. en minskad försvars
grensriva litet som fö ljd, om problemen 
och uppgifterna angreps utifrån en dok
trinär grundsyn som är väl förankrad och 
förstådd och beskrivs i en doktrin. 

Som en avslutning vill jag betona att 
artikeln är skriven utifrån mitt perspek
tiv i den förmågeutnyttjande processen. 
Eftersom artikeln är tänkt att utgöra un
derlag för fortsatt diskussion och debatt , 
innebär det att jag medvetet har ställt 
vissa saker på sin spets. Det innebär ock
så att jag inte har haft som avsikt att i de
talj reda ut hur en doktrin påverkar För
svarsmaktens alla processer och verk
samheter. Jag har istället endast haft som 
syfte att försöka belysa en doktrins roll i 
och påverkan på en försvarsmakt. Jag har 
vidare i min argumentation försökt att 
förmedla att många av de problemområ
den som idag upplevs inom Försvars
makten kanske skulle underlättas om vi 
hade haft en tydlig utpekad väg att vand
ra utefte r. Här tror jag att en väl utveck
lad doktrin har en mycket viktig pedago
gisk uppgift att fylla och kanske på sikt 
kan bidra till det som vi all a eftersträvar, 
en effektiv och flexibel organisation, som 
står väl rustad inför framtidens alla möj
ligheter och utmaningar. Det som jag fle
ra gånger har försök t att betona i denna 
artikel och som jag anser är det viktigaste 
budskapet är att vi nu börjar använda vår 
doktrin och dess budskap som en grund i 
all verksamhet inom Försva rsmakten. 
Slutligen vill jag även poängtera att jag 
har skrivit artikeln i positiv anda och jag 
hoppas också att den uppfattas så. 

Noter 
1 Citatet är i sin tur hä mtat frå n, H ayden, H .T., 
WOJjighling, Maneuver Warfare in !he US. Ma

rine Corps, 1995, s.9 
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2 Se vidare i TiS nr l-3/2003. 
3 Författaren tjänstgör seelan sommaren 2002 

vid Operativa insa tsledningens planeringsav

delning (OPIL/15) där hans a rbe tsuppgifte r i 

huvudsak består av operativ planering, ut

veckling av doktrin för gemensamma opera

tione r och plane ring av C OP!L:s operativa 

fältövningar. 
4 Försvarsmakte n, Militärs/rategisk doktrin , 

2002, ÖB förord 
5 För en utveckling av de av Regeringen stä ll 

da uppgifterna till Försvarsmak te n se vidare i 

C HKV Planeringsdirektiv 1-4 FB 04. Se även 

Regeringens planeringsdire ktiv till Försva r

smakte n. 

" Begreppen förmågeskapande och förm åge

utnyttj ande har sitt ursprung i arbetet med 

o morganisa tione n av ele n centrala ledningen i 

Försvarsmakten. Begreppen har tagits fra m 

för att på ett bättre sä tt än tidiga re kunna för

klara ansvar, roller och uppgifter för framfö

rallt de olika ledningarna i Högkvarteret inom 

rame n för e tt processorienterat arbetssä tt. Se 

vidare i dokumenta tionen inom proje ktet 

HKV 03, bl.a. HKV skrivelse 02 300: 736 3 1 

Bes/u! om processer och organisalian för J-1 KV 

och då främst bilaga 2 till denna skrivelse In

riktningar avseende arbelssälf och processer i 

1-TKV, 2002- 12-06. Se även HKV skrivelse 23 

250:74612 Ag Årermatning - delrapport l. 
7 I el en militärteoreti ska litteraturen upptriicle r 

begrepp som säkerhetspolitiska, strategiska, 

operativa och taktiska doktriner. Till dessa 

kan vi även lägga begrepp som militära dokt ri 

ner, försvarsdoktriner och kärnvapencloktri

ner. Uneler kalla kriget florerade, i Sverige, 

ofta även termer som neutralitetsdoktrin och 

avskräckningscloktrin. (Förf. anm. ) 

x Försvarsmakten, Militärstra/egisk dokrrin , 

2002, s.9 

Y Försva rsma kten, Militärstrategisk doktrin , 

2002, s.ll 
1° Försvarsmakten, Miliförstrategisk doklrin , 

2002, ÖB:s förord 
11 Må lbilder och visioner beskriver bl.a . hur 

Försva rsmak ten ska ll utvecklas på lång sikt 

(10- 20 år). Försvarsmakten, Militärstrategisk 

doktrin , 2002, s. l l. Se även Försvarsmaktens 

årsrapport från perspektivplanering 2002-

2003, Må/bildsinriklningar inför Försvarsbe

s/ul 2004, rapport 7. 
12 Försvarsmakten, Milirärsrralegisk dokrrin , 

2002, s.9 
13 För en ytte rliga re diskussion om doktrinbe

greppet och dess syfte och funktion se vidare i 

TiS nr 2/2003, s.l83-185 
14 Försvarsmakte n, Mililärs/ralegisk dokrrin , 

2002, ÖB:s förord. Vidare har detta varit syn

ligt i bl.a. vissa av HKV ledningars svar på re

missutgåva l och 2 av doktr in för gemensam

ma ope och ratio ner. ' '[. .. ] då detta ( doku

mentet doktrin för gemensa mma operationer, 

förf. tillägg) inte direkt påverkar krigsför

bandsledningens processer." HKV skrive lse 

19 400:601 91 , 2003-03-10, Svar Remiss l -

Dokrrin för gemensamma operationer 
15 Se vidare i dokumentationen inom projektet 

HKV 03, bl.a. HKV skrive lse 02 300: 736 31 

Beslur om processer och organisalian fö r J-1 KV 

och då främst bilaga 2 till denna skrive lse In

rikrningar avseende arberssä/1 och processer i 

1-1 KV, 2002-1 2-06. Se även HKV skrivelse 23 

250:746 12 Ag Å rermaming- delrapporr l. 
16 De olika ledningarna inom högkvarteret är: 

strategiledningen (STRA), krigsförbandsled
ningen (KRI), grundorganisationsledningen 

(G RO) , ope rati va insa tsledningen (OPIL) 

och militära unelerrättelse och säkerhe tstjäns

ten (MUST). (Förf. anm.) 
17 Se bl.a. HKV skrivelse 23 250:746 12 Ag z /er

matning - delrapporl l 

" De doktrindokument som är under uta rbe

tande är: Doktrin för gemensamma operatio

ne r, doktrin fö r markoperationer, doktrin för 

luftoperationer och doktrin för marina opera

tio ne r. Tanken är all dessa doktrindokument 

skall fastställa s interimistiskt vid å rsskifte t. 

Uneler våren och sommaren 2004 ska ll seelan 

et t harmoniseringsa rbete me llan dokumenten 

genomföras, för al t seelan slutligt kunna fast

stii il as och utges uneler hösten 2004. (Förf. 

ann1. ) 

lY De nna påve rka n på cloktrinutvecklingspro-

cessen brukar ofta beskrivas med de t s. k. dok
trinhjulet Se vida re i TiS nr 3/2003, s.27 1-272 
20 I militärstra tegisk doktrin kan vi läsa att: 

"G runden fö r Försvarsmaktens age rande är 

ma növertänkancle" samt "Försvarsmaktens 

led ningsmetod är uppclragstak tik" . Försvar

smakte n, Militärsrraregisk doklrin , 2002, s.81 

respektive s.90. Försvarsmaktens syn på led

ningsfilosofin uppdragstakt ik framgår även i 

Försvarsmak te ns Grundsyn Ledning, "Det 

militära försva rets ledningsmetod är upp

clragstaktik." Försvarsmalaens Grundsyn Led

ning, 2001 , s.8 
21 Försvarsmaktens Grundyn Ledning, 2001, s.22 

22 Försvarsmak/ens Grundsyn Ledning,200l , s.3 

23 Se bl.a. HKV skri ve lse 23 150:720 22, 2003-

08- 15, Planeringsdirektiv avseende reduce

ringar under verksamhersåret 2003. I dessa di 

rek ti v fram går det tydligt att de t handlar om 

cletalj styrning. Ett exempe l är när HKV GRO 

detaljstyr att C OPIL:s operativa fältövning 

ska ll ställas in , istället för att ge C O PTL e n 

uppgift att spara ett visst a ntal kronor och där 

C OPIL själv bestämmer vilken verksamhet 

som skall ställ as in eller reduceras. l samman

hanget skall även nämnas alt fältövningens 

syfte var att bl.a. imple mentera doktrinära 

budskap från doktrin för gemensamma opera

tioner. D et skall även påpekas att fä ltövning

e n till slut ändå genomfördes. 
24 Försvarsmak te n, Militärs/ralegisk doklrin , 

2002, s.90 
2·' Skillnaclen mellan operativ planering och 

försva rsplanering kan uttryckas enligt följan

de: Försvarsplanering utgår från de n "mest 

krävande" hotbilelen meda n operativ plane

ring bygger på elen "mest troliga" hotbilden . 

Försvarsplaneri ngen innefa ttar även pl ane

ring inom ramen för olika kris- och krigsfa ll 

(KK). KK är ett utifrån typfall utveck lat pla

neringsinstrument som beskriver e n kedja av 

händelser kopplade till relevanta omvärldsbe

dömningar och till geografiska områden. KK 

syftar till ana lys och utveckling av militärstra

tegiskt , operativ och taktiskt agerande. HKV 

sk rive lse 23 250:746 /2 Ag Å lermatning- del

rapporl l . 
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26 Självklart är det så att ekonomin i grunden 

är sty rande för vilka operativ förmågor vi har 

möjlighet att utveck la . Däremot hävdar jag att 

den doktrinära grunden måste få en större på

verkan på hur och till vilka system med mera 

som vi skall använda tillgängliga ekonomiska 

medel. (Förf. anm.) 
27 Jämför "Training and Doctrine Command" 

(Förf. anm.) 

" Idag ut vecklas och utarbetas doktrin för ge

mensamma operationer och doktrin för mark

operationer i den förmågeutnyttjande delen 

av Försvarsmakte n under C OPIL:s (och C 

ATK:s) ansvar. Doktrin för luftoperationer 

och doktrin för marina operationer utvecklas 

däremot inom Försvarsmaktens förmågeska

pande delar under respektive försvarsgrensin

spektörs ansvar. Tidigare utarbetades den mi

litärstrategiska doktrinen inom den förmåge

utnyttjande delen av Försvarsmakten (vid 

stratcgiledningen).(Förf. anm .) 
20 ÖB U är ÖB:s uppdrag till dc olika ledn ings

cheferna i 1-IKV. (Förf. anm.) 

Utveckling och integrering i marin miljö 
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AerotechTelub är ~änsteföretaget som är den naturliga partnern till 

systemägare och systemleverantörer. 

Vi kan utveckla och integrera nya moderna lösningar och funktion

er i befintliga system och på det sättet förlänga systemens livslängd. 

Våra drift- och underhållslösningar säkerställer också lång livslängd 

och driftsäkerhet. 

Tekniskt systemstöd och underhåll av fartygssystem är en viktig 

del av vår verksamhet. Här har vi mångårig erfarenhet, som är till 

nytta för våra kunder, när nya funktioner utvecklas eller när nya lös

rungar skapas. 

www.aerotechtelub.se ~AerotechTelub 
• ETT FÖRETAG l SAAB-GRUPPEN 

-
Redovisning av 2003 års verksamhet 
Föredragen av akademiens sekreterare vid 232:a högtidssammanträdet i Stockholm 17 

november 2003 
Ytterligare ett verksamhetsår är slut. Antalet deltagare i Kungl. Örlogsmanna

sällskapets sammanträden har glädjande nog fortsatt öka. Under det gångna året 

har 461 ledamöter och inbjudna gäster deltagit i sammanträdena. Det innebär i ge

nomsnitt mer än 50 deltagare per tillfälle. Sammanträden har enligt tradition förde

lats mellan Göteborg och Karlskrona och Stockholm. Kungl. Örlogsmannasällska

pet är ett stockholmsbarn från gustavianska tiden. Dess första sammanträde ägde 

rum på Skeppsholmen i Långa Raden den 15 november 1771, ungefär elva månader 

ejier det att Gustaf III bestigit tronen. Detföreligger knappast något sammanhang 

mellan dessa båda händelser. Akademien var närmast en skapelse av frihetstidens 

nyttobetonade krav på yrkesutbildning och nya pedagogiska ideer. Dettaförhållan

de sätter även i dag sin prägel på Kungl. Örlogsmannasällskapets verksamhet genom 

de inträdesanföranden som nya ledamöter håller under året efter inval. 

Inträdesanföranden och andra 
föreläsningar 
Under det gångna året har inträdesanfö

randen spänt över ett brett register. Allt 

ifrån havets musik, tredje statsmaktens 

granskning av sjömilitär- och sjöfarts

verksamhet, havsmiljö, viktiga personal

och utbildningsfrågor och då inte minst 
för reservofficerare och säkerhet till tek

nisk utveckling. 
Korresponderande ledamoten l nga

Lena Fischer konstaterade i sitt inträdes

anförande 12 december 2002 att marinen 

för henne var människor som fanns på 

södra sidan av Trossö i Karlskrona. Med 

dem hade man kontakter varje gång det 
var övning. Samtidigt var det marinen 

som bestämde i den skärgård vi inte hade 

tillgång till. Marinen var också mycket 

tydlig i sin relation till U 137 och frågor

na kring ubåtsjakt. Ledamoten Herman 

Håkansson betonade i sitt anförande att 

den säkerhetspolitiska utvecklingen och 

ändrade geopolitiska förutsättningar har 

medfört stora förändringar för Försvar
smakten och därmed också för marinen. 

Som ett led i denna omställning tas nu 

det första steget för att förändra vår stra

tegiska kultur. 
Ledamoten Mikael Åkerström be

skrev i sitt inträdesanförande 29 januari 

2003 utvecklingen av amfibieförbanden 

som en del av den svenska maritima 

verksamheten. De havsområden, som 

omger Sverige, utgör både en länk och en 

buffert gentemot omvärlden. Som nation 

måste vi ha förmåga att utnyttja dessa 
havsområden för att tillgodose våra na

tionella intressen. Ledamoten Jan Erics

son framförde vid samma tillfälle att på 

senare år har en acce lererande föränd

ringstakt i omvärlden kunnat noteras. 

Det nya informationssamhället tillsam
mans med det förändrade säkerhetspoli

tiska läget har inneburit stora och i vissa 

fall smärtsamma strukturella omställ

ningar. Är fartyget en plattform för sen

sorer och vapensystem i ett övergripande 

försvarsmaktsystem , som kan ersättas av 

andra plattformar beroende på behov 
och önskemål? Eller är fartyget bara en 

"nod" vilken som helst i ett nätverksba

serat försvar och lätt utbytbar mot andra 

"noder" som kan lösa samma uppgift? 
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I sitt inträdesanförande 26 februari 
2003 framhöll ledamoten Thomas Fagö 
att Östersjön är ett av världens mest tra
fiktäta hav. Bedömningar anger att cirka 
15 % av världens lasttransporter till sjöss 
sker här. (Det utgör ca 1/12 av världens 
totala transporter av råvaror och färdiga 
produkter, sekreterarens anmärkning.) 
Under det senaste årti ondet har en grad
vis ökning av sjötrafiken i allmänhet med 
20 % konsta terats. En stor del av denna 
ökning har berört ryska och baltiska 
hamnar, innefattande också en betydan
de ökning av färjetrafiken. Cirka 30 mil
joner människor reste till e ll er från 
Sverige med passagerarfartyg under 
2001 , nästan dubbelt så många som med 
flyg. En genomsnittlig dag befinner sig 
2 000 fartyg, varav 150-200 är oljetankers, 
på väg till e ller från de cirka 200 hamnar 
som finns i Östersjöområdet. Ledamoten 
Karl-Edvard Henriksson gav i sitt inträ
desanförande en beskrivande tänkvärd 
bild av en framtida utveckling inom min
röjningen. Den kan i ett framtidsper
spektiv ses som det "totala undervattens
hotet" där den konventionella hotbilden 
kommer att kompletteras och innefatta 
hot även i form av terrorism och krimina
litet. 

Ledamoten Magnus Hjort pekade i 
sitt inträdesanförande 26 mars 2003 på 
hur marina stridskrafter genom århund
raden visat på enkelhet, användbarhet 
och uppfinningsrikedom. Det är nyckel
ord som idag äger en lika hög aktualitet 
som någonsin i historien. Det finns dock 
alltid an ledning att driva dialogen för en 
utveck ling av det svenska marina bidra
get såvä l nationellt som internationellt. 
Vi känner alla idag till att det kalla kri
get, konfrontationen mellan Öst och 
Väst, är ett minne blott. Det endimensio
nella hotet mot Sverige och västvärlden 
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har försvunnit. Men samtidigt som denna 
positiva utveckling har pågått, har ett an
tal nya komplexa risker blommat upp 
och identifierats såväl i som utanför Eu
ropa . Det geopolitiska läget kan komma 
att involvera svenska militära styrkor vid 
ett aktivt svenskt deltagande i lösandet 
av framtida konflikter. Korresponderan
de ledamoten Niklas Granholm försökte 
i sitt anförande samma dag besvara frå
gan om vilken roll den svenska marinen 
bör ha i omvärlden, som vi uppfattar den 
idag. Först analyserade han omvärldsbil
den i närområdet och längre bort, samt 
därefter de uppgifter som därför behöver 
lösas. Därefter gjorde han en kort över
sikt över några av de förändrade förut
sättningarna inom landet. 

Ledamoten Per-Anders Emilson tog i 
sitt inträdesa nförande 26 april upp det 
nya reservofficerskoncept som är under 
införande i Försvarsmakten. Målsätt
ningen är att skapa användbara reservof
ficerare, som kan tjänstgöra i insatsorga
nisationen. Hörnpelarna är rekrytering, 
utbildning, befattning och tjänstgöring. 
Reservofficerarnas civilt förvärvade 
kompetenser måste kartläggas och dess 
tillgänglighet för Försvarsmakten defi
nieras. l anslutning till detta bör den hög
re militära utbildningen i lämpliga for
mer göras mera tillgänglig för reservoffi
cerare. Det civila samhä llets förståelse 
och kunskap om Försvarsmaktens behov 
bör också stärkas för att få rätt genom
slagskraft med reservofficerskonceptet 
Ledamoten Johan Hägg redogjorde för 
sin a erfarenheter från HMS Kalmars be
sök i Plymouth 1999 för att som första yl
stridsfartyg genomgå Flag Officer Sea 
Training. Detta var genombrottet för en 
ny typ av internatione ll övn ing, eller 
mera korrekt uttryckt utbildning. Här til
läts brittiska kunskaper och erfarenheter 
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bokstavligen infinna sig nere i våra far
tyg, bredvid operatören och bakom våra 
utrustningar. Våra medhavda erfarenhe
ter har mätts och prövats av erfa rn a brit
tiska ögon, och med nyvunna lärdomar 
har den svenska marinens arbetssätt och 
organisation förändrats med ansen lig ef
fektökning. 

Korresponderande ledamoten J lirgen 
Ritterhott höll sitt inträdesanförande 27 
augusti 2003, då han analyserade den 
svenska och tyska militärtekniska ut
veck lingen och dess bidrag till säkerhet 
och stabilitet i Europa. Han konstaterade 
nödvändigheten av en finansiellt stark , 
teknisk kompetent och ekonomiskt kon
kurrenskraftig försvarsteknologi. En 
nödvändighet så att våra länder fö rses 
med en kraftfull politisk auktoritet vid 
deltagande inom de europeiska förba n
den. 

Korresponderande ledamoten Håkan 
Lans berättade i sitt inträdesanförande 
24 september 2003 om glädjeämnen och 
vedermödor under hans arbete med Als
transpondern. Han pekade på hur denna 
teknik på ett e legant sätt kan användas 
fö r att öka säkerheten. Han pekade ock
så på svårigheter som uppstår då natio
ner skall enas i vår globaliserade värld 
och hur olika politiska och industriella 
fraktioner i egoismens tecken motverkar 
och försenar tekniska framsteg. 

Vid verksamhetsårets sista ordinarie 
sammanträde 29 oktober 2003 berättade 
ledamoten Fredrik Hesselman om manö
verkrig kontra geril lakrig med historiska 
exempel från Vietnam. Det handlade om 
hur franska , australiska och amerikanska 
marina förband med modern teknologi 
lyckades och misslyckades med att be
mästra den vietnamesiska gerillakrigför
ingen . Med enk la medel var gerillan 
många gånger framgångsrik framför allt 

genom de svårighete r som det alltid är 
att fö rutse dess agerande. Hans fram
ställning gav en god bild av den krigfö
ring som vi dag kallar för asymmetrisk 
och som kan förknip pas med terrorkrig
för ing. Han pekade också på de lärdomar 
vi kan dra av detta inte minst vid den 
fortsatta utvecklingen av de marina för
bandens förmågor i randhav och kustom
råden . Ledamoten Carl -Johan Hagman 
betonade i sitt anförande behovet av 
ökad samverkan mellan svensk och and
ra nationers sjöfart i en globaliserad 
värld. Detta är inte minst viktigt med 
tanke på att mer än 90% av all transport 
av råvaror och färdiga produkter sker till 
sjöss. Han pekade också på den positiva 
utveck lingen av svensk sjöfart som följd 
av en successivt förä ndrad sjöfartspolitik 
i harmon i med omvärlden. Trenden har 
vänt från utflaggning till inflaggning av 
svenskkontrollerat tonnage för Sverige i 
tiden. 

Vid de ordinarie sammanträdena har, 
förutom inträdesanföranden, ett antal 
aktuella ämnesområden belysts och dis
kuterats. Ledamoten Jan Nordenman be
skrev de aktuella omständigheterna 
kring den ryska ubåten "Kursk". Mot 
bakgrund av vad som är känt, gjorde han 
en analys om möjliga orsaker till olyckan 
samt hur bärgningen planerades och ge
nomfördes. Direktör Håkan Friberg, 
Svenska Redarföreningen, berättade i ett 
anförande vid sammanträdet i Göteborg 
om " Internationell och svensk sjöfarts
politik ". När det var som mest aktuellt i 
mars 2003 berättade ledamoten Jan Pra
witz om sina personliga erfarenheter från 
Mell anöstern och där speciellt Irak. Mot 
bakgrund av dessa personliga upplevel
ser gav han en något annorlunda men 
mycket tankeväckande bild av situatio
nen i landet. 
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Kungl. Örlogsmannasällskapet bar 
strävat efter att bredda diskussionen 
kring doktrinutvecklingen och särskilt 
den marina. Det finns idag ett allt större 
intresse för militärteoretiska frågeställ
ningar i allmänhet och doktrinutveckling 
i synnerhet. Det har sin grund i den om
välvande utveckling, som har ägt rum i 
vår omvärld under de senaste dryga tio 
åren. Doktrin och doktrinutveckling är 
ingen ny företeelse. Den nya strategiska 
situationen i Europa har bidragit till att 
doktrin och doktrinutveckling återigen 
hamnat i centrum i de flesta västländer, 
så även i Sverige. Vi lever nu åter i en för
änderlig tid med mångfacetterade hot 
och där det inte längre finns en tydlig 
motståndare. Vi kan också skönja att 
bruket av militära maktmedel alltmer 
förändras från att ha nyttjats i totalt krig 
till nya typer av konflikter. 

Symposium om maritim 
säkerhet 
Kungl. Krigsvetenskapsakademien och 
Kungl. Örlogsmannasällskapet arrange
rade i maj ett gemensamt symposium om 
maritim säkerhet. Den gemensamma 
målsättningen utgick från att även om 
dagens utveckling är positiv kan inte 
framtida säkerhetspolitiska bakslag ute
slutas. Bakslag som ställer krav på ett na
tionellt försvar. Den pågående utveck
lingen inom försvarssektorn pekar enty
digt mot ett framtida multinationellt age
rande i försvarsansträngningarna. Ge

nom att flera stater gemensamt motver
kar framtida aggressionshandlingar er
hålls uppenbara kostnadseffektiva förde
lar genom att varje land kan bidra med 
det man är bra på . Grunden måste dock 
vara att varje land har en tröskel av ba
lanserat nationellt försvar. Detta är en 
självklarhet då inga länder är beredda att 
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försvara ett land som inte själv är berett 
att betala för sitt eget försvar. 

Landets totala resurser skall kunna 
utnyttjas samordnat och oberoende av 
organisations- och funktionstillhörighet 
Sveriges militära resurser bör därmed 
kunna ställas till civila myndigheters för
fogande. Militära enheter bör också kun
na ges uppgifter att stödja insatser mot 
verksamhet som hotar den inre säkerhe
ten i landet. U n der symposiet framkom 
att vårt framtida behov inom den marina 
sektorn kommer inte bara att begränsas 
till att förhindra ett utnyttjande av omgi
vande havsområden. Det kommer också 
att ställa krav på svensk maritim förmåga 
och initiera lösningar som inte varit så 
tydliga i den gamla hotbilden. Om vi 
tvingas avveckla kompetenser och för
mågan att lösa uppgifter, vem löser då 
detta åt oss? Det torde vara ytterst få 
som helt kan utgå i en balanserad för
svarsmakt med anspråk på bibehållen 
handlingsfrihet och flexibilitet. Följdfrå
gan utifrån detta perspektiv är hur länge 
kan vi då anses vara alliansfria. 

Förutsättningar för en framgångsrik 
samverkan baseras på att det dels finns 
en sund struktur i form av såvällagar och 
förordningar. Dessutom erfordras teknik 
som medger samverkan och ett samver
kansklimat präglat av vilja och förmåga 
hos berörda aktörer och individer till att 
samverka. Det är nu dags att börja med 
det som borde vara enklast att åtgärda, 
själva strukturen i form av lagar och för
ordningar. Detta är något som måste 
utgå från den politiska nivån och kräver 
medvetenhet, vilja till förändring och be
slutskraft. 

Biblioteksverksamheten 
Under året har i biblioteket stora insat
ser gjorts med fortsatt katalogisering av 
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främst handskriftssamlingar, det s.k. 
prins Oscars bibliotek , kartor samt långa 
serier av tidskrifter inklusive Tidskrift i 
Sjöväsendet Bibliotekariens arbetstid 
har sedan halvårsskiftet minskats med 
50% som ett led i besparingsansträng

ningarna. Under året har biblioteket haft 
1318 besökare och biträtt ett antal fors
kare. Marinens kadetter som genomgår 
utbildning i Karlskrona har vid minst två 
tillfällen fått genomgång av verksamhe
ten i akademiens bibliotek. 

Tidskrift i Sjöväsendet 
Kungl. Örlogsmannasällskapets "Tid
skrift i Sjöväsendet" har under året kom
mit ut med fyra utgåvor. Innehållet har 
till övervägande delen utgjorts av de nya 
ledamöternas inträdesanföranden, men 
också andra artiklar av stort intresse för 
verksamheten. Många bidrag har varit 
ägnade att stimulera den marina debat
ten, medan andra artiklar har berört an
gelägna ämnesområden, som inte direkt 
haft anknytning till den örlogsmarina 
verksamheten. Artiklar av historiskt in
tresse liksom ett antal bokrecensioner 
har även publicerats. Under föregående 
verksamhetsår tilldelades major Mikael 
Friseli akademiens belöning för sitt arbe
te om doktrinutveckling och hur denna 
kan och bör påverka de förändringar 
som sker inom Försvarsmakten. Hans ar
bete har successivt publicerats i tidskrif
ten och avslutas med en fristående arti
kel som berör hur doktrinutvecklingen i 
verkligheten påverkar den framtida ut
vecklingen av det svenska försvaret. 

Marininspektören tilldelade under 
året officerare, som genomfört utbild
ningar vid Försvarshögskolan och Mili
tärhögskolan , en årsprenumeration av 
Tidskrift i Sjöväsendet som examenspre
sent Härigenom fick läsekretsen en ut-

ökning med drygt 150 prenumeranter, 
som förhoppningsvis blir bestående lik
som att Marininspektörens examenspre
sent utvecklas till en tradition. 

Under ett antal år har arbetet med att 
införskaffa annonser till Tidskrift i Sjövä
sendet legat nere. Under detta år har an
nonsanskaffningen stimulerats. Förhopp
ningen är att akademien härigenom er
håller visst ekonomiskt stöd för att vid
makthålla och även utveckla tidskriftens 
anseende även utanför marinen som bä
rare av värdefull information inom aka
demiens verksamhetsområden. 

Ekonomi 
Kungl. Örlogsmannasällskapet har under 
verksamhetsåret haft en synnerligen an
strängd ekonomi, som i viss utsträckning 
kommit att tära på akademiens kapital. 
Under året har stora ansträngningar 
gjorts för att förbättra den ekonomiska 
situationen. Akademien har vädjat om 
frivilliga bidrag från ledamöterna. Ett 
stort och glädjande gensvar på denna 
vädjan har förstärkt ekonomin med ca 40 
000 kronor. Därutöver har projektbidrag 
sökts till biblioteksverksamheten . Sven 
och Dagmar Salens stiftelse har lämnat 
ett bidrag på 50 000 kronor. styrelsen har 
under året strävat efter att begränsa 
driftkostnaderna genom en serie bespa
ringsåtgärder utan att det därför kommit 
att inkräkta på Kungl. Örlogsmannasäll
skapets kärnverksamheter-de ordinarie 
sammanträdena, Tidskrift i Sjöväsendet 
och biblioteksverksamheten. Beslut inför 
nästa år har också tagits om en höjning 
av såvälledamöternas årsavgift som pre
numerationsavgiften för tidskriften. 

Ledamöter 
Under 2003 har i Kungl. Örlogsmmanna
sällskapet invalts en hedersledamot, sju 
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ordinarie ledamöter och fyra korrespon
derande ledamöter. . Fyra ledamöter har 
under året av skilda anledningar lämnat 
akademien, medan nio ledamöter för all
tid har lämnat vår krets. Den senast in
valde ledamoten får i Kungl. Örlogsman-

2003 års belöningar 
studerande Johan Ebeling har tilldelats 
Kungl. Örlogsmannasällskapets heders
omnämnande för ett förtjänstfullt pro
jektarbete vid H vitfeldtska gymnasiets 
klass S3G om "Jagare, fregatter och 
ubåtskränkningar - en hypotesprövning 
kring möjliga samband mellan Sveriges 
marina försvarspolitik och 1980-talets 
ubåtskränkningar" . Det är både glädjan
de och tillfredsställande, då ett för sjöför
svaret aktuellt och viktigt ämne behand
las även av elever i gymnasiet. Uppsatsen 
innehåller en relativt stor och intressant 
historisk del om uppbyggnaden av 
svensk ubåtsjaktförmåga kopplat till far
tygsutvecklingen. Han prövar och god
känner hypotesen på korrekt och logiskt 
sätt. Han torde kunna räkna med stöd för 
sin slutsats att inträngningarnas antal och 
karaktärer troligen kan tillskrivas Sveri
ges brist på effektiv ubåtsjakt vid 1980-
talets början. 

nasällskapets fortlöpande medlemsma
trikel invalsnumret 1377 räknat från den 
15 november 1771 då viceamiralen Kri
stoffer Falkengreen vid invalet erhöll in
valsnummer 1. 

Herman Fältström 

Ledamoten Carl Gustav Fransen har till
delats Kungl. Örlogsmannasällskapets 
silvermedalj . Den säkerhetspolitiska ut
vecklingen och ändrade geopolitiska för
utsättningar innebär en avveckling av det 
"gamla" svenska försvaret, som utveckla
des under 1900-talet för att bevara och 
försvara vårt oberoende under två 
världskrig samt det därefter följande kal
la kriget. Förändringen som nu pågår, 
bör även innefatta en medveten satsning 
på att för framtiden kunna berätta om 
och åskådliggöra denna fas i vår historia. 
Carl Gustav Fransen har på ett framstå
ende sätt genomfört en historisk under
sökning om en del av marinens utveck
ling under 200 år. Hans dokumentation 
av svenska marinens sjöminor och sjunk
bomber från slutet av 1700-talet fram till 
år 2000 och beskrivning av historien 
kring dessa utgör ett värdefullt bidrag till 
den framtida forskningen. 

Fabian och Ewa Tamms stipendiefond inom Kungl. Örlogsmannasällskapet 

Fonden har till ändamål att genom utdelande av stipendier främja sjökrigsvetenskap
ligt arbete inom områdena sjötaktik -även innefattande utveckling av vapenbärare, 
vapen och hjälpmedel- navigation och sjöfart. Kungl. Örlogsmannasällskapet beslu
tar under oktober månad varje år på förslag av styrelsen om utdelning av stipendier 
för inlämnade och granskade arbeten. Stipendium utdelas normalt vid Kungl. Örlogs
mannasällskapets högtidssammanträde. Akademien förb ehåller sig rätten att publice
ra arbete, som belönats med stipendium, i Tidskrift i Sjöväsendet 

Person, som önskar ifrågakomma för stipendium under år 2004, skall skicka in ut
redning eller avhandling till 

sekreteraren i Kungl. Örlogsmannasällskapet, Box 13025,103 01 STOCKHOLM 
senast 15 maj 2004. 
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Nya ledamöter invalda 2003 

Hedersledamot 

Nr 1366 Ulla Ehrensvärd 

Professor Ulla Ehrensvärd som är fil.dr. 
i konsthistoria, var under tio år före sin 
pensionering !.arkivarie vid Krigsarki 
vet och chef för sektionen med kartor 

och ritningar. 

Ordinarie ledamöter 

Nr 1367 Sten Göthberg Nr 1368 Kent Zetterberg 

Jur. kand Sten Göthberg är verkställande 
direktör i sjöassuradörernas förening 

Fil. dr. Kent Zetterberg är professor i 
modern politisk historia (säkerhetspoli

tik) vid Försvarshögskolan 
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Nr 1369 Lennart Karlsson 

Kommendörkapten Lennart Karlsson är 

sektionschef i sjöstridsavdelningen inom 

Högkvarterets krigsförbandsledning 

Nr 1371 Christopher Werner 

Kommendörkapten Christopher Werner 

är lärare och forskningsassisten vid 

Försvarshögskolans krigsvetenskapliga 
institution 
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Nr 1370 Bengt Lundborg 

Ambassadör Bengt Lundborg är svensk 
ambassadör i Budapest 

Nr 1372 Evorn Mårtensson 

Kommeodörkapten Evoro Mårtensson, 

som är mariningenjör, är chef för Östra 
Basbataljonen inom Ostkustens Marin-

bas. 

Nr 1373 Peter Haglind 
Kommeodörkapten Peter Haglind är 

sedan l december 2003 inom Försvarets 

materielverk projektledare för Visby
projektet 

Korresponderande ledamöter 

Nr 1374 Inge Tjostheim 

Kommend(Z)rkaptein Inge Tj(Z)stheim 

lämnade aktiv tjänst i norska marineo 
2001 och är numera lärare vid 

Försvarshögskolan 

Nr 1375 Lars Jakobsson 
Civi lingenjör Lars Jakobsson är geode
tisk expert vid Sjöfartsverket med de 

svenska havsgränserna som ansvarsom
råde 
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Nr 1376 Martin Hagbyhn 
Civilingenjör Martin Hagbyhn är 

verkställande direktör vid Kockums AB 

Nr 1377 Michael Krafft 
Direktör Michael Krafft är grundare och 

ägare av kryssningsrederiet Star 
Clippers med huvudkontor i Monaco 

Kungl. Örlogsmannasällskapets tävlingsskrifter 

Kungl. Örlogsmannasällskapet är en kunglig akademi, som stiftades 1771, vars syfte är 
att följa och arbeta för utveckling av sjökrigsvetenskapen i synnerhet och sjöväsendet 
i allmänhet. I enlighet med det angivna syftet delar akademien ut belöningar för täv
lingsskrifter, artiklar införda i Tidskrift i Sjöväsendet och förtjänta arbeten utförda 
under studier vid Försvarshögskolan. 

Tävlingsskrift kan avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskap eller sjöväsende. 
Vägledande vid ämnesval bör i möjligaste mån vara den indelning i vetenskapsgrenar 
inom vilka Kungl. Örlogsmannasällskapet bedriver sin verksamhet: 
l. Strategi och stridskrafters användning 
2. Personal, utbildning och organisation 
3. Vapenteknik 
4. Vapenbärares konstruktion 
5. Humanteknik och underhållstjänst. 

Tävlingsskrift för år 2004 ska senast 15 maj 2004 vara akademien tillhanda under 
adress: 

Sekreteraren i Kungl. Örlogsmannasällskapet 
Box 13025 
103 01 STOCKHOLM 

Tävlingsskrift ska sändas in anonymt och åtföljas av ett förseglat kuvert med upp
gifter om författarens namn och postadress. För tävlingsskrift, som av akademiens sty
relse bedöms vara förtjänstfull , kan författaren efter beslut vid ordinarie sammanträ
de tilldelas Kungl. Örlogsmannasällskapets förtjänstmedalj , hedersomnämnande och/ 
eller penningbelöning. Tilldelad belöning utdelas normalt vid Kungl. Örlogsmanna
sällskapets högtidssammanträde. Akademien förbehåller sig rätten att i Tidskrift i Sjö
väsendet publicera inlämnad tävlingsskrift vare sig den belönats eller ej. 
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Nyförvärv 2003 till Kungl. Örlogsmannasällskapets bibliotek 

A Bok- och biblioteksväsen 

Wingborg, Olle: 

B Allmänt och blandat 

Litteratur om Sölvesborg. En kommun vid Hanöbukten. 
Västervik 2002, 112 s. (gåva) 

N ationalencyklopedin: årsbok 2001. 

Nationalencyklopedin: årsbok 2002 

l Konst 

Bramsen, Henrik 

K Historia 

Conquest, Robert: 

Douglas, W. A. B. m. fl. 

Ericson, Lars: 

Gardiner, Robert (ed.) 

Gardiner, Robert (ed .) 

Gardiner, Robert (ed.) 

Grainger, John D. (ed .) 

Helgesson, Michael : 

Ho re, Peter: 

Mahan,A.T. 

Oberdorfer, Don 

Reynolds, David : 

Strawson, John: 

Danske marinmalere. Köbenhavn 1962, 115 s., iii. (gåva) 

Reflections on a ravaged century. New York 2000, 317 s. 

No higher purpose. The Official Operational History of 
the Royal Canadian Navy 1939-1943, vol. II, part l. St. 
Catherines, Ont. 2002, 664 s. , il!. (gåva) 

Medborgare i vapen. Värnplikten i Sverige under två se
kel. Lund 1999, 312 s. , iii. 

The vietory of seapower. Winning the Napoleonic War 
1806-1814. London 1998, 192 s., il!. 

The campaign of Trafalgar 1803-1805. London 2001 , 192 
s., iii. 

Nelson against Napoleon. From the N ile to Capenhagen 
1798-1801. London 2001 , 192 s. , iii. 

The maritime blockade of German y in the Great War: the 
Northern Patrol1914-1918.Aldershot 2003,856 s., il!. kart. 

Vanartigt kvinnfolk... Socialhistoria från 1780-talets 
Karlskrona. Karlskrona 2003, 192 s., iii. (gåva) 

Seapower ashore. 200 years of Royal N a vy operations on 
land. London 2001 , 288 s. , iii. 

The influnce of sea power upon history 1660-1783. New 
York 1957,494 s. (gåva) 

The two Koreas. A contemporary history. Read i ng, Mass. 
1997, 472 s., iii. (gåva) 

One world divisible. A global history since 1945. New 
York 2000,861 s., iii. 

Churchill and Hitler. In vietory and defeat. New York 
1998, 540 s., iii . 
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Wetterholm, Claes-Göran: 

Åh man, T. & Schalin , G.: 

L Biografi med genealogi 

Bergh, Gunbild (red.) 

Björlin , Gustaf: 

Hattendorf, John B. (ed.) 

Karlsson Åsa (red.) 

Ljungdahl, Axel: 

Nyström, Marianne 

Shevardnadze, Eduard: 

Zumwalt, Jr., Elmo R. 

N Geografi 

Dödens hav. Östersjön 1945. Sthlm. 2002,279 s. , iii. 

En delad väld. Världspolitisk atlas. Sthlm. 1963, 64 s. , iii. 
(gåva) 

C. A. Ehrensvärds brev. Stlm. 1916-17, II band: 284, 459 s., 
il l. (gåva) 

Johan Baneer. Sthlm. 1908-1 O, 3 band: 533, 631,694 s. , il l. 
(gåva) 

On his Majesty's Service: Diary, reports, and letters of 
Joseph H. Wellings, assistant U.S. Naval attache London 
1940-41 . Newport R.I. 1983, 249 s. , il l. (gåva) 

Svenskt biografiskt lexikon , häfte 156. Sthlm. 2003, 160 s. , il l. 

En flygofficers minnen. Sthlm 1972, 199 s., il!. (gåva) 

Fredrik Henrik af Chapman. Sth1m. 2003, 144 s., il!. 

The future betongs to freedom. New York 1991 , 237 s. , il l. 
(gåva) 

On watch. New York 1976, 568 s. , iii. (gåva) 

O Samhälls- och rättsvetenskap 

Hartmann, Frederick H. The relations of nations. New York 1978, 704 s. (gåva) 

P Teknik, industri och kommunikationer 

Burnett, John S.: Dangerous waters. Modern piracy and terror on the 
High Seas. New York 2002, 332 s., iii. kart. 

Bergman, Ernst Gamla varvet i Göteborg 1660-1825. Göteborg 1954, 269 
s., iii. (gåva) 

Gottschalk, Jack A. m. fl.: Jolly Roger with an Uzi. The rise and t h reat of modern 
piracy. Annapolis 2000, 170 s. 

Macintyre, Donald m .fl. (ed.): U n der segel. De stora segeläventyren 1520-1914. Sthlm. 
1977, 254 s. , iii. (gåva) 

Melin , Olle (red.): Marinmuseum årsbok 2003. Karlskrona 2003 , 255 s., il!. 
(gåva) 

Sjöräddningssällskapets å rsbok 2001 (gåva) 

Sjöräddningssällskapets årsbok 2003 (gåva) 

Q Ekonomi och näringsväsen 
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S Militärväsen 

Ahlgren, Jan m. fl.: 

Clausewitz, Carl von 

Booth, K. 

Fransen, Carl Gustav 

Försvarsmakten: 

Försvarsmakten: 

Försvarsmakten 

Försvarsmakten 

F örsvarsmak ten 

Gibbons, Tony (ed.): 

Bols t, J. J. (ed.) 

Malm, Torsten (utg.) 

Ring, Jim: 

Somer, J. & Neumann , P.: 

Sun tzi: 

Wedin, Lars: 

Werner, Christopher: 

U Naturvetenskap 

V Medicin 

Övrigt 

Gripen. The first fourth generation fighter.- 2002, 165 
s. , il l. (gåva) 

On war. Princeton N.J. 1976, 717 s. (gåva) 

Navies and Foreign Policy. London 1977, 294 s. (gåva ) 

Svenska sjöminor under 200 år. Sthlm. 2003, ca. 300 s. , iii . 
(gåva) 

Marin Doktrin och maritima operationer. Hårsfjärde n 
2002, 102 s. (gåva) 

Målbildsinriktningar inför Försvarsbeslutet 2004. Rap
port 4. Sthlm. 2003 275 s. (gåva) 

Örlogsboken 2003. Sthlm. 2003, 342 s. , il l. (gåva) 

signaltabeller för marin verksamhet. 2002 års utgåva . 
Sthlm . 2002. var. pag. ca 90s. , iii. (gåva) 

Uniformsreglemente för Försvarsmakten 2003. Sthlm. 
2003 , 312 s. , ill.(gåva) 

The complete encyclopedia of battleships and battle cru
isers. London 1983,272 s., il l. (gåva) 

Five roads to Nordie security. Oslo 1973,240 s. (gåva) 

Snabbnytt. HMS Älvsnabben långresa 1971-1972. (gåva) 

We come unseen. The untild story of Britain 's Cold War 
submariners. London 2003, 270 s., iii. 

On the crest of a wave. From the age of grand square 
riggers to the tuturistic Visby stealth corvette. Kar lskro
na 2002, 135 s. , il!. (gåva) 

The art of war. London 1977, 197 s. (gåva) 

Reflexioner över ämnet strategi. Sthlm. 2002, 151 s. 
(gåva) 

Den blå boken. Marina stridskrafter ur ett militärteore
tiska perspektiv. Sthlm. 2002, 300 s. (gåva) 

Under året har biblioteket i Karlskrona tillförts Allan Kulls donation av ett hundratal sjö
militära böcker, och en donation av ett 80-tal böcker från Föreningen Sveriges Sjöfart. 

Därtill får biblioteket ett antal småskrifter från Försvarsdepartementet säkerhets
politiska dilemma. Uppsala 1999, 197 s. 
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Matrikel för Kungl. Örlogsmannasällskapet Ordinarie ledamöter 929 Per Gunnar Fern a n der 1921 1969 
7S4 Sten Ljungberg 1909 19S3 932 Ca y Holmberg 1933 1969 
7S8 Hans G:son Hafström 1918 19S3 934 Carl-Gustaf Hammarskjöld 1934 1969 

Vid utgången av år 2003 har Kungl. Örlogsmannasällskapet totalt 41 S ledamöter enligt 
769 Carl-Magnus Hesser 1919 19S4 938 Bertil Stjernfelt 1917 1970 

nedanstående fördelning: 
774 Bertil Sjöblom 191S 19S4 939 Bo Rybeck 193S 1970 
782 Ulf Ek lind 1911 19SS 942 Lars Hansson 192S 1970 

Svensk förste hedersledamot 
78S Åke Svedelius 191S 19SS 943 Gunnar Back 1926 1970 

Utländsk förste hedersledamot l 
Svenska hedersledamöter 27 806 Lars H:son Lundberg 1917 19S7 94S Bo Cassel 1919 1970 

Utländska hedersledamöter 12 808 Hilding Bjurstedt 1916 19S7 961 Per-Erik Bergstrand 192S 1971 

Ordinarie ledamöter 268 81 S Gunnar Schoerner 1912 19S8 962 Lars M Werner 1923 1971 
818 Lennart Lindgren 1919 19S8 963 Jan B ring 1932 1971 

Svenska korresponderande ledamöter 94 
821 Harry Engblom 1916 19S9 964 Björn Engwall 1917 1971 

Utländska korresponderande ledamöter 12 
822 Gunnar Eriksson 1912 19S9 96S Wilhelm Carlstedt 1923 1971 

833 Bengt E Wiik 1918 1960 974Gunnar Nordbeck 1931 1972 
Hedersledamöter, ordinarie ledamöter och korresponderande ledamöter upptas k a te-

83S Johan af Petersens 1920 1960 97S Christer Fredholm 1926 1972 
gorivis i invalsnummerordning med namn , födelseår och invalsår. Den senast invalda 

84S Curt L Karlberg 1917 1961 982 Kjell Werner 1920 1973 
ledamoten får i den fortlöpande medlemsmatrikeln nr 1377 räknat från 1S november 

847 Per Broman 1920 1961 983 Gunnar-Bo Ericson 1933 1973 
1771, då viceamiralen Kristoffer Falkengreen vid invalet erhöll invalsnummer 1. 

849 Karl Gustaf Gester 1919 1961 984 Bengt Ekström 1931 1973 

862 Sten B Nilsson 1921 1963 98S Per lnsulander 1927 1973 

864 Sigurd Håkanson 1920 1963 986 Nils-Erik Melinder 1921 1973 

870 Hans Hallerdt 1920 1964 992 Lennart Nordgren 1922 1974 

871 Nils U Rydström 1921 1964 993 Ulf G Samuelson 1931 1974 
l. Hedersledamöter 1046 Peter Nordbeck 1938 1978 872 P Jan O Beckman 1918 1964 994 Bertil Daggfel d t 1933 1974 
H M Konungen 1946 1968 1061 Dick Börjesson 1938 1979 874 RolfTson Nerpin 1923 1964 998 Carl Risberg 1927 1974 
HRH Prince Philip 1921 19S6 1170 Göran Borggård 1921 1987 878 Harry Hallberg 1922 196S 999 Torbjörn Hultman 1937 1974 

1188 Jan Klenberg 1931 1989 888 Bengt Odin 1921 1966 1000 Lars E Ahlström 1923 1974 
Hedersledamöter 1189 Bjarne Grimstvedt 1930 1989 889 Per Carleson 1917 1966 1011 Lars G Persson 1937 197S 
718 Åke Lindemalm 1910 1949 1190 Erik Malmsten 1920 1989 890 Göran Tobieson 1919 1966 1012 Gustaf Samuelson 1927 197S 
764 DagArvas 1913 19S4 1204 Gunnar H oppe 1914 1990 891 Lennart Forsman 192S 1966 J 013 Gunnar Tengstrand 1929 197S 
76S Bo Westin 1913 19S4 120S Bengt Gustafsson 1933 1990 892 Åke Johnson 1923 1966 l 019 Göran Romare 1922 1976 
766 Bengt Lundvall 191S 19S4 1217 Bertil Björkman 1947 1991 894 Olof Härlin 1922 1966 1020Lars Norrseli 1934 1976 
810 Gunnar Grandin 1918 19S7 1227 Sir Michael Moore 1942 1992 901 Lennart Jedeur-Palmgren1927 1967 l 022 Rolf Ö hm an 1928 1976 
842 Per Rudberg 1922 1961 1237 Kjell Prytz 193S 1993 902 Bo V Granath 1924 1967 "1023 Malte Jönson 1933 1976 
8S1 Bengt Rasin 1922 1961 1247 Sakari Visa 1940 1994 904 Rune Berlin 192S 1967 102S Stefan Furenius 1934 1976 
8S4 Gunnar Eklund 1920 1962 1264 Esko Illi 194S 1996 911 Bengt O 'Konor 192S 1968 1027 Börje Huss 1922 1976 
887 Jan F Enquist 192S 1966 1286 Morten Jacobsen 19SS 1998 913 Sven Linder 1918 1968 103S Svante Kristenson 193S 1977 
903 Bengt J Sebuback 1928 1967 1300Tim Sloth J(3rgensen 19S1 1999 914 Arne Gustafsson 1929 1968 1036 Hans Wachtmeister 1940 1977 
908 Bror Stefenson 1929 1968 1301 Peter Tam m 1928 1999 91S Hans Lindström 1924 1968 1038 Nils Dellgren 1923 1977 
922 Benkt Dahlberg 1920 1969 1302 Vladimir G Egorov 1939 1999 916 Per V Boll e 1920 1968 1039 Johan On nermark 1938 1977 
93S Stig Synnergren 191S 1970 1316 Angelo Mariani 193S 2000 917 Erik Y gge 1922 1968 1040 Lennart Grenstad 1931 1977 
971 Olle Franzen 1924 1972 1331 Hans Holmström 1949 2001 918 Jan Prawitz 1932 1969 1041 Kristoffer Huldt 1927 1977 

100S Sture Ödner 1920 197S l3SO Bengt Halse 1943 2002 921 Palle Sandberg 1929 1969 1042 Karl-Erik N ylen 1930 1977 
1009 Ola Backman 1928 197S 13S1 Anders Karlqvist 1944 2002 927 Eric Jarneberg 1917 1969 1047 GustafTaube 193S 1978 
1033 Claes Tornberg 1936 1977 1366 Ulla Ehrensvärd 1927 2003 928 Karl Ekman 1924 1969 1048 Jan Sonden 1933 1978 
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1049 Roderick Klintebo 1933 1978 1125 Göran Oljeqvist 1941 1983 1229 Håkan Syren 1952 1992 1293 Johan lenvald 1966 1998 
1050 Göran Wall en 1933 1978 1127 N Gunnar Karlsson 1938 1983 1230 Håkan Neckman 1949 1992 1294 Anders Svensson 1964 1998 
1051 Håkan Söderlindh 1941 1978 1128 Jan Wikberg 1935 1983 1231 Göran Boijsen 1951 1992 1303 Stefan Axberg 1945 1999 
1052John Adolfson 1920 1978 1130 Thomas Öhrwall 1925 1983 1232 Bengt Rygge 1943 1992 1304 Glinter Villman J 954 1999 
1053 Kaj Nielsen 1939 1978 1131 Anders Hammare 1937 1983 1233 Johan Fors l und 1946 1992 1305 Hans Jevrell 1964 1999 
1054 Hans Tynnerström 1927 1978 1141 Göran Frisk 1943 1984 J 238 Göran Gunnarsson 1950 1993 1306 Jan-Eric Nilsson 1957 1999 
1055 Nils G:son Svahn 1936 1978 1142 Bo Lindkvist 1937 1984 1239 Rolf Löt h man 1949 1993 1307 Christian Madsen 1955 1999 
1062 Torsten Engberg 1934 1979 1143 Mats Lindemalm 1944 1984 1240 Håkan Beskow 1946 1993 1308 Håkan Rugeland 1957 1999 
1064 Nils-Olov Tillberg 1938 1979 1144 Peter Herlitz 1936 1984 1241 Kenneth Lindmark 1949 1993 1309 Mikael Tulldahl 1966 1999 
1065 Lars-Erik Hoff 1936 1979 1145 Nils Eklund 1944 1984 1242 Göran Larsbrink 1952 1993 1317 Anders Grenstad 1958 2000 
l 066 Hans-Gösta Skoglund 1929 1979 1151 Tage Sjölander 1929 1985 1243 Benny Sjövall 1951 1993 1318 Bengt Jarvid 1953 2000 
1067 Lars-Göran R ydkvist 1933 1979 1154 Lars-Ivar Nero 1946 1985 1244 Marie G Jacobsson 1955 1993 1319 Peter Bager 1955 2000 
1068Frank E Rosenius 1940 1979 1155 Inge Andblom 1935 1985 1248 Björn Hamilton 1950 1994 1320 Anders Järn 1960 2000 
1069 Fredrik Hillelson 1941 1979 1157 Fred Backlund 1940 1985 1249 Bo W allander 1952 1994 1321 Mikael Wendel 1955 2000 
1074Sten Swedlund 1937 1980 1158 Börje Lindström 1938 1985 1250 Bengt De lang 1950 1994 1322 Jan Berglöw 1961 2000 
1075 Sune Birke 1944 1980 1159Rolf Malm 1934 1985 1251 Bengt Johansson 1952 1994 1323 Anders Johnson 1959 2000 
1076 Karl G Andersson 1931 1980 1160 Carl Fredrik Ebeling 1944 1985 1252 Thomas Engevall 1960 1994 1324 Håkan Magnusson 1959 2000 
1077 Per V Larsson 1934 1980 1165 Nils-Ove Jansson 1946 1986 1256 J ör gen E ricsson 1953 1995 1332 Erik Andersson 1957 2001 
1078 Bengt Hertzberg 1938 1980 1171 Björn Ljunggren 1942 1987 1257 Christer Nordting 1944 1995 1333 Lennart Bengtsson 1955 2001 
1079 Magnus Haglund 1942 1980 1172 Örjan Sterner 1938 J987 1258 Nils Bruzelius 1946 J995 1334 Johan Leander 1959 2001 
1080 Olof Bergeli n 1940 1980 1173 Lars Wedin 1947 1987 J 260 Mats Westin 1952 1995 1335 Andreas Olsson 1959 2001 
J 081 Bengt Dahlgren 1933 1980 1175 Torsten Björnsson 1938 1987 1261 Torbjörn Larsson 1951 1995 1336 Kenneth Olsson 1949 2001 
1082 Per Lundbeck 1936 1980 1176 Olov Andersson 1942 1987 1262 Christian Allerman J954 1995 1337 Mats Furenius 1961 2001 
1083 Anders Hammarskjöld 1942 J980 1179 Rolf Bre h mer 1943 1988 1265 Lennart Månsson 1951 1996 1338 Kenth Gutenspan 1958 2001 
1084 Lars Thomasson 1935 1980 1180 Thomas Lundvall 1943 1988 1266 Lars Holmgren 1951 1996 1339 Mats Nordin 1960 2001 
1088 Carl Gustav Fransen 1938 1981 1181 Lars O Graner 1939 1988 1267 Bo Rask 1952 1996 1340 Håkan Andersson 196J 2001 
1089 Gustaf von Hofsten 1942 1981 1182 Carl-Gustaf Dy beck 1944 1988 1268 Tage Andersson 1951 1996 1341 Mats Johansson 1957 2001 
1090 Christer Hägg 1939 1981 1183 Johan Fischerström 1944 1988 1269 Leif Nylander 1954 1996 1342 Hans-Göran Olsson 1956 2001 
1091 Kjell Lodenius 1934 1981 1184 Bengt Arne Johansson 1943 1988 1270 Magnus Bergman J960 1996 1343 Lars Ryden 1957 2001 
1093 Rolf Blomqvist 1937 1981 1185 Anders Stävberg 1943 1988 1271 Mats Wigselius 1955 1996 1344 Hans-Erik Fröberg 1953 2001 
1094 Ulf Edman 1943 1981 1186 Jan Nordenman 1947 1988 1272 Bengt Andersson 1955 1996 1345 Herman Håkansson 1955 2001 
1095 Ulf Rubarth 1939 1981 1191 Leif H Sjöström 1938 1989 1275 Tommy Åsman 1950 1997 1346 Nils Grandin 1953 2001 

I l 
1097 Ulf Actlen 1929 1981 1192 Lars-Erik Salomonsson 1947 1989 1276 Stefan Gustafsson 1958 1997 1352 Magnus Hjort 1960 2002 
1098 Roger Sprimont 1942 1981 1194 Stefan Engdahl 1950 1989 1277 Michael Gustafson 1957 J997 1353 Jan Ericsson 1960 2002 

l l 1103 Emil Svensson 1940 1982 1195 Lennart Danielsson 1947 1989 1278 Carl Fagergren 1960 1997 1354 Carl-Johan Hagman 1966 2002 
1104 Gunnar Bengtsson 1936 1982 1196Bo Wranker 1946 1989 1279 Lars Gryzelius 1954 1997 1355 Per-Anders Emilson J 954 2002 
1105 Kent Nordström 1943 1982 1198 Sture Malmgren 1943 1989 1280 Bengt Ny lander 1956 1997 1356 Mikael Åkerström 1963 2002 
1106 Sven Carlsson J928 1982 1206 Gösta af Klint 1946 1990 1281 Claes Lundin 1958 1997 1357 Johan Hägg 1966 2002 
1108 Bertil Kristensson 1939 1982 1208 Leif Ah l q uist 1943 1990 1287 Gunnar Wieslander 1962 1998 1358 Dan Broström 1957 2002 
1109 Karl Lychou 1938 1982 1209 Stellan Fagrell 1943 1990 1288 Claes Göran Hagström 1952 1998 1359 Thomas Fag ö 1944 2002 
11 J O Robert N ordqvist 1941 1982 1216Håkan Larsson 1939 1991 1289 Lars-Olof Comehusson 1959 1998 1360 Karl-Edvard Henriksson 1955 2002 
1112 Sölve Lars by 1941 1982 1218 PeterOsvald 1939 1991 1290 Odd Werin 1958 1998 1361 Fredrik Hesselman 1964 2002 
1120 Torsten Lind h 1941 1983 1220 Curt Lundgren 1947 1991 1291 Hans Wieklander 1963 1998 1367 Sten Göthberg 1955 2003 
1122 Herman Fältström 1941 1983 1228 Sven Rudberg 1947 J992 1292 Anders O lovsson 1967 1998 1368 Kent Zetterberg 1946 2003 
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1369 Lennart Karlsson 1956 2003 1134 Sven H Salen 1939 1983 1297 Lars G Josefsson 1950 1998 1330 Ju ha Nurminen 1946 2000 

1370 Bengt Lundborg 1945 2003 1135 Björn Sjunnesson 1927 1983 1298 Hans-Christian Hagman 1968 1998 1347 Olle Rutgersson 1945 2001 

1371 Christopher Werner 1946 2003 1136 Christer Ardell 1936 1983 1299 Gunnar Dyhre 1937 1998 1348 Åke Holmquist 1943 2001 

1372 Evorn Mårtensson 1961 2003 1137 Anders Farnell 1921 1983 1311 Henrik Landerholm 1963 1999 1349 Håkan Lans 1947 2001 

1373 Peter Haglind 1966 2003 1138 Bertil König 1928 1983 1312 Hans O Broberg 1947 1999 1362 JUrgen Ritter h off 1938 2002 

1147 Sten Ingvar Nilsson 1929 1984 1313 Tomas Ries 1953 1999 1363 Jo ris Janssen Lok 1963 2002 

Korresponderande ledamöter 1149 Sven O Bidö 1935 1984 1314 Rolf Edwardson 1944 1999 1364 Niklas Granholm 1964 2002 

789 Sven Gerdin 1916 1956 lJ 62 Stellan Bojerud 1944 1985 1315 Bo Nyman 1934 1999 1365 Inga-Lena Fischer 1948 2002 

886 Stig Notini 1909 1966 1163 Bengt Forssbeck 1924 1985 1325 Dag Hartelius 1959 2000 1374 Inge Tj0stheim 1955 2003 

895 Fritjof Borgquist 1914 1967 1164 Ove B ring 1943 1985 1326 Klaus-Richard Böhme 1935 2000 1375 Lars Jakobsson 1957 2003 

898 Sigfrid W en nerberg 1929 1967 1167 Göran Sundström 1930 1986 1327 Manne Koerfer 1964 2000 1376 Martin Habyhn 1959 2003 

899 Jacob Sundberg 1927 1967 1168 Göran Steen 1922 1986 1328 Per M0ller Nielsen 1960 2000 1377 Michael Krafft 1948 2003 

948 Lennart Kihlberg 1918 1970 1169 John B Hattendort 1941 1986 1329 Allan Arnström 1919 2000 

950 Sven Swarting 1925 1970 1187 Lars-Åke K varning 1931 1988 
966 Walter Wicklund 1923 1971 1199 Hans Corell 1939 1989 
977 Martin Ardbo 1926 1972 1200 Torbjörn Wileen 1938 1989 
978 Lennart Rose Il 1926 1972 1201 Daniel G Harris 1915 1989 
987 Åke Tidlund 1920 1973 1202 Staffan Kvarnström 1943 1989 
988 Bertil Åhlund 1915 1973 1203 Lars Wigert 1937 1989 
989 Paul Pälsson 1928 1973 1210IvarVirgin 1936 1990 

Il 
1001 Carl-Gustaf J en nergren 1918 1974 1212 Gunnar Nordanfors 1925 1990 
1002 Sven Nordenhem 1921 1974 1213 Bo Huld t 1941 1990 
1003 Carl-Axel Malmberg 1910 1974 1214 Gert Schyborger 1940 1990 
1004 Bertil R Runnberg 1923 1974 1222 Hans Hedman 1942 1991 

l 1015 Bo Johnson Theutenberg1942 1975 1223 Michael Sahlin 1945 1991 
1044 Ebbe Schön 1929 1977 1224 Hans Dahlberg 1930 1991 
1045 Jan Eliasson 1940 1977 1225 Johan Tunberger 1944 1991 
1056 Lars Wigenius 1928 1978 1226 Christer Zetterberg 1941 1991 
1058 Lars Inge HoJster 1942 1978 1234 Olof Söderqvist 1947 1992 
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1132 Nils Abrahamson 1924 1983 1296 Michael Zell 1950 1998 
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