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Nr 6/98 Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde torsdagen 29 oktober
1998.
(Utdrag ur protokoll)
Sammanträdet avhölls i Sjöofficerssällskapets lokaler i Stockholm i närvaro av 43 ledamöter och en gäst.
§2
§3
§4
§5

§6

Anmäldes att sedan föregående sammanträde har ledamöterna Per Hall och
Nils Gynning avlidit.
Valdes ledamöterna Bengt Andersson, Sölve Larsby och Bo Rask till styrelseledamöter för två år.
Valdes ledamoten Anders Stävberg till styrelsesuppleant för ett år samt ledamoten Lars Wedin till styrelsesuppleant för två år.
Valdes ledamöterna Sune Birke och Lars Werner till revisorer samt ledamöterna A rne Gustafsson och Lennart Månsson till revisorsuppleanter för kommande verksamhetsår.
Valdes ledamöterna Jörgen E ricsson (sammankallande), Torbjörn Larsson och
Håkan Syren till valberedning för kommande verksamhetsår.
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§7
§9

Beslutades om oförändrade avgifter för kommande verksamhetsår.
Beslutades att inom ramen för Kungl Örlogsmannasällskapets projekt "Försvarets inför 21 :a å rhundradet" , tilldela kommendörkapten Gunnar Wies iander penningbelöning med följande moti vering:
''Gunnar Wieslander har med stilkänsla och god analys fångat det trendbrott
som det kalla krigets slut innebär, då den traditionella planeringen för invasionsförsvar får ge vika för en försvarsmakt som aktivt kan hävda svenska intressen. Med stor integritet försöker han finna en annorlunda, framtida utveckling
för Försvarsmakten och strävar efter att lämna konkreta bidrag till en konstruktiv debatt angående utvecklingen av marina förband."

§ 1O
§ 11
§ 12
§ 15

Avhöll korresponderande ledamoten Per-Inge Lindqvist inträdesanförande
över ämnet "Hur att levandegöra en gammal marin miljö ".
Avhöll korresponderande ledamoten Erik Norberg inträdesanförande över
ämnet "Örlogsvarv i omdaning efter det andra världskriget".
Avhöll professor Igor Amosov ett anföra nde med titeln "The Cuban missile
crisis" .
Fö rrättades val av nya ledamöter. l ordning invaldes till ledamöter i Kungl.
Örlogsmannasällskapet nedanstående personer:
Hedersledamöter

Ledamoten Claes Tornberg
(N) Morten Jacobsen
Ordinarie ledamöter
Kommendörkapten Gunnar Wies/ander
Kommendörkapten C-C Hagström
Overstelöjtnant L-0 Comeliusson
Kommendörkapten Odd Werin
Kommendörkapten Hans Wieklander
Orlogskapten Anders Olovsson
Kapten Johan lenvall
Major Anders Svensson
Korresponderande ledamöter:
Fil. d t: Gunnar Åselius
Direktör Michael Zell
Direktör Lars C. Josefsson
Fil.dr. H-C Hagman
Kammarrättslagman Gunnar Dyhre
Kommand~r

Nr 7/98 Kungl. Örlogsmannasällskapets 227:e högtidssammanträde i Stockholm måndagen 16 november 1998

(Utdrag ur protokoll)
Högtidssammanträdet avhö lls på Vasamuseet i Stockholm i närvaro av H M Konungen och 85 ledamöter samt inbjudna gäster.
§3
§4

§5
§6
§9

§ 10

§ 11

§ 12

§ 13
§ 14
§ 15

Omvaldes hedersledamoten C laes Tornberg till ordförande för verksamhetsåret 1999.
Omvaldes ledamoten Bo Wranker till vice ordförande för verksamhetsåret
1999.
Nyinvalda ledamöter presenterades och hälsades välkomna av sä ll skapets ordförande.
Föredrog sekreteraren verksamhetsberättelsen för 1998, vilken godkändes och
lades till handlingarna.
Redogjorde sekreteraren , ledamoten Herman Fältström för det gångna verksamhetsåret samt uppläste ledamoten Jan Bring minnesteckningar över bortgångna ledamöter.
Tillkännagavs belöning till ledamoten Gunnar Wieslander för insatser inom
pågående års projekt, vilken utdelades av sällskapets ordförande, hedersledamoten Claes Torn berg.
Tillkännagavs Kungl. Örlogsmannasällskapets belöningar 1998 till ledamoten
Allan Kull och korresponderande ledamoten Marie Jacobsson, vilka utdelades
av H M Konungen.
Avhölls inträdesanförande av ledamoten Gunnar Wieslander under rubriken
"Marinens roll inom uppgiften att kunna göra internationella fredsfrämjande
insatser".
Avhöll hedersledamoten Morten Jacobsen inträdesanförande under rubriken
"Nordiskt maritimt forsvarssamarbeid".
Avhöll korresponderande ledamoten Marie Jacobsson anförande under rubrik
"Behöver Sverige en maritim strategi?".
Kungl. Örlogsmannasällskapets ordförande, hedersledamoten Claes Tornberg
avhöll ett anförande över ämnet "Försvaret inför tjugoförsta århundradet från
ett marint perspektiv" vid nedläggande av sitt ämbete.

Vid protokollet
Herman Fältström
sekreterare

Vid protokollet
Herman Fältström
sekreterare
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Korresponderande ledamoten
ERIK NORBERG

Sammanträdesplan för Kungl. Örlogsmannasällskapet 1999
Torsdagen 28 januari 1999 kl77.30- 21.00
Ordinarie sammanträde i Göteborg, Sjöofficerssällskapets mäss, Nya varvet
Inträdesanföranden av ledamoten Hans Wiek lander samt korresponderande ledamöterna Gunnar Dyhre och Michael Zell
Torsdagen 25 februari 7999 kl 17.30-21.00
Ordinarie sammanträde i Stockholm, Sjöofficerssällskapet, Långa Raden 8 (stora mässen)
Inträdesanföranden av ledamöterna Lars Gryzelius, Stefan Gustafsson och Bengt Nylander
Torsdagen19mars 1999 kl 12.00 - 14.00
Ordinarie sammanträde i Karlskrona, Sjöofficerssällskapets mäss, Amiralitetstorget 7
Inträdesanföranden av ledamöterna Anders O lovsson och Anders Svensson
Torsdagen 29 april1999 kl12.00- 74.00
Ordinarie sammanträde i Stockholm, Sjöofficerssällskapet, Långa Raden 8 (nedre
botten)
Mötesförhandlingar (ekonomisk årsberättelse, revisionsberättelse, ansvarsfrihet för
styrelsen)
Inträdesanföranden av ledamoten Carl Fagergren och korresponderande ledamoten
Jan Glete
Torsdagen 30 september 1999 kl 12.00- 74.00
Ordinarie sammanträde i Stockholm, Sjöofficerssällskapet, Långa Raden 8 (nedre
botten)
Mötesförhandlingar(fastställande av antal ledamöter för inval 1999, fastställande av
vallistor samt beslut om belöningar)
Intädesanföranden av ledamöterna Lars-Olof Comehusson och Jan lenvald
Torsdagen 28 oktober 1999 kl17.30- 22.00
Ordinarie sammanträde i Stockholm, Sjöofficerssällskapet, Långa Raden 8 (stora
mässen)
Mötesförhandlingar (val av styrelse, revisorer och valberedning samt fastställande av
årsavgift 2000)
Måndagen 15 november 1999 kl/6.00 - 23.00
228:e högtidssammanträdet på Vasamuseet
Sluten del (val av ordförande och vice ordförande, införande av nya ledamöter samt
verksamhetsberättelse) , öppen del med anföranden m. m.
Högtidsmiddag på Sjöofficersmässen, Långa Raden 8, Skeppsholmen
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Fil. D1: Erik Norberg är riksarkivarie och chefför
Riksarkive/

Örlogsvarv i omdaning efter det andra världskriget
inträdesanförande avhållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde
i Stockholm 29 oktober 7998
I början av 1990-talet aktualiserades frågan om formerna för verksamheten vid
Muskövarvet. Diskussionen har riktat uppmärksamheten på ett antal frågor av
grundläggande art för varvsdriften -förläggningen av verksamheten till ett eller
flera varv, förhållandet mellan underhållsverksamhet och nybyggnad, drift i statlig
eller privat form samt relationen mellan försvarsförvaltning och varvsverksamhet. 1
En särskild belysning fick ärendet i utredningen Muskövarvets framtid (SOV
1995:6) som leddes av Carl-Olof Ternryd. Direktiven innebar att utredningen skulle
granska alternativet med ändrad huvudman i någon form för Muskövarvet mot att
behålla varvet inom Försvarsmakten. Vidare skulle den överväga den framtida
fördelningen av underhållsarbeten mellan Muskövarvet och Karlskronavarvet.
Betänkandet betonade komplexiteten i
de produktionstekniska frågorna samt de
svårigheter som uppstått i bedömningarna genom att regionalpolitiska och näringspolitiska önskemå l gjort sig gäl lande vid sidan av de rent operativa. Ändå
talade militära skäl för att verksamheten
vid Muskövarvet bibehölls på en rimlig
nivå. Arbetsplatserna var skyddade mot
vapenverkan , och det rådde stor brist på
andra tekniskt likvärdiga reparationsvarv i norra delen av Östersjön. Bergverkstäderna på Muskö framstod som
stridsfartygsförbandens viktigaste beredskapsresurs i landet, och någon anled-

ning fanns enligt utredaren inte att systematiskt föra över underhållsarbeten från
Muskövarvet till Kockumskoncernen. l
Marinens underhållsverksamhet var
Muskövarvet viktigast , men , framhölls
vidare i betänkandet, varvet i Karlskrona
var också av stor betydelse. Nyproduktionen, däremot, ansågs vara en fråga för
näringslivet. I frågan rörande förva ltningens roll var utredaren bestämd: det
var viktigt att de ansvarsförändringar
som under senare år genomförts inom
försvaret fick genomslag även inom detta
område. Krigsförbandschefernas ansvar
måste skärpas, det mångåriga samlade
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förvaltningsansv aret avseende fartygsmaterielen borde ersättas av en klar
gränsdragning mellan kund och leverantör av fartygsunderhåll. 2
Vi möter här affärsmässiga och produktionstekniska spörsmål, regional- och
näringspolitiska hänsyn samt militära aspekter rörande beredskap eller operationer. De grundläggande frågorna är inte
på något sätt nya. Likartade förhållanden
har, visserligen under lätt skiftande omständigheter, varit aktuella i den svenska
marina varvsverksamhet en åtminstone
sedan den kraftsamlades till Karlskrona
under Karl XI:s tid. Det kan vara skäl
nog att se närmare hur verksamheten
tett sig under de senaste femtio åren och
särskilt med utgångspunkt i den drygt
trehundraåriga traditionen vid det traditionella örlogsvarvet i Karlskrona.
Det gamla svenska riket hade sin
tyngdpunkt omkring Östersjön. I själva
verket var Iandet ett sjövälde, där de centrala delarna utgjordes av delar av Götaland, mellersta Svealand och södra Finland. Göteborg, Stockholm, Åbo och de
stora baltiska städerna bildade centralpunkter i en axel som utmärkte ett strategiskt centrum. Innan det svenska väldet på allvar började breda ut sig i Östersjöns södra delar låg riket inneslutet i
väster, söder och öster i ett ryskt och
danskt intresseområde. I slutet av 1500talet inleddes en process som ledde till
svensk dominans. Efter freden i Stolbova
1617 samt krigsföretag i Balticum, Polen
och Tyskland låg den strategiska tyngdpunkten i söder. Efter att ha förvärvat
Skånelandskapen 1658 kunde också basområdet flyttas närmare huvudfienden
Danmark.
På 1680-talet förlades största delen av
den svenska flottan till Karlskrona. Rikets främsta fortifikatörer och stadspla374

nerare medverkade i anläggandet av staden och hamnen: Erik Dah lbergh, Nikodemus Tessin, Carl Magnus Stuart. Som
örlogshamn var staden gynnad av naturen , men den omgivande övärlden måste
befästas och samtidigt med beslut om anläggandet av hamnen utfärdades direktiv
om försvarsverk på ömse sidor om inloppet mellan Kungsholmen och Aspön.
Drottningskärs befästning anlades och
senare tillkom kastellet på Kungsholmen. Arbetsfolk flyttades från hela riket.
Det var en gigantisk kraftsamling. De
närmaste århundradena medförde förändringar i örlogsbasens ställning, men
varvet arbetade vidare. Vi skall nu flytta
oss långt fram i tiden.

Omställningen efter det andra
världskriget
Början av 1900-talet medförde åtskilliga
nyheter vid Karlskronavarve t och allmänt i den svenska marina varvsverksamheten. De stora förändringarna inträdde dock först efter det andra värJskriget,' som ledde till en kraftig utökning
av verksamheten vid örlogsvarven men
även till upprepade översyner av deras
organisation och ställning i försvaret."
Allmänt bidrog den militära förvaltningens expansion under krigsåren till att
uppmärksamhete n på alternativa former
för förvaltningen ökade. Under utredningarna rörande den centrala försvarsförvaltningen hade tankar på ökat affärsmedvetande förts fram, liksom tron på
att kommersiell och ekonomisk sakkunskap skulle bidra till att effektivisera anskaffning och underhåll av militär materiel.
Kort efter kriget tillsattes 1945 års
försvarskommitte . Betänkandet lämnades i november 1947. En av utgångspunkerna var att antalet fartyg under de

Örlogsvarvet i Karlskrona 1947. Pansarkryssaren Fylgia och jagaren Uppland vid
utrustningspiren (K rA)
närmaste åren skulle komma att nedgå
mycket starkt. Utredningen övervägde
därför frågan om att minska antalet örlogsvarv. Ä ven om detta skulle vara lönsamt, kom man dock fram till att det av
strategiska skäl var bättre att hålla verksamheten spridd på flera orter. Den allt
mer effektiva luftkrigföringen talade för
samma sak . Däremot hade man övervägt
frågan om att förskjuta arbetsvolymen
mellan varven för att nå bättre arbetsbeläggning och effektivare utnyttjande av
resurserna. Örlogsvarvet i Göteborg
hade så liten omfattning att det inte var
lämpligt att flytta verksamhet därifrån,
men däremot skulle man kunna överföra
verksamhet från Stockholm till Karlskrona.5 Riksdagen uttalade i sin behandling
av utredningen att antalet örlogsvarv
borde bibehållas, men att flyttningen av

Stockholms örlogsstation och örlogsvarv
borde bli föremål för en särskild översyn.
Dit borde då också frågan om överförande av uppgifter från örlogsvarvet i Stockholm till Karlskrona hänskjutas 6
1948 fattade riksdagen beslut om att
inrätta en fredsbas och en primär krigsbas i Stockholms skärgård 7 Samma år
tillsattes 1948 års örlogsbasutredni ng för
att närmare granska frågans detaljer. På
basis av utredningens betänkande fattade riksdagen ·1953 beslut om att förlägga
Stockholms örlogsvarv till en berganläggning vid Muskö. Utredningen hade
kommit fram till att såväl ekonomiska
bedömningar som beredskapsskäl talade
för att förlägga fredsvarv och krigsreparationsbas till samma anläggning. Omfattningen skulle i första hand bestämmas av beredskapskrave n. Anläggningen
375

skulle ha tillräckligt god kapacitet för att
svara för reparation, översyn och utrustning av fartyg, även om örlogsvarvet i
Karlskrona och de civila varven på ostkusten hade försa tts ur användbart skick.
Därför skulle man inte räkna med att
verkstädernas kapacitet blev fullt utny ttjad red an i fredstid. Trots detta framhölls
det att beredskapsskäl talade för att utnyttja anläggningen så mycket som möjligt reda n i fredstid för att minska svårighetern a vid en snabb utökning av verksamheten i ett krisläge 8 Ä ven oavsett
detta förelåg inte längre några skäl att
förvänta sig en överföring av uppgifter
från Stockho lm till Karlskrona.

1953 års örlogsvarvsutredning
l november 1952 fann Marinförvaltning en tiden mogen att rikta sig till regeringe n med e n begäran om att örlogsvarvens
organisation skulle bli föremål för utredning. Ledningsfrågan stod i centrum.
Men det var också enligt Marinförvaltningens mening viktigt att skilja mellan
de olika örlogsvarven . På Muskö var avsikten att spränga in anläggningen i berg
för att kunna utnyttja den för reparationstjänst i krig och viss varvsdrift i fred.
l Karlskrona där möjligheten att anlägga
berganläggninga r saknades borde arbetsuppgifterna i första hand avse varvsdrift i fred , vilket skulle omfatta nybyggnader, ombyggnad samt generalöversyner och underhåll . Mot den bakgrunden
skulle den bästa lösninge n vara att ställa
Stockholms örlogsvarv under enhetli g
ledning av en varvschef, medan man
skulle kunna dela verksamheten i Karlskrona i två fristående delar. Örlogsvarvet
i Göteborg borde enligt förvaltningen
formas på likn ande sätt som i Stockholm.
Och om man vid utredandel finner, fortsatte Marinförvaltning en , att starka skäl
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ta lar för att ge Marinverkstäder na i
Karlskrona en självständig ställning, borde man också överväga att ombilda verkstäderna till aktiebolag 9
I juli 1953 tillsattes så ·1953 års örlogsvarvsutredning. Örlogsvarvens främsta
uppgifter i framtiden borde enligt utredningen vara und erhå llsarbeten. På grund
av basorganisatione ns allt större betydelse för flottan skulle också underhållsbehovet komma att öka även om flottans
storlek var oförändrad. Mer omfattande
moderniseringsa rbeten borde enligt utredningen äve n i fortsättningen utföras
vid örlogsvarven, men vid nybyggnader
borde man beakta att den privata varvsindustrin var väl utrustad och hade god
erfarenhet av att bygga större örlogsfartyg.

Karlskronavarvsutredningen
Under 1950-talet blev det uppenbart att
frågan om örlogsvarvet i Karlskrona inte
kunde lösas utan att man tog närmare
hänsyn till förutsättningarna för civil
drift vid varve t. I december 1957 tillsattes
ytterligare en utrednin g, Karlskronavarvsutredningen.10 Till grund fö r bedömningarna lades en analys av villkoren för varvsindustrin under den närmaste framtiden. Till fördelarna med varvet i
Karlskrona räknade utreda rna att det
fanns gott om skolad arbetskraft och att
de nautiska förh å ll andena i staden var
goda. Tillnackdelarna hörde att sjöfarten
på Karlskrona var liten, och att inga större rederier hade staden som hemmahamn. För framtiden måste man vidare
räkna med, att utvecklingen gick mot färre men större fartyg. Genom den internationellt höga nybyggnadstak ten under de
senaste årenmåste man också räkna med
att varven in på 1960-talet allt mer fick
inrikta sig på att konkurrera om repara-

tionsarbeten. slutsatsen kunde inte bli
annat än att förutsättningarna för e n
konkurrensduglig civil varvsdrift i Karlskrona var obetyd li ga .
Karlskronavarvs utredninge n
Med
hade begreppen klarnat såtillvida som
att fråg an om varvets ombildning till ett
modernt civilt varv blivit beroende av
om man skulle låta de arbe tsm arknadsmässiga aspekterna fälla avgöra nd et. Det
sk ulle anko mma på Försvarsdepartementet att bereda frågan ytterligare, och
i mars 1960 sammanställdes en departementsprom emoria rörande örlogsvarvets
organisation. Varvets framtid tycktes
ä nnu osäkrare än man tidigare förutsett.
1958 års försvarsbeslut skulle på sikt
medföra en krafti g minskning av flottan.
Som det uttrycktes i promemorian hade
de förutsedda nedskärningarna redan
fått till följd att antalet anställda vid Marinverkstäderna i Karlskrona och Stockholm samt verkstadsavdelni ngen i Göteborg gått ned från 2 100, l l 00 respektive
200 den ·1 januari 1956 till l 850, 700 och
150 den l januari 1960. För de närmaste
därpå följande åre n hade Marinförvaltningen räknat med att Marinens beställningar vid Karlskrona örlogsvarv skulle
kunna sysselsätta J 100 a rbetare. Det var
mot elen bakgrunden klart inom Försvarsdepartemen tet att produktionen i
Karlskrona inte enbart kunde beraktas
som en militär fråga. Lösningen skulle
vara att driva verksamheten vidare i
form av ett statligt aktiebolag.
En förutsättning var fortfarande att
Marinen skulle vara varvets största kund.
Särskilt gä llde det som det nu stod klart
att Stockholms örlogsvarv skulle krympas vid flyttningen till Muskö. Men en
ombildning av Marinverkstäder na skulle
i första hand beröra de producerande delarna . Örlogsvarvets militärtekn iska av-

delningar som fun gerat som beställare
och kontroll anter föreslogs nu ingå i en
egen enhet, Karlskrona örlogsbas. Örlogsbase ns huvuduppgift borde vara att
ansvara för underh å ll av fartyg som var
tilldelade marinkommando Sycl. Det var
dock viktigt, framhöll naturligt nog departementet, att hålla nere örlogsbasens
servicemöjlighet er för att inte onödigt
dubbe larbete skulle uppstå.
Huvudinriktning en i promemorian
tillstyrktes av de instanser som tidigare
hänvisat till frågans arbetsmarknadsp olitiska aspekter. De militära myndigheterna uttryckte dock i tveksamhet inför
möjligheterna att finna tillräckliga arbeten inom det civila området. Inställningen till aktiebolagsforme n var överlag positiv. Viss tveksamhet uttrycktes av marinledningen, som förklarade att man i
forts ättn inge n önskade egna resurser för
underhåll et av flottans fartyg." Den 28
oktober 1960 lämnades propositionen
om ny organisation för örlogsvarven. Departementsprom emorian låg till grund
för förslaget. Riksdagen bi föll propositione n i december samma år och den l
juli 1961 inrättades Karlskronavarve t
AB.

Varvsindustrins kris
1950-talet hade för den svenska varvsindustrin varit en mycket expansiv period.
Tillväxten låg fram till1958 på drygt 6%.
Efter 1958 minskade den för att mellan
detta år och 1963 ligga på drygt 2 %. sedan ökade takten åter för att hålla sig på
drygt 6 % mellan 1963 och J 967. l slutet
av 1960-talet bromsacles takten upp. Mellan 1970 och 1975 stegrades den för att
balansera på knappt 5%.
Under hela peri oden 1950-1975 svarade Sverige för omkring lO% av världsproduktionen räknat i bruttoton. Kon-
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junkturrörelserna inom sjöfarten och
varvsnäringen följde ofta de storpolitiska
händelserna. En kraftig uppgång följde
på Suezkrisen och stängningen av Suezkanalen 1957 och 1967. De första åren av
1970-talet präglades av en mycket stark
efterfrågan på nytt tonnage. Världsekonomin expanderade, nybyggnadspriserna
var låga , krediterna förmånliga och inflationen eller inflationsförväntningarna
höga. Efter kriget mellan Israel och arabstaterna i oktober 1973 och oljekrisen
försvann större delen av efterfrågan på i
synnerhet tankfartyg. Under mitten av
1970-talet rådde i stället en betydande
överkapacitet 1 varvsindustrin. Den
svenska varvsindustrin hade egentligen
varit ganska återhållsam med investeringar under 1960-talet och de första
åren av 1970-talet. 11970 års varvsproposition hade också försiktiga tongångar
förts fram. Från 1974 presenterades
emellertid en expansiv politik, och staten
förklarade sig beredd att stödja varven,
även om det innebar att man utvidgade
kapaciteten . Under några år beviljades
varven synnerligen förmånliga krediter. 12
Mellan 1950 och 1975 tredubblades fartygsproduktionen i världen. Den hade
växt snabbt fram till 1958, sjönk sedan
under några år för att återhämta sig 1964
och sedan stiga fram till mitten av 1970talet. År 1975 blev vändpunkten som inledde en lång och kraftig nedgång. 13

Första kontakten mellan Karlskronavarvet och Kockums
Nästa översyn av verksamheten dröjde
inte länge. 1966 års verkstadsutredning
tillsattes för att ge förslag till en rationell
organisation av försvarets verkstäder.
Utredningen konstaterade att satsningen
på bolagsformen hade varit halvhjärtad.
Viktiga frågor hade skjutits på framtiden
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och alltför stor vikt hade fästs vid sysselsättningsfrågorna. satsningen på produktutveckling hade inte varit genomtänkt, och maskinparken hade blivit föråldrad. Samtidigt visade sig tecken på en
vikande likviditet. I betänkandet ingick
ett förslag om att överlåta ledningen av
Karlskronavarvet till Försvarets fabriksverk.1 4
Sedan en tid hade förhandlingar pågått om ett samarbetsavtal mellan Karlskronavarvet och Kockums. Försvarsminister Sven Andersson hade tidigt ställt
sig positiv till en samverkan och hans
statssekreterare Sven-Göran Olhede
hade tidvis medverkat. Enligt avtalet
skulle Kockums ställa sin försäljningsorganisation till förfogande för marknadsföring av produkter från Karlskronavarvet Samverkan skulle ske i tekniska frågor och varven skulle utnyttja varandra
som underleverantörer. Avtalet med
Kockums skrevs slutligen under den 18
oktober 1967. 15
Ett överförande till Försvarets fabriksverk blev aldrig aktuellt. Frågan om
varvets ställning löstes i stället i samband
med att man tog upp frågan om hela
strukturen av det statliga företagandet
Regeringen beslöt att inrätta ett förvaltningsbolag som skulle äga och förvalta
alla aktier i de statliga bolagen. Den 1 januari 1970 inledde det nybildade statsföretag AB sin verksamhet med ansvar för
22 statliga företag. Som ett av de större
av dessa företag införlivades Karlskronavarvet i gruppen.

Svenska Varvs strukturplan
Ledningen för den nybildade statliga
varvskoncernen Svenska Varv presenterade i februari 1978 en utredning om de
statsägda varven. Avsikten var att ge förslag till åtgärder som skulle kunna redu-

cera förväntade förluster. 16 Utredningen
konstaterade, att Karlskronavarvets huvudproblem under 1960-talet vid sidan
av produktprogrammet var de hårt nedslitna anläggningar som bolaget övertagit
1961. Efter de investeringsprogram som
genomförts under 1970-talet förfogad e
man dock över moderna och ändamålsenliga verkstäder. En särskild styrka var
att de investeringar som gjorts helt finansierats med medel som influtit i varvsverksamheten.
Men grundstämningen var pessimistisk. Det var inte längre möjligt att driva
storvarv i landet på företagsekonomiska
grunder. N å gr a konkreta förslag till
minskning eller omstrukturering av verksamhetenlades inte fram. Däremot utfärdades ett antal rekommendationer. Den
första gällde nybyggnader för Marinen.
Med hänsyn till utvecklingen beträffande
nyanskaffningar ansåg utredningen att
allmarin utveckling och tillverkning borde koncentreras till Karlskronavarvet
Ä ven ubåtsproduktionen borde sammanföras dit, vilket innebar att den verksamhet som bedrevs vid Kockums skulle
överföras till Karlskrona. Möjligheter att
ge underhåll måste finnas vid andra marina baser i landet, men alla större översyns- och underhållsarbeten borde likaså
koncentreras till Karlskrona-' 7
1980 presenterade Svenska Varv en
plan för den framtida inriktningen av
den svenska varvsproduktionen , strukturplan 80. Avsikten var att en strukturplan skulle läggas till grund för den
varvsproposition som regeringen hade
för avsikt att lägga fram under våren
J 981. Vid sidan av detta utredningsarbete
arbetade en kommission tillsatt av riksdagen.1 8
Riksdagen beslöt i enlighet med
Svenska Varvs strukturplan. Lönsamhet

skulle vara uppnådd 1985. l Göteborg
måste 2 400 personer lämna verksamheten, i Malmö 1 900, i Landskrona l 500, i
Stockholm 450 och i Uddevalla 100. För
Karlskronavarvet innebar planen en
minskning med 360 personer, varav 300 i
Karlskrona. Detta innebar att Karlskronavarvet måste anpassa sig till en nivå
med J 250 anställda. Varvets huvudinriktning skulle bli örlogsfartygen , där man
naturligtvis sedan lång tid hade särskild
kompetens. Visserligen skulle Marinen
under den närmaste femårsperioden
minska underhållsvolymen, och man
kunde inte emotse några större nybeställningar. Under andra hälften av 1980talet däremot kunde det bli dags att ersätta både övervattens- och undervattensfartyg. Riksdagen hade dessutom uttalat, att regeringen hade större ansvar
för sysselsättningen vid Karlskronavarvet än vid andra varv, eftersom man där
inte hade så stora möjligheter att påverka beställningsvolymen.
Men läget för Karlskronavarvet var i
själva verket sämre än vad strukturplanen antytt. Karlskronavarvet hade fram
till i början av 1970-talet haft sin verksamhet främst inriktad på nybyggen och
underhåll för svenska marinen. Under
senare delen av 1970-talet minskade arbetena till Marinen samtidigt som legotillverkningen av fartygssektioner till de
civila svenska varven helt upphörde. Varvet gick då in i en ny utveckling präglad
av tillverkning av civila fartyg samt örlogs- och bevakningsfartyg till utlandet.
Det civila programmet hade resulterat i
ett ekonomiskt bakslag. Totalt hade varvet de tre senaste åren gått med en förlust av 80 miljoner. 19 Läget hade nu utvecklats så att bolagets eget kapital understeg en tredjedel av det registrerade
aktiekapitalet. Läget var kritiskt med
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hänsyn till aktiebolagslagens stadgande,
att om det egna kapitalet understeg hälften av aktiekapitalet, måste hela aktiekapitalet snabbt återställas för att företaget
inte skulle försättas i likvidation. För att
återställa aktiekapitalet begärde varvet
ett koncernbidrag från Svenska Varv.
Detta beviljades av huvudkoncernen 20
Karlskronavarvet stod således vid årsskiftet 1980/81 direkt inför en konkurs.
Regeringens varvsproposition som
presenterades i mars 1981 var präglad av
den dåliga konjunkturen. Några nya beställningar från Marinen förutskickades
inte, men däremot anslogs 100 miljoner
kronor för att hålla verksamheten igång i
Karlskrona i avvaktan på att läget förbättrades. Riksdagsbehandlingen ledde
till att ytterligare 100 miljoner anslogs i
form av beställningsbemyndiganden för
marin produktion. 21 För att effektivisera
ledningen av varvet tillsattes i juli 1981
en särskild styrkommitte. Kommitten
hade till uppgift att följa upp orderläget,
verka för ett åtgärdsprogram, följa arbetet på utrustning för vindkraft samt inte
minst arbeta med personalreduceringar.
Från och med januari 1982 tillämpades
en ny organisation vid varvet. Varvet indelades på fem huvudfunktioner för ekonomi, personal, teknik, utveckling och
marknadsföring. De olika enheterna för
gemensam planering och produktionsplanering hade förts samman till en planeringsenhet. Insatserna under de första
åren av 1980-talet gav relativt gott resultat.22 Effektiviteten, som den utlästes i resultatbedömningarna för nybyggnadsobjekten, ökade med tio procent under
1982. Orderingången ökade också och
produktionsvolymen under 1982 uppgick
till846 000 timmar, vilket var en avsevärd
förändring mot de 790 000 timmar som
angivits i årsbudgeten. Bakom detta låg
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beställning på ett bevakningsfartyg samt
ökat fartygsunderhålL Överhuvud taget
betecknar året l 982 en vändpunkt i varvets utveckling. För första gången på
länge redovisade man en vinst. 21
Sammanfattningen av läget för 1983
uttrycktes i behärskade men positiva ordalag. Budgeten för 1984 utstrålade optimism. Beläggningen var god och man räknade med att kontrakt skulle skrivas på
ytterligare fyra minröjningsfartyg av typ
Landsort. Två minröjningsfartyg skulle levereras i februari resp oktober, bevakningsfartyget Orion under april samt
kustkorvetten Stockholm i november.
Dessutom skulle två ombyggda Spica-fartyg levereras. Utöver detta ingick i beläggningen en kustkorvett, ubåtssektioner,
minröjningsfartyg, marint underhåll, isbrytarunderhåll samt legoarbeten åt bl a
kärnkraftverk 2 4 Samtidigt sammanställdes en plan för varvets utvecklingsarbete
under de närmaste tio åren. Huvudmålet
angavs vara att koncentrera verksamheten mot de områden där varvet hade särskild kompetens. För att minska beroendet av beställningar från Marinen skulle
målet vara följande fördelning av resurserna: svensk försvarsmateriel 50%, försvarsmateriel för export 25 % samt annan
verksamhet 25 % _25

Mot en samordning med
Kockums
Enligt prognoserna såg det ut som om
varvet kunde räkna med att ha en god
beläggning fram till 1988. Åren närmast
därefter såg ut att präglas av en svacka.
Den sittande försvarskommitten räknade inte med några nybyggen av fartyg för
den svenska marinen under perioden
1987-1992. För att i tid markera oron inför framtiden riktade varvets styrelse en
skriftlig hemställan till industriministern,

försvarsministern och försvarskommittens ordförande statssekreteraren Per
Borg att beakta behovet av förnyelse av
örlogsfartyg och att betänka Karlskronavarvets utsatta position 26
I början av januari 1987 träffades försvarsuppgörelsen mellan den socialdemokratiska regeringen och folkpartiet
om inriktningen för de kommande fem
åren. I propositionen fanns inte plats för
några ytterligare kustkorvetter. Däremot
kunde man räkna med att börja utvecklingen av en ny typ av ytvattensfartyg
med mångsidig användning och ny teknik. Det förutskickades också att produktionen av nästa generation ubåtar
kunde tidigareläggas. l den långsiktsplan
som arbetades fram förutskickades ånyo
personalinskränkningar. Från att ha balanserat på omkring 1100 anställda räknade man nu med en nödvändig reducering till 938 1988 och 875 1989. 27 Man
räknade med att beläggningen de närmaste åren skulle minska med närmare
25%.
För att betona det kritiska i läget varnade företagets styrelseordförande Olle
Lund för att varvet kunde bli tvingat att
ta formen enbart av ett underhålls- och
reparationsvarv med 400 anställda, om
inte Marinen under den närmaste tiden
gjorde nya beställningm· 28 Varvet befann
sig åter i en besvärlig situation. statsmakterna hade fastslagit att dess huvuduppgift var nyproduktion och underhåll för i
första hand Marinen. Därutöver skulle
man arbeta på exportmarknaden och efter förmåga med alternativ produktion.
Detta hade gjorts upp när man i början
av 1980-talet sett det nödvändigt att
åstadkomma en arbetsfördelning mellan
de svenska varven. Till detta kom att varvet skulle drivas efter helt företagsekonomiska principer, även om statsmakter-

na också förklarat att man hade ett särskilt ansvar för sysselsättningen vid just
detta varv.
En ljusning i läget inträdde med försvarsuppgörelsen i april 1988. Denna inrymde ett minjaktfartyg och medel till en
testrigg som ett led i utvecklingen av en
ny typ av ytstridsfartyg. Man kunde nu
räkna med god beläggning under 1988
och 1989 samt arbeten in på 1990. Samtidigt hade beläggningen under den senaste tiden förbättrats något genom i första
hand god verksam het på underhållssidan29 Man hade också inlett produktionen av de nya kustkorvetterna, som skulle ta hälften av produktionsresurserna i
anspråk under 1989. l oktober 1988 presenterade ÖB sin försvarsmaktsutredning 1988 och programplan för den närmaste femårsperioden . För marinens del
framhölls att antalet ubåtar i nästa serie
skulle komma att minska från planerade
fem till tre samt att antalet kustrobotsystem skulle dras ned från fyra till ett. På
detta sätt skulle man skapa utrymme för
beställning av nästa serie ytstridsfartyg
1992-1997.
I mars 1989 presenterade Svenska
Varvs efterträdare Celsius en utredning
rörande den framtida inriktningen för
Kockums och Karlskronavarvet Utredningen hade tillkommit mot bakgrund av
de minskade beställningarna från den
svenska marinen. I arbetet hade representanter för båda varven medverkat.
Förslaget gick ut på att de örlogsmarina
verksamheterna vid varven skulle föras
samman till en enhet. Utredningen föreslog också att ledningen liksom konstruktion, nybyggnadsverksamhet och
marknadsföring skulle förläggas till Malmö, medan underhållsverksamheten
skulle bibehållas i Karlskrona. 3° Celsius
styrelse beslöt att Kockums och Karls-
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Karlskrona örlogsvarv 1993.
kronavarvet skulle bilda ett gemensamt
bolag. Bolagets ledning tillsammans med
utvecklings- och marknadsföringsresurser skulle placeras i Malmö.' 1 l Karlskrona skulle i fortsättn ingen bedrivas underhåll, ombyggnad och modernisering av
fartyg för den svenska marinen och vissa
andra myndigheter samt civil produktion. Dessutom skulle man producera
sektioner till de nya ubåtar som skulle
byggas vid Kockums. Kontrakt rörande
nybyggnadsorder skulle i fortsättningen
tecknas av Kockums, som också mot bakgrund av den företagsekonomiska situationen skulle avgöra var produktionen
skulle ske. Det som tillkommit var således att även nyproduktion av örlogsfartyg skulle kunna ske i Karlskrona ? 2
Den l november formaliserades samgåendet mellan Kockums AB och Karls-
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kronavarvet genom att Kockums övertog
aktierna från Celsius. Karlskronavarvet
AB var nu ett dotterbolag till Kockums.
Huvuddelen av verksamheten i Karlskrona bedrevs vid Karlskronavarvet som
hade 800 anställda 3 '

Det svenska örlogsvarvet
Under det andra världskriget hade tankar
fötts om att ökad kommersiell inriktning
skulle bidra till en effektivisering inom
försvarsförvaltningen. Frågan om ett ombildande av Karlskronavarvet till ett civilt
företag gick inte att undvika. Under de utredningar som följde på varandra bröts
åsikterna efter klara linjer. Ett fritt expanderande storvarv låg, som det framhölls
från marinledningens sida 1957, inte i marinens intresse. De civila varvsmännen i
Karlskronavarvsutredningen pekade på

varvets ställning i en internationell omgivning och menade att förutsättningarna för
en konkurrensduglig varvsdrift i Karlskrona var obetydliga. En helt annan uppfattning framfördes från de regiona la och
lokala myndigheterna och inte minst från
Arbetsmarknadsstyrelsen som klart markerade arbetsmarknadsaspekternas stora
betydelse i frågan.
Från 1960-talet genomföreles en upprustning av produktionsapparat och anläggningar som blivit kraftigt förslitna
under de gångna åren. Samtidigt började
man , när nu steget till bolag var taget, att
snegla åt andra organisationsformer.
Strävan att införliva varvet i Försvarets
fabr iks verk förhindrades delvis av det
samarbete med Kockums som först formaliserades 1967 och definitivt av bilclanclet av det statliga förvaltningsbolaget Statsföretag AB 1970. I mitten av
1970-talet kom de signaler som förebådade nedgången för den svenska varvsindustrin. I den strukturplan som den nybildade statliga varvskoncernen Svenska
Varv lade fram 1980 presenterades en
pessimistisk syn. Man måste räkna med
fortsatt låg produktion för svenska marinen och mindre nybyggnad av civila fartyg. Samtidigt minskade genere llt de marina underhållsarbetena genom övergången till en lättare flotta och genom introduktion av material som krävde mindre underhåll. Det visade sig uneler 1980
att varvets stä llning var bräcklig. Efter
att till i början av 1970-talet ha kunnat
stödja sig på nybyggen och underhåll för
Marinen hade man i slutet av detta decennium alltmer gått över till civila arbeten. Verksamheten hade lett till ett betyelande ekonomiskt bakslag.
Det allvarliga läget fram till början av
1980-talet ledde till en kraftig konsolidering av verksamheten. Personalen mins-

kades och ett omfattande effektiviseringsprogram fullföljdes. Åter angavs
målet vara att koncentrera verksamheten mot de områden där varvet hade särskild kompetens, i första hand nybyggnad
av örlogsfartyg. l den förde lning av elen
svenska varvskapaciteten som gjorts av
Svenska Varv i början av 1980-talet hade
Karlskronavarvets ansvar blivit nyproduktion och unelerhåll för i första hand
elen svenska marinen. I själva verket var
man nu huvudansvarig för all produktion
av örlogsfartyg med unelantag för ubåtarna. Så långt kan man säga att varvskrisen
verkat till Karlskronavarvets förmån.
Någon allvarlig konkurrent inom området nybyggnad av övervattensfartyg till
Marinen fanns inte längre i landet. På
krisen följde en period av framgångsrika
år med i regel god lönsamhet. Framtiden
såg dock inte lika ljus ut. Det stod klart
att Marinens beställningar på sikt skulle
komma att avta , samtidigt som det trots
ett antal goda order visat sig att exportmöjligheterna va r begränsade.
l det läget presenterades tankarna om
en sammanslagning av Kockums och
Karlskronavarvet Varven hade seelan
mer än tjugo år haft ett närmare samarbete, där Karlskronavarvet försett Kockums med ett stort antal sektioner till såväl ubåtar som handelsfartyg. Karlskronavarvet bibehöll sin ställning som nybyggnadsvarv men fick rollen närmast av
dotterbolag till Kockums inom ramen för
den statliga koncernen Celsius Industrier
AB. Den affärsmässiga inriktningen var
nu självk lar, men beroendet av de marina
beställningarna gjorde att arbetsmarknadsaspekter fortfarande kunde läggas
på verksamheten. Karlskronavarvet verkade vidare som statligt örlogsvarv, men
diskussionen om den marina varvsverksamheten skulle fortgå.
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1996 årsförsvarsbeslut och de därtillföljande regleringsbreven kan liknas vid ett partitur som givits en (om än smalspårig) tämligen rutinerad orkester, nämligen Försvarsmakten. Uppgiften invasionsförsvar har ersatts av fem till viss del nya uppgifter. A v
dessa har uppgiften kunna genomföra internationella fredsfrämjande insatser blivit
mer aktuell än de andra. Jag tänker avgränsa mitt anförande till Marinens roll inom
denna uppgift. 1998 års regleringsbrev specifika krav angåendeförmåga är att "Verksamheten skall bedrivas så att humanitära och fredsfrämjande insatser kan genomföras. Verksamheten skall vidare bedrivas så att insatserna kan genomföras i samverkan med andra stater, myndigheter och organisationer när så krävs". Fredsfrämjande
insatser inbegriper såväl fredsbevarande som fredsframtvingande insatser, d. v. s. åtgärder jml FN-stadgans kapitel VI och kapitel VII. Försvarsmakten måste således ha en
förmåga att i samverkan med andra stater, organisationer och myndigheter utanför
närområdet kunna uppträda längs hela konfliktskalan.
Förra utrikesministern Lena Hjelm Wallen noterade vid Folk och Försvars rikskonferens i Sälen i januari att "stabil fred
övergår inte i plötsligt i militär konflikt.
Krigsutb rott kommer vanligen efter en
p eriod av successiva förändringar. Det är
så tidigt som möjligt längs denna orsaksk edja som utsikterna är störst till framgång .for konfliktförebyggande åtgärder.
Dessa minskar successivt och på ett dra-
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maliskt sätt i det ögonblick strider bryter
ut. När våldets ande väl slipper urflaskan
och drar m ed sig människors hat, fi endebilder och oförsonlighet är i regel vägen
mot fred mycket Lång, krokig och svår".
Hon fortsätter "Samtidigt som m edvetenheten om det tidiga agerandet kan
tyckas självklar, .finns det starka kra.fier
som i praktiken leder besluten mot ett sent
- och o.fia alltför sent - agerande. Vi kän-
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ner igen mönstren från andra områden.
Det är hjärtkirurgen snarare än dietisten
som blir hjälten i kampen om kärlkrampen".
På ett mycket tydligt sätt markerade
hon vikten av att tidigt vara på plats. De
påtryckningar (det vill säga hot om e ll er
användni ng av våld) som vi in om rame n
för det internationella samfundet, efter
beslut från FN :s säkerhetsråd utsätter
banditstaten för, skallleda till eftergifter.
Storbritanni ens premiärminister Tony
Blair påpekade i samband med den senaste Kosovokrisen att närvaro över tiden var det e nda sättet att undvika att
påtryckningarna blev en papperstiger.
Kort sagt skulle man kunna påstå att behovet av klassiska maritima dygder såsom hög beredskap, flexibilitet, uthållighet, mobilitet och aktiv närvaro kommit
till heders igen.
- Vad inn ebär detta för Marinen, som
instrument för svensk säkerhetspoli tik ? Jo, krav på procedurer, personal
och materiel. Vi måste ha taktiska
procedurer som medger att vi omedelbart kan ansluta till en internationell styrka. Reglementen och kommandospråk är en viktig del i detta. Vi
måste ha tillgång till besättningar ocb
staber som med kort varsel kan sändas iväg långt bort under en längre tid.
Vi måste ha marina förband vars uthållighet skall tillåta långa förflyttningar och närvaro under en längre
tidsperiod i ett krisområde. Tekniskt
skall interoperabiliteten medge såväl
taktisk som logistisk samordning med
övriga deltagande enheter.
- Klarar Marinen av detta idag? Våra
reglementen är inte anpassade för
de tta. Sverige är det enda landet i
Norden som inte har engelska som
komma ndospråk. Arbetstidshestä m-
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melserna är i princip så pass flexibla
att de medger en anpass ning till de
ändrade kraven. Den personal som
finns i landorga ni sation en möjliggör
den redund ans so m krävs för en hög
beredskap och uth ållighet. Materielen
är inte anpassad fullt ut för denna typ
av företag. Dock kan minröjningsfartyg, kustkorvette r, ub åtar, minfartyget
Carlskrona och amfib ieförband med
vissa restriktioner delta i internationella operationer. Östersjön medger
genom sina korta avstånd en begränsad aktionsradie. Korrosions- och kylningsproblematike n är inte av samma
dignitet som annorstädes. Våra yrplattformars förmåga att uppträda i
grov sjö begränsas av storleken . D enna är också gränssätta nde vad gäller
förmåga att hantera egen he likopter.
Vår tillgång till understödsfartyg som
kan följa med förband under en taktisk förflyttning är mycket begränsad.
Vad gäller den tekniska interoperabiliteten har vi långt kvar att gå.
Sverige utgör inget undantag när det
gäller att ha en mycket låg tolerans för
egna förluster. Därför måste de
skyddsnivåkrav som våra enheter skall
svara upp mot vara så pass höga att de
åtm inston e kan jämföras med våra koalitionspartners. Att detta är viktigt visar
inte minst den reaktion som mötte Flygvapnets besked att svenskt stridsflyg inte
klarar de krav som NATO ställer för deltagande i fredsfrämjande operationer.
Med andra ord kan deltagande 1
internationella fredsfrämjande operationer förbereda såväl pe rsonal som materiel för stridens krav.
- Vågar man då påstå att det finns en
viss diskrepans mellan de mål som formuleras i försvarsbeslut och regleringsbrev och de medel som Marinen

kan erbjuda, och , i så fall , vilka åtgärder bör Marinen vidta om vi anser att
denna fråga är viktig? När det gä ll er
procedurer, bör (i tillämpliga delar)
en harmonisering mellan NATO-reglementen och natione ll a publikationer genomföras. E ngelska måste bli
kommandospråk. Personalfrågan är
något av en gordisk knut. Den svenska samhällsstruktu re n bygger på familjer med dubbelarbetande förä ldrar. Vi minns från ubåtsjakten det lass
som " den and ra hälften " fick dra i
hemmen. Bördan för de familjer vars
ena förälder befinner sig på en internationell operation kommer knappast
att bli mindre. Detta innebär att den
sociala service som till viss del erbjöds
de anhöriga under ubåtsjakten måste
utvidgas. Detta för att den utlandstjänstgörande skall vara trygg, så trygg
att hon eller han kan verka fu llt ut.
Det är viktigt att uppdragsgivaren
uppfattas som generös och , om något
sku lle hända, fullt stödjande.
Den internationella tjänstgöringen
bör vara frivillig och kontrakten bör gälla under en bestämd tidsperiod , exempelvis under elen tiden personalen är mönstrad på ett för internationell tjänst öronmärkt förband eller fartyg. Man torde då
komma fram till en princip som innebär
att en förutsättning för tjänst på för internationell tjänst öronmärkta förband eller
fartyg är att vederbörande har tecknat
kontrakt. Tjänsten bör ha e n hög meritfaktor när det gäller ansökan till högre
utbildning, utiandstjänstgöring och (med
hänsyn till den enskildes nivå) tunga
befattningar.
Personalproblemet är knappast nytt.
Karl XII brottades med det redan på sin
tid. Ragnhild Hatton be rättar i sin bok
om kung Karl att han vid uppsättningen

av Livskvadronen , som 1716 ersatte den
upplösta Drabantkåren , krävde att denna sku lle bemannas med ogifta män som
dessutom " inte var alltför begivna på att
dricka " . Det bör noteras att en satsning
på proced urer och personal kan påbörjas
oavhängigt av nya materielanskaffningar.
Lång frånvaro på stora avstånd ställer
krav på plattformen. Den skall und er
lång tid kontinuerligt inneha en hög beredskap. Detta kräver en större besättning än vad dagens stridsfartyg har. Plattformen skall klara av att fungera i h ård are väder än dagens ytstridsfartyg. Att
detta innebär större skrov torde vara
självklart. Det finns förresten de so m påstår att små skrov är mindre, inte bara
storleks- utan också kostnadseffektivitetsmässigt. Den brittiske kostnadsanalytikern Phillip Pugh menar att ett litet fartyg (för honom är al la fartyg med ett deplacement på mindre än 750 ton att betrakta som små), måste offra en avsevärt
större del av sitt deplacement åt framdrivningsmaskineri och drivmedel än e tt
större fartyg. Med andra ord är ett större
fartygs disponibla nyttadeplacement
större i så vä l reella som relativa termer.
Kylning av utrustning, luftkonditionering, verkstads- och magasineringsutrymmen är andra områden av vikt när det
gäller att ge ett fartyg såväl autonomi
som förmåga att verka i mer avlägsna
hav.
stridsfartygens aktionsradie är beroende av elen proviant, drivmedel, sjukvård och unelerhåll som understödsfartyget kan medbringa. Understödsfartygets
fart blir på sätt och vis dimensionerande
för styrkans förflyttningshastighet Å andra sidan minskar understödsfartygens
relativa vikt ju större och uthålligare
stridsfart ygen är. Förbandet måste ha
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tillgång till snabba och säkra kommunikationssystem . Sambandet skall medge
direktaccess mellan den högsta militära
ledningen och styrkan.
- Varför skall vi göra allt detta? Begreppet " havens frihet" grundades år 1609
av den holländske juristen Hugo Grotius i dennes verk Mare Liberum. 1982
års havsrättskonvention bekräftar rätten till närvaro utanför en stats territorialvattengräns. En sjöstyrka behöver
således inte föranmäla sin ankomst,
inte förhandla om transitering eller
landnings- och starttillstånd med stater
som av olika skäl inte vill bli alltför inblandade i en konflikt. Sjöstyrkans
blotta närvaro kan ha en dämpande effekt på en potentiell eller manifest
krishärd. Med andra ord kan marina
styrkor på en och samma gång vara såväl dietist som hjärtkirurg, kvarterspolis och piketstyrka. Snabbheten och
den relativt låga kostnaden talar för ett

svenskt maritimt deltagande. Ett stort
bonus för Marinen blir dessutom att
kompetensen bevaras på en hög nivå .
Våra fartyg är goda exponenter för
svensk högteknologi. Att internationellt visa deras verkliga förm åga har
ett försvarsindustriellt värde i sig.
Det finns inget motsatsförhållande
mellan nationella och internationella förhållanden vad gäller krav på förmåga,
d v s att det ena skulle ske på bekostnad
av det andra, snarare tvärtom. Ett framgångsrikt deltagande i internationella
operationer är den bästa garantin för att
med kvalitet kunna möta och vinna över
en framtida motståndare. Låt oss visa att
det instrument som Marinen idag utgör i
Försvarsmaktens orkester, trots sina begränsningar vill åta sig att spela efter det
svåra partitur som statsmakterna givit
oss, och därmed säkra Marinens roll som
säkerhetspolitiskt instrument längs hela
konfliktskalan.

Hedersledamoten
MORTEN JACOBSEN

Kommandy>r Morten Jacobsen ii r projektledare och chef
för den nordiska ubåtsprojektgruppen V l Kl NG

Nordisk maritimt forsvarssamarbeid- Et virkemidde/
for å sikre anskaffe/se og drift av en moderne maritim
materiellstruktur i en tid med stagnasjon eller
reduksjon i forsvarsbevilgningene
Inträdesanförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets högtidssammanträde i
Stockholm 16 novembwer 1998.

Det finnes et unikt kulture/t og språklig fellesskap i Norden. Allikevel har Sikkerhets- og forsvarspolitikk vrert lite fremtredende i det nordiske samarbeidet i etterkrigstiden, hoved-sakelig på grunn av valget me/lom medlemskap i NATO og alliansefrihet. Etter den kal-de krigens opphor og de alliansefrie nordiske nasjonens
nrermere filknytning til NATO gjennom "Partnership for Peace", har sikkerhets- og
forsvar5politikken imidlertid blitt et vesentlig agendapunkt når Nordisk råd motes.
Det nordiske forsvarssamarbeidet fokuserer på tre hovedområder:
• Opprette/sen av et regimefor nordiske styrker i internasjonale fredsoperasjoner
gjennom "Nordic Co-ordinated Arrangement for military Peace Support", forkortet NORDCAPS
• MiUosporsmål knytfet tilforsvarssektoren, og
• Samarbeid om forsvars materiell
l dette korte innlegget vii jeg begrense
meg til å dr~ifte noen viktige faktorer
vedr0rende materiellsamarbeid. Jeg vii
dog innledningsvis også ber0re NORDCAPS fordi etableringen av en felles
nordisk innsatsstyrke vii sette krav til
materiellet; blant annet hva angår standardisering og interoperabilitet.
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NORDCAPS
Målet med NORDCAPS er å styrke de
nordiske landenes evne til å operere
sammen i konkrete fredsoperasjoner.
Tanken er at det i 10pet av 1998 skal etableres et styrkeregister hvor de nordiske
landene har identifisert ulike enheter
som kan settes sammen til en fellesnor-
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disk fredsstyrke, tilpasset operasjonens
egenart og eventuelle andre nasjoners
styrkebidrag.
Bidraget fra de nordiske landene til
tidligere og pågående internasjonale
fredsopprettende og fredsbevarende
operasjoner har tradisjonelt v<ert fra
H<eravdelinger, for eksempel til vår felles
innsats i Bosnia og Makedonia. I et tremtidig samarbeid i NORDCAPS legges
det vekt på at alle tre forsvarsgrenene
skal inkJuderes i styrkeregisteret. En
eventuell nordisk deltagelse med maritime styrker i fremtidige internasjonale
fredsoperasjoner vii dermed komme til å
representere en reell utvidelse det
nordiske forsvarssamarbeidet. Felles minerydningskapasitet er allerede lansert
som en styrkekomponent i NORDCAPS. Vår unike evne til å operere i
skj<ergård og fjordfarvann, b0r også v<ere
et argument for at vi bidra med andre
s<ernordiske maritime strukturelementer.
Mest i0ynefallende er nok våre små hurtiggående kystkorvetter, robotbåter og
mtb'er. Med sin evne til rask forflytning i
trangt og vanskelig tilgjengelig farvann
kan de v<ere viktige virkemidler for en
"force commander" dersom han 0nsker
kontroll i kystsonen i en fredsopprettende eller fredsb evarende operasjon. Vi
skal heller ikke glemme at tre av de nordiske landene har lang erfaring med å
operere små kystundervannsbåter. Ved
siclen av spesialstyrker er clette de enes te
strukturelementene som kan operere
uhindret i kystfarvann kontrollert av de
stridende partene i en konflik t der FN eller NATO s0ker å opprette fred.
Fredsopprettende operasjoner er mer
kompliserte og nyanserte enn de
operasjonene våre maritime enheter
opprinnelig var ment å utf0re. Dette stillerandre krav til blant annet personellets
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kvalifikasjoner. En felles kompetanse
kan bli styrket gjennom st0rre grad av informasjonsutveksling, samtrening og felles 0velser. G jennomf0r ingen av NORDIC PEACE på Gotland i h0st er et goclt
eksempel på at felles 0velser gjennomf0res, selv om den maritime komponenten
uneler disse 0velsene ikke har v<ert s<erlig
fremtredende enda.

Nordisk materiellsamarbeid
Nye og mer komplekse operasjoner stiller også andre krav til materieilets ytelse.
Sammenselning av felles nordiske maritime styrker vii sette krav til
interoperabilitet, og til en viss grad også
til standardisering av utstyr. Dette er i
seg sel v viktigeargumenterfor et styrket
samarbeicl på materiellsiden , men n0clvencligvis ikke en begrunnelse for anskaffelse av identiske materiellsystemer.
Imidlertid; i en virkelighet preget av slagnasjon eller recluksjon i forsvarsbevilgningene, vii de noreliske nasjonene ha behov for å finne billigere 10sninger for å
realisere en moderne maritim materiel lstruktur. De nordiske forsvarsministerne
har derfor innsett at ett virkemiclclel for å
oppnå 0konomiske tordeler kan v<ere et
samarbeicl om mate riellanskaffelser. l
clesember 1994 ble det oppretteten rammeavtale mellom de nordiske forsvarsministerne for å regulere et slikt samarbeid . Felles materiellanskaffelser forclrer
imidlertid at de deltagende nasjonene
har planer for anskaffelse av materiellsystemer som faller sammen i tid, og en
evne og vilje til kompromisser; spesielt
hva angår krav til materiellet, men også i
forhold til skjerming av nasjonal forsvarsindustri.
Jeg benytter ubåtprosjektet VIKING
som eksempel for å vise hva som kan
oppnås i et materiellsamarbeicl. Jeg vii

med en gang understreke at hverken
Danmark , Norge eller Sverige har politiske vedtak om ubåtsanskaffelser. Den
pågående Stuclie- og konseptfasen har
derfor som målsetting å gi de tre nasjonene grunnlag for å avgj0re om et samarbeid kan v<ere l0nnsomt, gitt at det finnes
midler til å realisere en nasjonal ubåtsanskaffelse, og gitt at disse anskaffelsene
faller sammen i tid innenfor en periode
på 6-7 år for en serie på totalt J O ubåter.
Likheten mellom nasjonene til tross; våre
operasjonsamråder er for u like til at vi i
utgangspunktet kan stille de samme kravene til operative ytelser. For unclervannsbåter gjelder clette for eksempet
dykkedybde, fart og rekkevidde. I
utgangspunktet kan det derfor virke vanskelig å finne tekniske 10sninger som tilfredsstiller kravene til flere noreliske
land. Allikevel har man i VIKING klart
å harmonisere tre nasjoners ulike krav til
ca 90% likhet. På områcler der det fortsatt er ulikhet, f eks rekkevidde og fart,
har man funnet modul<ere 10sninger som
bidrar til en stor grad av teknisk likhet.
Dette har man oppnådd på grunn av et
meget godt samarbeiclsklima, partenes
vilje til kompromisser og ikke minst; stor
kreativitet
hos
enkelte
prosjektmedarbeidere i Prosjektgruppe VIKING og hos industrien. Harmoniseringene sikrer opprettholclelse av en stor
serieeffekt ved produksjon , og ved at tre
oasjoner i tillegg deler på utviklings- og
konstruksjonskostnadene, vil samarbeidet gi et potensiale for en innsparing på
20 til 25% i forhold til anskaffelser gjennomnasjonale prosjekter.

Driftsmessig samarbeid
Ved at materiellsystemene er n<ermest
identiske, kan det også v<ere mulig å oppnå kostnadsreduksjoner gjennom drifts-

messig samarbeid. Felles vedlikeholdssystemer, felles reservedelsopplegg og
felles utdanning og trening er eksempler
på områder der Danmark , Sverige og
Norge kan spare store ressurser ved et
samarbeid. Det er allikevel ikke sikkett
at slike 10sninger er 100 % gjennomf0rbare. For eksempel kan en alliansefri
nasjon ha behov for et eget beredskapsopplegg for vedlikehold og reservedeler
dersom trusselen mot egen sikkerhet
skul le gjenoppstå. Je g tror allikevel at det
er mulig å finne kostnadseffektive samarbeidsmodeller som også tilfredsstiller
disse behovene. Innenfor trening og oppl<ering er det allerede etablert bilaterale
samarbeid mellom de tre deltagende
nasjonene som kan videreutvikles. Danske ubåtsbesetninger har i lang tid fått
oppl<ering i ubåtsredning i Sverige, og i
det siste har svensk ubåtpersonell benyttet trenerfacilitetene ved Ubåtskolen i
Norge til taktisk og stridsteknisk oppl<ering.

lndustrielt samarbeid og
samfunnsmessige
spredningseffekter
Like viktig som at de tre forsvarsmaktene kan oppnå tekniske og 0konomiske
forde ler ved anskaffelse og drift av nye
materiellsystemer, er et samarbeid
mellom deltagernasjonenes industrielle
ressurser. l et stadig mindre marked der
nordiske selskaper konkurrerer med store industriallianser i USA og Europa , er
samarbeid og optimalisering av ressursene i Norden et viktig bidrag til opprettholdelse av en egen kapasitet. Nylig har
derfor nordiske ammunisjonsprodusenter slått seg sammen i et selskap.
I VIKING sammenheng vii nok et 10
båts prosjekt v<ere mest viktig for Kock-
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ums. Moderbolaget Celsius har derfor
også erkjent at annen nordisk forsvarsindustri og verftsindustri må va:re med som
tunge partnere dersom prosjektet ska l få
pol iti sk aksept i alle de tre nasjonene.
D et arbeides i dissedager med å etablere
et samarbeid mellom Danyard - Danmark , Kongsberg- Norge og Kockums Sveri ge der alle tre skal fremst å som likeverdige parter i en industrigruppe e ll er et
"Joint Venture". Denne industrigruppen
vii på ta seg ansvaret som hovedl eve randl?)r av definisjon , utvikling og produksjon av ubåtene i et eventuell samarbeidsprosjekt.
Foruten direkte deltagelse fra den
nasjonale forsvars industri en i en hovedleveranse av ubåter, vii et h0yteknologisk prosjekt som det en ubåtsanskaffelse representerer også skape store spredningseffekter til annen nordisk industri;
både som direkte arbeid, men også i form
av en voksende teknologisk kompetanse.
Et omfattende nordisk materiellprosjekt
vii også legge grunn lag for spredningseffekter til andre områder i sa mfunnet l
VIKING er det allerede etablert et samarbeid mellom partenes milita:re forskningsinstitutter, FOA, FFI og FOFT og
mellom ulike sivile forskningsinstitutter,
u n iversiteter og h0yskoler.

Et samarbeid med potensiale
for å lykkes
l e n artikkel i det norske Forsvarets Forum hevdes det at det " nordiske materie ll samarbeid har ml?)tt veggen ". Artikkele n er skrevet av en ung vernepliktig
journalist som ser en sensasjon i at det
nordiske samarbeidet ikke har fl?)rt til
resullater 4 år etter at rammeavtalen
me llom forsvarsministerne ble undertegnet Jeg har erfaring fra NATOs materiellsamarbeid som norsk representant i

392

"Steering Committee" i to av organisasjonens mange prosjektgrupper, og jeg
tl?)r påstå at det nordiske materiellsamarbeidet som helhe t, og samarbeidet i de
enkelte forundersl?)kelsesgruppene er
langt mer effektivtenn NATOs tilsvarende organisasjon. Store prosjekter med
mange storenasjoner og tunge nasjonale
interesser, blir ofte oppl0st ell er blir dyrere enn antatt
Det er viktig å buske at også nasjonale fartl?)ysprosj ekte r vii ta lang tid fra en
innledende idefase til man beslutter at
anskaffeisen ska l iverksettes. Jeg finner
det derfor helt naturlig at det hartatt 4 år
fra Forsvarsministerne undertegnet rammeavtalen til man kan se konturene av
noen store materiellprosjekter i nordisk
sammenheng. Sammen med VIKING vii
også et samnordisk helikopterprosjekt
ha et stort potensiale fo r l?)konomiske besparelser og store samfunnsmessige
spredningseffekter, men VIKING er
forell?)pig det eneste utviklingsprosjektet
som er under vurdering.

Avslutning
Et samarb eid om en felles nordisk maritim innsatsstyrke i internasjonale fredsoperasjoner vii stille krav til interoperabilitet og standardisering. Krav som alene argumenter for et styrket samarbeid
om anskaffelser og drift av utstyr og materiell. Resultaten e fra Stud ie- og konseptfasen i VIKING viser at et samarbeid om felles materi e llanskaffe lser kan
fl?)re til de l?)konomiske, tekn iske og industrielle fordel e ne som forsvarsm inisterne har hatt som må l. Samspillet
mellom partene fungerer bra og det bar
va:rt mulig å komm e frem til en ll?)sning
med stor grad av kravharmonisering, og
et grunnlag for nasjonale kostnadsreduksjoner i driftstiden. I tillegg finnes

det et betydelig potensiale for nordisk
torsvarsindustri og for spredningseffekter til andre områder i sa mfunn et I 10pet av 1999 vii d et bli avgjort om disse
mulighetene !ar seg realisere med redu-

serte forsvarsbevilgninger og andre
prioriterte materiellanskaffelser i både
Danmark , Norge og Sverige. Sp0rsmålet
er om vi i et langtidsperspektiv har råd
til å la va:re.

AddBlock
Välj, riv av, montera!

il.Il
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Jur. r/1: Marie Jacobsson är kansliråd vid Utrikesdepartem entet och dä r verksam vid enheten fö r fo /k rä/1, m änskliga
rättigheter och trak taträ/1.

Behöver Sverige en maritim strategi?
A nfö rande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskap ets högtidssammanträde i Stockh olm
16 november 1998

Fädernesland och fädernejord, fosterjord och moderjord. Ja, det är de ord
uppslagsverket erbjuder som synonymer för fosterland. Smaka på uttrycken: den
svenska fosterjorden, den svenska myllan. Man riktigt hör hur den svenska
novembergyttjan klafsar under fötterna. Men det är någonting som inte stämmer
med de här uttrycken. Någonting fattas. Vad? Jo, havet, vattnet. Det finns inga
associationer till det svenska havet och de svenska sjöarna. Nå, det kanske inte är
förvånande. Det svenska havet glöms ofta bort. Inte nämner nationalsången eller
våra nationalskalder det salta Västerhavet eller det bräckta Öster~jövattnet? Nej,
vår nationalsång talar om "vår fjällhöga nord" och "våra ängder gröna".
D et är de n svenska fosterjorde n som
ska ll ge associatio ne rn a. Ja, det gå r fa ktiskt in te ens att tala o m "det svenska foste rv attnet" utan att de t blir alld eles fe l.
Sa mtidigt vet vi att Sverige består av land
och hav, ja, t o m av luft. A tt så är fa lle t, är
fas tslage t i fo lkrätte n, som an ge r att en
kuststat har ett te rrit o rialhav, en ko ntinenta lsocke l samt e tt luftrum , allde les
a uto matiskt, och utan att särskil t gö ra
a nspråk på det.
De nn a folkrä ttsli ga grundtes ha r nu
d e n sve nsk a lagst ifta re n ta git fas ta på
d å de t sve nsk a territ o riet be sk r ivi ts i
lagar och för o rdnin gar. Det står uto m
a llt tvi ve l att de t sve nska territo ri e t

inte ba ra bestå r a v la nd , utan ä ve n av
sjö och hav. 1
Men är då Sveri ge en " maritim nati on"? U ppfattar vi oss själva som en sjöfartsnation. Eller är vi ett land av fr ämst
bönde r, och ej av sjö män och sjöfo lk. För
mig, som komme r frå n örlogsstaden
Karlskro na, har iden titeten med havet,
med Östersjön , alltid varit en självklarh et.
Det tog dä rför tid innan jag börj ade förstå
att andra inte uppfatta r det på samma sätt.
Nej, det tycks snara re va ra svenskarn as
landsbygdsidentitet som do minerar, både
reell t och emotio nellt. Sjön och havet
kommer e ndast in i glada visor av Lasse
Dahlquist och Evert Taube.
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Ibland får jag en känsla av, att det
finns en diskrepans mellan den svenska
landsbygdsidenti teten och den realpolitiska verkligen. Den senare bär otvetydiga bevis om att, historiskt sett, Sverige på
något sätt alltid har varit delaktig i kampen om Östersjön. Genom århundraden
har i varje fall våra säkerhetspolitisk a beslut varit kopplade till Östersjöns vacklande maktförh å llande.
Idag ser den folkrättsliga verkligheten i Östersjön ut på ett sätt som skulle
fått utrikespolitiker för hundra år sedan
att baxna. De hade knappast kunnat föreställa sig att Östersjön idag skulle vara
ett rutnät av helt legala makt- och intressesfärer2 De områden i Östersjön som
alltjämt består av fritt hav är minimala ,
men inte försumbara, eftersom de exkluderats från transformation till territorialhav e ller ekonomisk zon först efter allvarliga säkerhetspolitisk a överväganden.
l själva verket innebär dessa förändringar att maktförhållande na i Östersjön
ändrats så till den grad , att idag är 38 %
av dess yta ett svenskt intresseområde.'

Sverige är igen Östersjöns
marina stormakt - åtminstone
geografiskt sett
Denna utveckling har möjliggjorts genom havsrättens utveckling. FN:s havsrättskonvention, som numera trätt i kraft
och i vilken Sverige är part, tillerkänner
kuststaten omfattande jurisdiktion och
suveräna rättigheter över ett område
som inte lyder under dess suveränitet en i sanning revolution era nde tanke.•

Vad innebär detta för svenskt vidkommande?
Låt oss först slå fast, att till skillnad från
fallet med ett te rritorialhav, som en kust-
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stat automatiskt har, så måste en ekonomisk zon proklameras. Ett inrättande av
en ekonomisk zon har ett pris. Den är
inte "gratis" . En ekonom isk zon genererar visserli gen rättigheter, men den för
samtidigt med sig skyldigheter som kuststaten måste uppfylla för att inte bryta
mot havsrättskonvent ionens regler. Det
är p.g.a. denna folkrätts liga utveckling,
parad med den säkerhetspolitisk t förändrade situationen, som vi finner grundskälen till att även Sverige måste ha en
helhetssyn och formulera en konsistent
och vattentät (ursäkta uttrycket!) manlim strategi.

Vad är då en "maritim strategi"?
Enligt den amerikanske professorn , tillika ledamot av denna akademi, John B.
Hattendorf, så är en maritim strategi en
undergrupp av "grand strategy" som rör
vid en hel rad av en stats aktiviteter och
intressen till havs, vilka inkluderar säkerhet och försvar av handeln till sjöss, utvinning och bevarande av marina resurser, reglering och försvar av den ekonomiska zonen. Den rör också kustförsvar
och gränssäkerhet samt skydd av öar.
Den är en del av en regional och världsomfattande omsorg om havens gemensamma användning. "Maritime strategy ",
säger Hattendorf, är inte "a purelynaval
preserve, but includes many functions of
state power, including diplomacy. "5
Det är intressant att se hur denna
professor i marinhistoria vid US Naval
War Col lege på det mest naturliga sätt
interfolierar sina tankar om en maritim
strategi med den moderna havsrättsliga
utvecklingen. Det märks att för honom
är inte folkrätten e n "crust of the cake" .
Nej, tvärtom, folkrätten ger ramarna
inom vi lka den maritima strategin har att
verka och utvecklas. Folkrätten inklusive

havsrätten , är en integrerad del av hans
tänkande och utgör en väsentlig del i diskussionen om strategiska överväganden,
taktiska resonemang, ekonomiska realiteter och politiska preferenser. Hattendorts resonemang och tänkesätt är
tecken i tiden. Det är dels ett tecken på
att de akademiska disciplinerna statskunskap (political science) och folkrätt
ånyo börjar närma sig varandra. Det är
dels ett tecken på att USA alls inte, som
många tycks tro, bortse r från de folkrättsliga realiteterna.
För om det var så att bara den militära makten styrde, varför sk ull e då denn a
supermakt, idag som tidigare utrustad
med världens mest potenta flott a, ägna
tid och pengar åt att a rgumentera om
havsrättens inn ehåll, beväpnad inte bara
med kraftfulla militära vapen, utan även
med referenser till FN:s havsrättskonvention?6Om det bara vore militär maritim makt som styrde, så skulle USA inte
behöva ägna någon tid åt folkrättslig argumentation.
Jag delar Hattendorts uppfattning
att en maritim strategi är, för att uttrycka sig enkelt, något mycket mer än
örlogsoperatione r. Precis som Hattendort säger så är begreppet del i en
större strategi. Det rör, en ligt min uppfattning , frågan om hur ett land , en kuststat uppfattar sig själv. Det rör dess
identitet. Om ett land uppfattar sig som
e n maritim nati on och inte bara so m en
" kuststat " , ja då måste utformningen av
dess maritima politik vara integrerad.
Det får då inte finnas vattentäta skott
mellan Kustbevakningen s och Marinens
verksamhet, e ller i förhålland e till den
kommersiella sjöfarten och industriella
utvecklingen. Den får inte he ll er vara
isolerad från internationell politik , handel och diplomati.

Hur ser det ut idag?
Har Sverige en konsistent "maritim strategi"?7 Låt mig först beröra den mest positiva utvecklingen som skett på senare år vad gäller svensk ma ritim politik .
Jag tänker här på den utveckling som
skett genom att Kustbevakninge n blev
en egen myndighe t och fick egna resurser.RDetta steg var, folkrättsligt sett, ett
he lt naturligt steg i samband med att
Sverige ådrog sig de folkrättsliga förpliktelser det innebär att skaffa en ekonomisk zon. Dessa förpliktelser skall utföras inte bara till gagn för oss själva, utan
som en del i ett bredare, globalt folkrättstänkande om ett långsiktigt ansvar för
världshavens användande.9 Det är Kustbevak ninge n som har denna uppgift och
dess polisiära kompetens, närvaro och
utrustning till havs är här av fundamental
betydelse för Sveriges maritima trovärdighet. Men Kustbevakningen s uppgifter
är primärt inriktade på sjöövervakning,
miljö- och tullkontroll. 10
Ansvaret för att värna om vår territoriella integritet åvilar alltjämt Försvarsmakten. Dess grundläggande uppgifter,
såsom de formulerats i det senaste försvarsbeslutet, är att möta väpnat angrepp, hävd a territoriell integritet, delta i
internationella fredsfrämjande operationer och stödja sam hället vid stora påfrestningar. 11 Att värna om den territoriell a integriteten är eme llertid "mer" än
en punkt i ett försvarsbeslut Det är en
grundlagsstadgad förpliktelse. Enligt den
svenska grundlagen får regeringen " bemyndiga Försvarsmakten att använda
våld i enlighet med internationell rätt
och sedvänja för att hindra kränkning av
rik ets territorium i fred eller under krig
me llan främmande stater." 12
Tillträdesförordn ingen och IKFN förordningen anges närmare vad detta
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innebär. Försvarsmaktens uppgifter enligt dessa förordningar kan sammanfattas i tre huvudord: Upptäcka , Avvisa och
Ingripa. " Två element i dessa förordningar är emellertid av särskilt intresse,
nämligen förpliktelsen att skydda svenska fartyg på eller över svenskt territorium eller fritt hav; liksom förpliktelsen att
medverka vid kontroll av sjöfart och tillsyn av utländskt fiske. Det finns en skyldighet för Försvarsmakten att biträda civila myndigheter. En samarbetsplikt är
alltså fastslagen i lag.

Marinens internationella engagemang
ochförmåga
När det gäller Marinens internationella
engagemang och förmåga, bör det noteras att flaggvisning alltid varit en viktig
uppgift för flottan. Nu har en ny dimension av denna " presence" äntrat den maritima arenan, nämligen som en aspekt av
"conflictprevention" . Det handlar, som
en svensk officer beskrivit det, om att
visa FN-flagg. 14 Uppgifterna kan variera.
Eskortering till sjöss, embargo operationer, minröjning och marint understöd, är
bara några exempel. 15
Den till det positiva förändrade hotbilden öppnar otvivelaktigt för en utveckling
i denna riktning.'6 I detta sammanhang är
även acceptansen av det s.k. vidgade säkerhetsbegreppet av central betydelse. 17
Alltfler anser därför att en naturlig konsekvens av denna säkerhetspolitiska förändring är att marinens uppgifter nu i vissa
avseenden bör internationaliseras. 18 Utvecklingen har påbörjats genom deltagande i allt viktigare och mer omfattande
PFP-övningar, liksom genom svenska
minröjningsinsatser i baltiska farvatten .
Marina FN-operationer har emellertid varit sällsynta och frågan om svenskt deltagande har därför knappast varit aktuell 1 9
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Henri Couteau Begari pekar på att en
framgångsrik "användning" av militära
styrkor bygger på att "military force is deplayed to be not used " 20 Detta tankesätt
borde vi i Sverige ha lätt att ta till oss, eftersom vi har en tradition som bygger på
att hela iden med en kraftfull militär närvaro är att dess styrkor inte är tänkta att
användas. Fredsfrämjande kan det kallas,
eller konfliktprevention . Hos en kärnvapenmakt kallas det förstås avskräckning.
När det gäller Försvarsbeslutets betoning av vikten att deltaga i internationella fredsfrämjande operationer kan man
tänka sig att detta kan ske genom att
svenska marina enheter används, genom
att svensk personal används ombord på
andra länders fartyg eller genom att utländska officerare finns på svenska fartyg.21 Det har påpekats att de svenska
fartygsförbanden är på god väg att erhålla en god internationell utbildningsnivå. 22
Denna höga utbildningsnivå måste även
innefatta kunskap i havsrätt och om de
folkrättsliga och säkerhetspolitiska skälen till de svenska tolkningarna av de olika rättsliga regimer som finns i Östersjön.
Vilka, om inte svenska sjöofficerare,
kan i diskussioner under möten och
"mellan skål och vägg" möta påståenden
som det att "Östersjöns säkerhet och stabilitet primärt är en sak för Östersjöns
strandsstater" , vilket hävdats av den brittiske amiralen Richard Cobbold,23 och
vilket alltså i grunden tycks strida mot
Försvarsberedningens uppfattning att säkerheten i Östersjöområdet måste utgöra en del i en alleuropeisk och transatlantisk säkerhetsordning. 24 Och vilka, om
inte svenska sjöofficerare, skall med
kraft hävda den svensk-dansk-finska
tolkningen av Öresundstraktaten och
Ålandskonventionens regler?

När det gäller utarbetande av Rules
of Engagement är det naturligtvis en viktig förutsättning att alla deltagare i en internationell operation "talar samma
språk ". Detta betyder emellertid inte att
de stora maritima nationerna har ett
tolkningsprerogativ. Våra svenska officerare måste argumentera för sådana tolkningar av havsrätten, liksom av FN-stadgans folkrätt som Sverige, i egenskap av
liten nation , är särskilt angelägen att värna om. 25

Svensk ~jöfart och havsrättens nya exportmarknad för "EEZ-produkter".
Den finländske konteramiralenEsko Illi
karaktäriserar Östersjön som den finska
nationalekonomins aorta, eftersom något över 90% av Finlands utrikeshandels
varuutbyte går sjövägen. Motsvarande
procentsats för Sveriges del är t.o.m något högre Y I detta sammanhang bör noteras att Försvarsmakten har en lagstadgad uppgift att skydda svenska fartyg på
och över fritt hav. Denna uppgift är baserad på en välgrundad och lång folkrättslig tradition. Flaggas de svenska fartygen
ut, sker en frånkoppling mellan Försvarsmaktens ansvar i detta avseende och
handelsflottans rätt till skydd. Den svenska rederinäringen kommer då att frånhända sig det skydd som Försvarsmakten
kan ge i en krissituation.
Sverige har då inget ansvar, ja, inte
ens en rätt som flaggstat, att skydda
dessa fartyg, liksom ej heller att vara pådrivande kraft för att fartygen skall följa
internationellt överenskomna lagar och
förordningar , t.ex. vad gäller sjösäkerhet och miljöskydd. Kustbevakningen
får svårare att ingripa mot fartygen eftersom flaggstatsprincipen alltjämt är
den dominerade principen , synnerligen
omhuldad av sjöfartsnationer som Spa26

nien 2 8 Utflaggning av svenska fartyg
skulle därför kunna innebära ett allvarligt och reellt hot mot viktiga svenska
handelsintressen i ett krisläge.
Sverige har tagit en ledande roll när
det gäller att bygga upp en civil säkerhet,
en "civil security", liksom när det gäller
att utveckla den civila samverkan i Östersjöområdet.29 Inom ramen för detta
koncept blomstrar nu det civila samarbetet mellan Östersjöländerna. Ett Östersjöstaternas råd har inrättats med säte i
Stockholm. En del av samarbetet berör
maritima frågor såsom räddningstjänst
och samverkan mellan enskilda kustbeOtvivelaktigt
vakningsorganisationer.
finns även ett intresse från industriellt
håll för verksamhet inom ramen för civil
security begreppet. 30 Detta intresse har
möjliggjorts av, och går hand i hand med ,
den moderna havsrättsliga utvecklingen.
Frågan om svensk export av utrustning avsedd för maritim verksamhet,
framförallt i den ekonomiska zonen, är,
enligt min uppfattning, mycket intressant. Vore det inte tänkbart att Sverige,
med sin avancerade produktion av teknik och system för övervakning av den
exklusiva ekonomiska zonen (EEZ) , tog
ett liknande grepp som det britterna tagit
med sin s.k. BREEZE-satsning 31 I det
brittiska
BREEZE-projektet
ingår
BREEZE Team, vilket är en del av UK
Department of Trade and lndustry. Dess
uppgift är att hjälpa andra regeringar att
möta de krav en EEZ ställer. Detta
Team, garanterar de glassiga exportkatalogerna, kan hjälpa till med "vad som
helst " som rör offshore management.
"The BREEZE Team " kan t.ex. "coordinate the professional assistance and
world-elass expertise which is available
in British Government and Department
Agencies, and in British campanies and
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1

acade mic institutions ", lovar l 997-1998
å rs kata log på engelska, fran ska , tyska,
italie nska, portugisiska och spanska. 32
Exportsatsningen är baserad på och skapad e fter l 982 års havsrättskonve ntion ,
och det är inte en slump att årets katalog
inl eds med en artikel om de n mode rn a
havsrätten, skriven av det britti ska utrikes mini steriets främste havsrättsexpe rt,
den biträdande rättschefe n Mich ael
Wood 33 D enna gemensamm a "gove rnme ntallprivate " satsning är impo ne rande
och syn es framgångsrik . Ironin ä r att
Sto rbrita nni e n inte ens har inrättat e n
EEZ runt sina kuster, utan nöj e r sig med
e n fi skezon 34
.l mångt och mycket har Sve rige lik artad kun skap och kompete ns35 Sj öfa rtsverk e t har dessutom en avsevärd e rfare nh et av kommersiell verksamh et. Denna e rfarenh et, liksom det kunn and e som
finn s hos Sj öfartsverkets " te kniska" pe rson a l, ä r e n omistlig de l av e n sve nsk maritim ve rksamhet och borde kunna utgöra e n lik a o mistlig del i en breda re sve nsk
ma ritim strategi. Det borde vara ett
sve nskt intresse att göra en mo tsvara nde
sa tsning - i synnerhet i e n tid d är fö rsvarsin dustrin riskerar att få minskade
o rder. E n sådan satsning skulle kunn a bidra till utvecklingen av ett exporto mråde
av stort maritimt trovär di ghetsintresse
fö r Sveri ge.

Avslutande kommentarer
E n ko nsiste nt maritim strategi sk ull e
gy nn a Sveri ge, sä kerhe tspo litiskt, ekonomisk t och a ll mänpolitisk t. Den sve nska
maritima strategin bö r inte "komparteme nta li seras" . D et finn s e n tyd li g ko ppling me ll an fo lkrättens ro ll i säkerhetspoliti ke n, marin ens ro ll i säkerhetspoli tike n, fo lkrättens roll i Marine n och Mari-

nens roll när det gä ller att vä rna vår marina intressesfär och att manifestera vårt
internatione lla FN-e ngage mang.
Folkrätten ge r möjlighete rna , och de
säkerhetspolitiska förh ålla ndena lägger
inga , eller i varj e fa ll rin ga, hinder i vägen. Det handl ar ka nske inte primärt om
" mer pengar" men vä l om ett erkännande av nya realitete r, bredel ande av kunskap och kanske he lt e nke lt lite "jäklar
anamma " .

Noter
1• Att hitta en de finiti on av "Sveri ge., är emellertid inte lätt. Inte ens La ntm1ite ri verke t kan
an ge koordinatern a fö r Sve ri ges la ndgräns
D en svenska land gränse n ä r alltså inte koordi natbestämd , utan ä r utm ä rkt längs en gränsgata uteft er de n sve nsk-norska och svenskfinska gränsen. Sve ri ges sjöterritorium är mer
exakt defini e rat ge nom Lag (J 966:374) om
Sveriges sjöterritorium. , va rs l §anger att Sveriges sjöterritorium omfattar inre vatten och
te rritorialha v. Te rritori a lh ave ts utsträcknin g
bes kri vs i de ta lj i 3 §. T illträdes fö rordningen
(1992:118) 2 § l p och IK FN- fö rordningen
(1982:756) 2 § l p. ange r att med svenskt territorium avses "Sveri ges land o mråde n. Sveriges
sjöterritorium med inre va tten och territori alhavet samt luftrumm et över landområdena
och sjöterritori et". De tt a är e me ll ertid en stipulativ definition, avsedd just fö r att beskriva
va d som avses med "sve nskt territ orium " i
dessa förordnin ga r. Ej hell er luftte rritoriet är
ej defini erat i sve nsk lag, se t.ex. Luftfartslagen 1957 :297. Fo lkrätte n ange r e me ll e rtid att
e n stat har suve ränite t öve r luftrumm et över
sitt landterritorium och te rritoria lh av. Däre mot finn s det inte någo n tyd li g folkr1ittslig rege l so m anger va r gränse n mell an e n stats luftterritorium och rymde n gå r.
2

In om kort komm er samt li ga Öste rsjöss tater
att ha 12 nm breda te rri to ri a lh av, i stort se tt
hela Ö stersjön ä r uppde lad i e kono mi ska zoner och havsbo ttnen (ko ntin entalsockeln) är
uppd e lad me ll an strancls tate rn a.

Se beräknin ge n i Uwe K. Jenisch:The Baltic
Sea: Th e Lega l Regime and lnslrlonents .for
Ca-operation. in Th e Inte rn ati ona l Jo urn a l of
Marin e and CoastalLa w, Vol. II , No l , pp.4767, s 55.
4
U niled Nation s Co nve nti a n on th e Law of
th e Sea, artik e l 2.
' ''M aritim e strategy is a subse t of grand stra tegy, to uching on th e wh o le ra nge o f a nati o n's
ac tiviti es and inte res ts at sea, incluclin g: th e
safety and de fensc of meJTa ntil e trade at se a;
fi shin g; th e ex ploit ati o n, co nse rva ti a n, regula tion, and dcfense of an exclusive eco nomi c
zo ne at sea ; coasta l de fense and th e securit y o f
nati ona l bord ers; th e protecti on o f o ffshore islands; plus regiona l a nd wo rld widc ca ncern s
re latin g to th e mutual use o f the ocea ns, includin g th e skies above and the la nels be low th e
seas. Maritim e strat egy, moreove r, is not a pure ly naval prese rvc, but includ es ma ny fun cti ons of state power, including clipl omacy."
John B. Hattenclorf: Navies in 1he Modern
World , Tis 1998:2, ss 105-110, s. I07. O m förä ndrin gen av inneh å ll et i beg reppet stra tegi,
se He rve Coutau-Begari: Nava l Fo rces and
Prevention o.( Conjlicl, TiS 1997:4, ss.189- 192.
Även Coutau-Bega ri anvä nd er sig av ha vsrättens regler som utgå ngsp unkt fö r sitt resone ma ng, se t. ex. sid 191.
"· Så sent so m häromd age n land ade el en se na ste a merikanska publi kati one n i se ri en "Limits
in th e Sea" på mitt arbetsbord - i detalj beskrivand e och kriti skt komm e nte rand e sydkoreas baslinjer och med de t grundl äggand e
syftet att med folkrätt sli ga a rgum e nt värna
om US A: s maritima rö relsefrih et.
7 Sjöve rksamh etsko mmitten lade fra m sitt betänk ande " Sla fe ns Maritima verksamhet" i
SOU 1996:41. Utredningen ä r i många avsee nde n är tänk vä rd och fram åtbl ic ka nd e". bl a geno m sin a tankar på att Fö rsva rsmakten i högre grad bör de lt a i ele n civil a öve rva knin gen
till sjöss, s. l85 ff. D e t prim ä ra sy ft et va r att se
o m man kund e sa mo rdn a och e ffek ti vise ra
Ma rin e ns, Kustbevaknin ge n, sjöpo li se n och
Sjöfa rtsverk ets verksa mh e t. In tressa nt nog
har man i utrednin gen inte de fini e rat " mari tim ve rksa mh et" eller " ma ritim stra tegi", trots

att beg reppe n a nvä nds i dire ktive n och i ut redninge n. U tan att gå in i utredningens resul tat kan note ras dire kti ven sa tte tydliga gränser för utrednin gen. U tredninge n kan e me ll e rtid utgöra en god utgå ngspunkt för en fortsa tt
an alys av e n sve nsk maritim verksamh et.
s För e n historik om Kustbeva kningen, inklusive e n bes kri vning av Kustbevaknin ge ns ak tu ella uppgifte r, se Sta ffan Kvarn ström: Kustbevakningen - f rån tullare 1ill egen myn dighel,
TiS 1995 :4, ss. 29 1-3 16. l Sve rige är Kustbevaknin ge n e n civil myndi ghet. A ndra länder
kan ha andra o rga ni sa to ri ska lösningar.
"Även o m vi ge no m vå rt EU medle mskap avhänt oss kompete nse n att sköta fi skeripoliti ke n, så stå r vi kva r med ansva ret för att vä rn a
om milj ö n och de fiske lagar so m finns.
"' D en grän skontroll so m sker via Kustbeva kninge ns förso rg ska ll oc kså ske genom el\ in ternati onellt sa marbete. Kvarn ström, op. cit. ,
sid 309.
11
För en ana lys av Fö rsvannaktens möjli gheter att lösa dessa uppgifter se Swen Persson:
L ångsiktig u /veckling av Förs varsmakten - är
OB på rät! väg? i Ti S 1998:3, ss 204-212.

12

R ege rings formen 10:9, tredj e stycket.

" IKFN- föro rdninge n 3 §stadgar att Försva rsmakte n har till uppgift att:
- upptäcka och avvisa kränkningar av
sve nskt te rrito rium och i samarbe te med
civil a myndi ghe te r ingripa mot överträdelser mot l KFN-fö ro rclnin ge n,
- skyd da sve nska fartyg och luftfartyg på e lle r över sve nskt te rritorium e ll e r fritt ha v,
- medve rk a i till syn över militära skyddsområde n,
- medverka vid ko ntroll av sj öfart och luftfart in om sve nskt territo ri um,
- medve rka vid till sy n av utl ändskt fi ske i
svenskt terri torium e ll er Sve riges e konomi ska zon
och
- biträda civil a myndighe ter enligt IKFNfö rorcln inge n.
14
Lars-O lo f Co rn e liusso n: Marin interoperabilitet, i TiS 1998:3, ss.2 13-223, s.219. För en analys av Ma rin ens inte rn ati one ll a förm åga id ag
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och eventuella behov av förändringar, se Tage
Andersson: Ökad imernatione/1 verksamhet konsekvenser och förändringar för Marinen i
TiS 1998:2, ss. 133- 140.
15

Corneliusson , op.cit, ss.220- 221.

'"Det var, för att citera ur försvarsministerns
Björn von Sydow tal vid Nordiska Rådet, år
1989 som "det omtalade säkerhetspolitiska
paradigmskiftet ägde rum ", se Försvarspolitisk redogörelse vid Nordiska rådets 50:e session, Oslo 9 november 1998, internet utskrift,
erhållen av Försvarsdepartementets informationstjänst.
17

R ed an 1995 använde sig Försvarsberedningen av detta begrepp, se D s 1995:28. Begreppet
har behandlats i åtskilliga skrifter och tal , och
det används som en naturlig del inom ramen
för den svenska utrikespolitiken , se t.ex kabinettssekreterare Jan Eliassons anförande 22
oktober 1998 i samband med Kungliga Krigsvetenskapsakademiens symposium: Internationella insatser- el! allt viktigare medelför vår
säkerhetspolitik, utskrift från Internet (UD,
Kabinälct) . För några folkrättsliga aspekter
på begreppet, se Marie Jacobsson: Militär, säkerhetspolitisk och jälkrällslig vinkling på Säkerhet i en ny tid, i Säkerhet i en ny tid. Dokumentation av ÖCB:s forskardagar 1995 om
risk, sårbarhet och säkerhet i samhällsutvecklingen , Stockholm, 1996, ss.61- 65.
"Sådana uppgifter hade varit folkrättsligt och
säkerhetspolitiskt möjliga för Marinen även
före det kalla krigets slut, på samma säll som
Sverige har haft representanter för Armen i
rad er av fredsbevarande operationer under
FN :s flagg. Naturligvis skulle en med andra
länd er gemensam flottoperation ha kunnat
väcka misstankar om e tt alltför starkt interoperabelt samarbete med framförallt NATOländer. men rent teoretiskt skulle man kunnat
tänka sig att Marinen deltagit i en avgränsad
operation, typ minröjning.
'"För en bra belysning av denna fråga , se Michael Pugh E d: Maritime Security and Peacekeeping. A Framework for United Nations
Operations , Manchester University Press,
1994.
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Henri Couteau Begari, op.cit. s.191.

21

l båda fallen krävs folkrättslig kunskap. Det
svenska arbetet i FN:s säkerhetsråd (19971998) har visat att en enveten po litik för upprätthållande av folk rättens regler från ett litet
land som Sverige kan få genomslag. Men det
krävs kunskap och arbetsinsatser, liksom ett
internt , och gemensamt väldefinierat mål.
22
Gunnar Wieslander: Försvarets utvecklingslafsmakternas krav?, TiS 1998:4, ss. 300-309.

23

Richard Cobbold: The Balric fi·om a Brirish
Perspective, TiS 1995:4, ss.279- 284, s.279. Man
kan givetvis diskutera vad " primarily" innebär, men det har kommit signaler från brittiskt
håll som indikerar att el en brittiska synen inte
alltid är helt identisk med Försvarsbereclningens.
" Ds 1998:9, s.l31.
25

D e t kan röra tolkningar av de passagerättigheter och elen demilitariseringsregim som råder i Östersjön , om den svenska restriktiva synen på när "aggression" kan anses ha begåtts
och i vilket skede det är rimligt att bruka våld
för att möta ett uppfattat hot. Vi behöver också i Sverige eliskutera om elen tolkning av "aggression" vi använder oss av när det gäller att
värna det svenska territoriet mot kränkningar
nödvändigtvis måste e ller behöver vara elensamma som den vi använder i en fredsoperation under FN:s egid.
'" Den senaste utredningen avseende den
svenska sjöfartsnäringen är Svensk sjöfartsnäring - hor och möjligherer" (SOU 1998:129),
framlagd av ensamutreclaren, generaldirektören Birger Bäckström i oktober 1998.
27

Se referenser till Sjöfartsverkels statistik i
Marie Jacobsson: Sweden and the La w of the
Sea, i T. Treves E d:The EU Mcmber States and
th e La w of the Sea, Kluwer 1997, pp.495- 520.
Se även Hans Broberg: Framtida sjötransporler i TiS 1995:4, ss. 285- 290. Broberg skisserar
en vision om "'Europas största motorväg"som
går från Grekland till Spanien i Medelhavet,
över i Atlanten , Engelska kanalen , Nordsjön
till Sverige och slutligen in i Östersjön till Finland , s.290. Frågan om sjötransporter i Östersjön behandlas även av Thomas Engevall: Nya

.sjötransporrer - motorvägen i Öster.sjön, TiS
1996:2, ss.91 - 99. Engewall diskuterar i sin artikel hur sjötransportutvecklingen kan påverka
svenskt försvar och den svenska Marinen ,
ss.97- 98. Bäckström, op.cit, säger i sin utredning (SOU 1998:129) att " Sverige har ca 0,2
procent av värdsbefolkningen och producerar
inte fullt l % av världens BNP, svarar för 1,5
procent av världens handel och kontrollerar
näslan 3 procent av sjötransportkapaciteten i
världen (12:e plats bland världens reclerinationer). Inom enskilda segment spelar elen svenska rederinäringen en ännu mer framträdande
roll. Det gäller exempevis tanksjöfart, biltransporter, kyltransporter, skogsprodukttransporter, färjetrafik och produkttankfart
inom Europa.", s.57.
" Ä ven om vinelen emellanåt blåser mot ökad
hamnstatskontroll och kuststatskontroll, så
kommer det sannolikt att dröja mycket länge
innan flaggstatsregimen kommer att detroniseras.
29 Den senaste större officiella konferensen
hölls i Visby 8- 9 september 1998, se Final Report from the conference in Visby on Civil Security, Stockholm 1998.
30

Anders Lundqvist (Saab AB) :A Regional
Civic Sentrit y Conceptfor rhe Baltic Sea, i Exclusive Eco nomic Zone Technology, 3rcl Edition, ICG Publisbing Ltd, London, 1998,
ss.lOl- 105.

" BREEZE slår för British Exclusive Economic Zone Export.
" EEZ Exclusive Economic Zone Catalogue,
3rd Edition, Combined Service Publications
Limited 1997, ss.6- 16.
13
Michael C. Wood: The Modern Law of the
Sea i British Maritime Inclustry Catalogue,
Cot;1bined Service Publications Limited 1998,
ss.20-29.
34
Detta är inte helt folkrättsligt tillfreclsställancle, med tanke på det ansvar en kuststat har
för ett EEZ -område. Att " bara " ha en fiskezon är något av en "smörgåsbordsattityd" man väljer de " bästa" bitarna, de som inte
ålägger kuststaten särskilt omfattande förpliktelser.
35 Sjöfartsverket är på internationell framkant
när del gäller sjökortsframställning och har
skicklig personal som vid flera tillfällen bidragit att utstaka internationella gränser. Kustbevakningen har ett effektivt och avancerat
övervakningsystem där man , med begränsad
fysisk närvaro men med hjälp av avancerade
tekniska medel övervakar ca 38 % av Ostersjöns yta. Därtill har KBV en förmåga att
identifiera " miljöbovar" och miljöutsläpp.
Universitetens forskning som rör elen marina
miljön lär vara framstående, och elen svenska
civila och militära dykverksamheten skäms
inte för sig. De industriella intressen är påtagliga och tekniskt avancerade.

ERNST NYMANS HERREKIPERING
Etablerad 1890

Erbjuder allt i uniformer och
tillbehör för Marinen.
John-Erik Jansson
Ronnebygatan 39, 371 33 Karlskrona Tfn. 0455 - 102 98
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Försvaret inför tjugoförsta århundradet från ett marint
perspektiv
Anförande hållet vid Kun gl. Örlogsmannasällskapets högtidssammanträde i Sto ckholm
16 no vember 1998

motorn ingår i
CODOG maskineriet
i YS 2000 "Visby"-klassen.

Rekvirera senaste Tack vare ett nära samarbete
numret av
mellan Mercedes/MTU och Detroit Diesel
Marlndleselnytt.
har en ny generation dieselmotorer sett
Där finns mycket
dagens ljus. Det bästa av tysk och ameriatt läsa och lära.
kansk teknik i förening ligger bakom de nya
Ring 08-668 O160, motorserierna MTU/DDC 4000 och
faxa 08-668 30 Il. DDC/MTU 2000. Samarbetet innebär
dessutom att vi kan erbjuda ett heltäckande
motorprogram från 50-10.000 hk.

IVIARINDI E SEL
Söder Mälarstrand • Kajplats 17 • 118 25 Stockholm
Tel 08- 668 01 60 • Fax 08- 668 30 12

De sex tidigare anförandena vid Kungl. Örlogsmannasällskapets högtidssammanträden, som jag hållit, har syftat till att utgöra en programförklaring inför det kommande årets verksamhet. Det kan därför från mer än ett halvt decenniums perspektiv
vara av intresse att blicka tillbaka på vilka särskilda problemområden vi har försökt lyfta fram till debatt:
• l 992: Ny försvarsmiljö kontra påsplanering - en totalt förändrad försvarsmiljö
borde också innebära en annan fördelning av medel.
• 1993: Strategisk debatt- d. v.s. avsaknaden av en sådan trots totalt ändrade förutsättningar.
• 1994: Internationella insatser- behovet av en maritim profil härvidlag,
• 1995: Öster~jön- ett nyckelområdeför svensk säkerhet. Bortse intefrån de krav
detta ställer.
• 1996: Sjöförsvaret, instrumentför svensk säkerhetspolitik- Vikten av attförstå de
nya möjligheter som maritima medelutgör inom hela det spektrum av konfliktnivåer, som nu måste kunna hanteras.
• 1997: Återfödsel av en sjöförsvarsdok trin?- Behovet av att utforma en ny doktrin
som är frifrån det kalla krigets dogmer.
Vi har inte alltid lyckats att fullt ut hå ll a
den röda tråden, me n till del vill jag nog
påstå att problem o mrådena har täckts in.
E n i övrigt skrämm ande tam och föga
fra måtblickande försvarsdebatt ha r på
detta sä tt i alla fa ll haft e n röst.

Avvecklingen av CM-funktione n,
Kustflottan etc medför a tt KÖMS har en
än större uppgift att fylla . Utmaninge n ä r
att säke rställa att inte sj öförsvarets ide ntitet gå r förlorad , att det marina fackkunnande t sä tts i högsäte t sa mt att de ök an-
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de kraven på maritim förmåga verkligen
blir uppmärksammade medan tid är.
Detta kräver framsynthet, engagemang
och civilkurage hos ledamöterna . KÖMS
pågåe nde projektet - " Försvaret inför
det tjugoförsta århundradet"- skapar ett
forum för denna nödvändiga debatt. De
delområden som KÖMS söker täcka in
är:
• Internationella maritima utblickar
och jämförelser
• Östersjön ur ett geostrategiskt perspektiv
• Försvaret som en del av utrikes- och
säkerhetspolitiken med tyngdpunkt
på sjöförsvaret
• Försvarets utveckling - statsmakternas krav på förmågor
De tidigare anförandena idag är några smakprov på hur långt vi har kommit.
Vi hoppas på att detta initiativ framöver
inte endast ger några krusningar på vattnet utan kommer att ge upphov till en
kraftig bogvåg som skapar en bred insikt
om de ökande maritima behoven inför
nästa sekel.
I dagens svenska försvarsd ebatt - om
vi har någon - framtonar en fiktiv konflikt mellan framtida behov av ett existensförsvar och närtida behov av säkerhetspolitiskt stöd för fredsfrämjande internationella insatser. Behovet av stöd
för vår säkerhetspolitiska linj e, inom rame n för vårt europeiska åtaga nde inom
EU respe ktive globalt inom FN ram är
visserligen akut, medan behovet av ett
försva r av vår nationella överlevnad i
dagsläget ter sig som ett diffust overkligt
framtidsscenario. Det föreligger dock
inte ett motsatsförhållande mell an dessa
krav utan de kan kombineras om ma n utgår från våra primära säkerhetsbehov i
närområdet. Jag har därför svårt att förstå varför vi hamnat i denna onödiga och
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felaktiga intressekonflikt, som skiljer sig
från flertalet andra länder i västvärlden.
Grundstenarn a för vårt försvar utgörs
oavsett scenario av vår unika kompetens
att hantera strategiska - operativa -och
taktiska frågor inom vår specifika försvarsmiljö. Det ger oss en unik kompetens och gör oss behövd a internationellt
samtidigt som vi inte släpper våra primära nationella säkerhetsgarantier. Skall vi
kunna utforma en sådan helt ny försvarsdoktrin krävs att vi vågar tala om våra
säkerhetsintressen i närområdet. Är det
inte dags att slutligt begrava de skelett vi
har i garderoben , i form av stormaktstid ,
Ådalen etc, som fortfarande spökar och
förhindrar ett nytänkande.
Det är hög tid att vi accepterar vårt
ansvar och direkta behov av att etablera
ett nationellt stöd för våra intressen
inom närområdet. Dessa intressen innefattar en förmåga till aktiva tidiga krisdämpande åtgärder liksom gemensamma övervakningsåtgärden i närområdet.
Östersjöns centrala roll för den regionala
säkerheten i Nordeuropa och svenskt ansvar inom detta område skapar en naturlig kravprofil för svenskt försvar. Kan vi
kvalitetsmässigt och operativt svara upp
mot dessa krav kommer vi helt naturligt
etablera en unik och behövd kompetens
för internation ella insatser även utanför
vårt närområde. På detta sätt kan vi bygga upp en försva rsförm åga med kapacitet att utveckl as mot framtida krav på ett
existensförsvar sa mtidigt som vi har en
försvarsförmåga som både kan stödja
våra primära säkerhetsbehov i vårt närområde och dess utom ka n medverka
inom ramen för bredare europeiska och
globala behov. Vi måste utveckla vad
som menas med krisdämpande åtgärder
inom det maritim a o mrådet. Jag hoppas
KÖMS kan bidra härtill.

Trots alla våra dek larationer om en absolut neutralitetsprofil uppfattade vi, unde r det kalla krigets kraftmätning mellan
de två ideologiskt skilda maktblocken, att
det enda möjliga och för vår nationella
överlevnad farliga anfa ll et kunde komma
från öster. Om vi skulle blivit anfallna
återstod endast att söka hålla ut till dess vi
erhöll hjälp från USA/NATO. Vidare förutsåg vi som en dold och underförstådd
självklarhet att detta bistå nd skulle komma i form av deployarering av NATOs
flyg- och sjöstridskrafter. Vår neutral itetsdoktrin till trots kom därför hörnstenarna
i svensk försvarskapacitet att utgöras av
omfattande markstridskrafter och ett
mycket slagkraftigt luftförsvar. Ubåtskrisen blev en naturlig följd av ensidigheten
och den bristande trovärdigheten i denna
försvarsprofiL Vi borde ha lärt oss av denna strategiska missbedömning som gjorde
att vi initialt stod handfalln a inför detta ej
förutsedda hot.
Idag och för en överskådlig framtid
erfordras inte ett invasionsförsvar av tidigare kalla krigsmodelL Istället har vi
ett akut behov av att kunna bidra med ett
aktivt stöd för en fredlig utveckling i vårt
närområde. Vårt specifik a intresseområde utgörs av Östersjöregionen. Följdriktigt måste vi ha medel för att, inom ramen för den europeiska säkerhetsstrukturen, kunna bistå med tidiga och helst
preventiva insatser inom detta för oss dire kta intresseområde. Ovanstående och
hittillsvarande priorite rin g inom vår försvarsprofil bör sålunda inve rteras. Ä ven
om det "fria havet" i dess tidiga re bemärke lse i huvudsak inte län gre existe rar i
oss omgivande farvatten , gä ll e r fortfarande grundprincipen om havets frihet
såsom rätten till fri sjöfa rt och överfly gning m.m. Svenskt sjöförsvar måste
kunna svara upp mot de krav som den

nya havsrättskonve ntionen reglerar i
form av garantier för fri sjöfart, övervakning etc
För att ha en erforderlig förmåga att
preventivt minska riskerna för att en kris
eller konflikt uppstå r inom det område
som är av vital betyde lse för oss - Östersjöområdet - mås te vi ha en närvaro i
området samt omedelbart gripbara resurser. Som e n naturlig följd kommer ett
gemensamt övervakningssystem på över och under Östersjön att utvecklas
liksom ett nära säkerhetspolitiskt och
militärt samarbete. Detta kan göras som
ett komple ment till nuvarande säkerhetsstruktur eller inom ramen för
denna. Det är viktigt att stärka samarbetet mellan östersjöstaternas försvarsmakter de ls inom ramen för PFF och
dels bilateralt. Ett bra exempel på utnyttjandet av kvalifice rade militära medel för civila ändamål är de svenska
minröjningsinsatserna 1 baltiska farvatten. Ett fortsatt aktivt stöd till de baltiska staternas integration i det västliga
samarbetet är av central betydelse. Det
innebär att bottenplattan i vår försvarsprofilmåste utgöras av marina- och flygstridskrafter.
Det är nödvändigt att vi inte behåller
eller utvecklar system som endast primärt är avsedda för insats inom de högsta nivåerna på konfliktskalan. Kraven är
mångsidighet, fl exibilitet och en förm åga
att hantera uppgifte r över hela konfliktspektrum. Ett bra exempel på ett sådant
allsidigt system är korvetterna av Visbyklassen. Idag finns mån ga organisationer
inom det maritim a området med ansvar
för övervakning, sjösäkerhet, försvar etc.
Samarbetet kansk e fungerar på ett acceptabelt sätt på fältet , men det finns åtskilligt av rivalitet och kamp om pengar
och inflytande. Det mås te vara ett slöseri
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med begränsade resurser att ha så må nga
organisationer med överlappande uppgifte r - inte minst då gräsen me lla n civila
och militära uppgifter blir alltmer flytande. Vi har ett gyllene tillfälle att sa mtidigt
som vi skapar en förmåga att möta de
nya utmaningarna, få en mer kostn adseffektiv struktur.
Den grundläggande uppgifte n för
svenskt försvar måste vara att utgö ra ett
reellt gripbart instrument till stöd för
svensk sä ke rhet. Det passiva och reaktiva nuva rande förs varskonce pte t måste
så lunda omvandlas till e n försvarsdoktrin som utgå r från våra intressen i näro mråde t.
Sverige måste:
• Hävda Östersjön som ett fritt hav,

Ledamoten
HERMAN FÄLTSTRÖM

med allt vad det innebär av internationella förplikte lser.
• Utöva en nä rvaro i sa marbete med
partners i EA PR/PFF inom vårt direkta intresseo mråde
• Medverka till eta bl erandet av ett
övervakningssystem som tillförsäkrar
en transpare ns över, på och under
omgivande havsy ta
• Ha kapacitet fö r tidigt in gripande vid
kriser/konflikter i vårt närområde
• Vara en a kti v medl em bland strandstaterna runt Östersjön
Sverige bör ino m ra me n för de n nya
säkerhetsordninge n i E uropa ta ett tydligare och mer aktivt ansvar för att e tablera en stabil säkerhetsmiljö inom Östersjöregionen.

Kom m endör Herman Fäliström har lämnat den ak ti va
tjänsten och är verksam som managementkonsult

Kaos och brist på sunt förnuft
Våren 1996 beslutade regeringen att Försvarsmakten inte längre får betala Försvarets materielverk för de förskott som Försvarets materielverk betalar till industrin vid materielbeställningar med pengar ur försvarsanslaget. Försvarets materielverk skall, liksom övrig statsförvaltning låna pengar i riksgälden för att finansiera förskott. Först vid leverans från Försvarets materielverk av beställd materiel
till Försvarsmakten skall leveransen betalas av Försvarsmakten över försvarsanslaget. Vid systemomläggningen lånade Försvarets Materielverk i riksgälden det
belopp som då var summan av utbetalda förskott för ännu ej levererad materiel.
Denna summafastställdes ti/114,6 miljarder kronor. Försvarets materielverk återbetalade till Försvarsmakten m ed detta lån dejörskott som Försvarsmaktenfinansierat med pengar ur försvarsanslaget under åren närmast före systemförändringen.
Därmed fick Försvarsmakten ett överskott på pengar vid denna tidpunkt. Överskottet utgjorde en del av de försvarsanslag som riksdagen beviljat men som ännu
ej förfallit till betalning. Överskottet kommer att successivt sjunka för att slutligen
bli noll då Försvarets materielverk levererat den materiel som är beställd och vars
förskott är hänförd till dessa tidigare, överförsvarsanslaget betalda, förskotten.

ETT SHELL·FÖRETAG ~_,

BUNKEROLJOR &
MARINSMÖRJMEDEL
Sannes AB, Box 53240, 400 16 Göteborg
Tfx 031-708 17 39
Tfn 031-708 17 20
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Överskottet kund e ha han tera ts på ett
a nta l olika sä tt. För e nk e lh ete ns sk ull
tar jag bara upp två principiellt o lika
sä tt. Ett sätt kund e ha varit att överskotte t placerades på ett sä rsk ilt konto i
riksgälden. Efter hand so m ak tue ll mate ri e l levererades betalades denna till
de l fr ån detta konto med den a nd e l so m
var knuten till leve ran sen . Ett ann at sätt
kunde ha varit att "fö rd e la överskottet"
jä mt över de år som 1996 å rs försvars be-

slut o mfa tta r och lägga denna årli ga
summa (2,92 milj arder kronor per år)
ovanpå försvarsbeslutets årliga ram .. l
bägge fa ll e n hade F örsvarsmakte n
dispon e rat exa kt det försvarsanslag so m
Riksdage n bev ilj at, såvä l i 1992 års försvarsbeslut med efterföljande korrigeringar som i 1996 å rs försvarsbeslut.
Så här bl ev det emellertid inte. Dåvarande finansminister såg ett gyllene
tillfäll e att förstärka statens fina nse r.
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Försvarets materielverk lånade 14,6
miljarder i riksgälden . Pengarna återbetalades till Försvarsmakten och försvarsanslaget. Staten krävde in dessa pengar av
Försvarsmakten och bokförde dem som
en inkomst. statens finanser förbättrades
med 14,6 miljareler kronor och Försvarsmakten blev av med samma summa . Inte
undra på att Försvarsmakten efter 1996
års försvarsbeslut redovisar ekonomiska
brister i planeringen när den av riksdag
och regering beslutade verksamheten
skall genomföras.
Regeringen har således, utan att fråga Riksdagen , reducerat försvarsanslaget. Att då påstå att Försvarsmakten
inte kan planera och att det inte skall
ges mer pengar till försvaret eller att
systemomläggningen är komplicerad
och resultatet får vi analysera inför nästa försvarsbeslut är lögn. Det är inte heller systemomläggningen som skapat behovet om kraftiga nerdragningar av
verksamheten i Försvarsmakten. Nakna
fakta talar för en helt annan bild . Regeringen har reducerat försvarsanslaget.
Det är regeringen som genom indragningen av 14,6 mi ljarder kronor skapat
den nuvarande situationen. Att man sedan använder systemomläggningen för
att dölja sanningen är ohederligt och
därmed en praktfull försvarspolitisk
skandal.
Nuvarande planering sägs innebära
att materielanskaffningen tar för stor
del av det totala försvarsanslaget. Det
redovisas siffror på 52% eller mer. Detta är fel såvida man inte räknar in den
materielanskaffning som utgör drift och
underhåll av befintlig organisation. Gör
man detta så ser det helt annorlunda ut.
Ungefär 20 miljarder kronor betalas till
Försvarets materielverk varje år. Av
dessa går cirka 12 till 13 miljarder kro-
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nor ti ll nyinvesteringar medan resten
går till drift och underhåll. Förnyelsen
av materiel i försvaret är således snarare
35 % än 50% . Ä ven när det gäller så här
enkla förhållanden odlas en myt för att
motivera reduceringar av materiel investeringar. Investeringar som i grund
och botten är nödvändiga för att kunna
ominrikta försvarets verksamhet och utformning. An ledningarna härtill kan
vara många. En anledning som ligger
snubblande nära är den inom Armen utbredda inställningen att en större organisation med enkel och begränsad materiell utrustning är bättre än en mindre
organisation med modern materiel. En
annan anledn ing är den loka la
sysselsättningsaspek ten.
Genom regeringens beslut 1996 att
dra in 14,6 miljarder belastas försvarsanslaget under nuvarande försvarsbeslutsperiod med ca 3 miljarder kronor
mer per år än vad som låg till grund för
försvarsbeslutet. För att inte överskrida
tilldelat försvarsanslag måste Försvarsmakten ha frigjort och framgent frigö ra
motsvarande planeringsutrymme. Det
innebär senareläggningar och minskade
ambitioner inom ett fle rtal väsentliga
områden. Detta kan inte ske utan att en
påtaglig obalans uppstår inför den
nödvändiga aminriktning som Försvarsmakten har föreslagit. I praktiken
reduceras nyinvesteringarna med minst
25%. Detta innebär dessutom ett totalt
investeringsstopp för armen och marinen. Även om jag räknar bort kostnaden för Försvarets materielverk (ca
15%) så reduceras materielbeställningarna med 2,7 miljard er kronor. Om sätts detta i årsarbeten vid industrin
motsvaras detta av 2.700 arbetstillfällen.
Att detta kommer att leda till nedläggningar och andra omstruktureringar är

solklart . Därmed kommer möjligheterna att återgå till en större beställningsvolym av i Sverige producerad försvarsmateriel ha gått förlorad .
Ä ven Försvarsmakten har stor skuld
till detta. Genom att förneka möjligheterna att dela upp anskaffningen av
materiel mellan å ena sidan drift och underhåll och å andra sidan nyinvestering
så bejakar man ett felaktigt synsätt vad
gäller materielanskaffningens andel.
Den reduktion av driftskostnaderna i
fred som erfordras för att kunna ominrikta Försvarsmakten berörs endast i
förbigående. Anpassning och tillväxt
konserverar tänkandet och den nuvarande organisationsformen . Kombineras detta med oförmågan att inse de förändringar som riksdag och regering beslutat om också radikalt föränd rar synen på överplanering och anslagsutnyttjande så kan man förstå att Försvarsmakten har svårt att på ett enkelt sätt
förklara vart pengarna går samt varför
teori och praktik i verkligheten inte är
samma sak.
Det är hög tid att nu påbörja ett forcerat arbete med ett nytt försvarsbeslut
Ju längre tiden går desto svårare blir det
att rekonstruera det svenska försvaret.
Förhalningen är en självklar del av miljöpartiets destruktiva försvarspolitik .
Denna går bara ut på en enda sak.
Åstadkom största möjliga skada på försvaret.
Det går inte längre att hävda att 1996
års försvarsbeslut håller. Grunden för
detta är rejält uppbruten . Kontrollstationen 1999 måste utgå och ersättas av
ett nytt försvarsbeslut Beslutet bör tas i
Riksdagen under försommaren respektive under hösten 1999. Nu finns det ett
gyllene tillfälle att åstadkomma detta.
Försvarsmiljön har i grunden förändrats

efter det kalla krigets slut. Möjligheter
till en öppen och fri diskussion om våra
säkerhetsintressen inför ett nytt och
nödvändigt försvarsbeslut under 1999 är
stora .

säkerhetspolitik och
förändringar
Försvarsmiljön har i grunden förändrats
efter det kalla krigets slut. Murens fall ,
Tysklands återförening och Sovjetunionens sönderfall påverkar den svenska
utrikes- , säkerhets- och försvarspolit iken. Utnyttjandet av Östersjön har förändrats dramatiskt under de senaste 400
åren. Under 1600-talet var det svensk
dominans i Östersjön. Från 1720 till
181 O förändrades det strategiska läget
drastiskt för Sverige genom Rysslanels
expansion till Östersjökusten och förlusten av Finland . Ryssland hade tagit
över den svenska dominansen i Östersjön . Ryssland är nu åter instängt i Finska viken utom i Kaliningrad.
I en debattartikel om neutraliteten
konstaterar korresponderande ledamoten , professor Jacob Sundberg att
många nusvenska resonemang uteslutande tar sikte på lantkrig, trots att
dessa knappast stått i förgrunden för
överväganden.
Inte
kan
svenska
Sverige, som är den stat som har den
längsta kuststräckan kring Östersjön ,
ensidigt avstå från det ansvar i och på
Östersjön detta medför. Vi kommer att
tvingas till att axla detta ansvar - att säkerställa frihet och säkerhet till havs'
Det korresponderande ledamoten
Bo Hrrgemark skrev i sin årsberättelse
" Våra framtida behov kan kanske
inte begränsas till Sea Denial. Liksom
EG efterhand inser att den gamla
blockgränsen inte är gräns för
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säkerhetspolitiken kan vi komma att
engagera oss på andra sidan Östersjön i Finland, Baltikum, kanske
Ryssland, på olika sätt och med olika
medel. Detta kan k omma att ställa
krav på vå r maritima förmåga, som vi
ännu bara vagt kan ana. "
har red an besannats bl.a . ge no m de minröjningar so m Sverige genomfört längs
den balti ska kusten.
Erfarenheterna fr å n de sjöoperationer som påbörjades i sa mband med Jugoslavi e ns sönderfall pe ka r på enkla
och robusta möjligbeter att åstadkomma resultat med marina resurse r.
Möjligh e ter att till sjöss snabbt fl ytta
militära res urser från en plats till en annan utan förhandlingar är stor. Detta
skall jämföras med de politiska svårigheter och svårbedömda resultat som
hänger samman med in sa ts av marktrupp el le r flyginsatser so m slår ihj ä l
människor och slår sönde r infras truktur.
Utvecklinge n i Östersjön blir inte minst
av dessa skäl av stor betyde lse för framtida säkerhet i vårt närområde. För
Sverige har Östersjön och Västerhave t
alltid varit av central be tyde lse. Vår förmåga att där hävda sve nska intressen är
mycket betyde lsefull såväl i dag och för
framtid en so m den var under de två kri ge n.
Några frågeställningar är viktiga för
e n bedö mnin g av de n framtida utvecklingen :
Det kalla kriget förmådde västra Europa att samarbeta mot e n gemensam mo tpa rt. Kommer vi att välja en
ny motpa rt e ller kommer de inbördes re la tion erna att luckras upp och
återgång ske till det som var före första världskri ge t?
Nationalstaterna har for ma ts un der e n lå ng och konfliktfylld period.
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Den nati o ne lla identite te n är ytterst
e tt politi skt ställningstagande. Är vi
på väg mot e n situation där viljor och
politik bygger på ömsesidighet och
kontraktsre lation er i stä ll e t för makt
över territori er?
Nationalstatens existens bygger
på förmåga och politisk vilja att kunna tillgripa tvångsåtgärder då dess
sä kerh et och intresse n är hotad e.
Därför ha r vi po lis och fö rsvar samt
domsto lar so m kontrollerar att d e
tvångsåtgärde r som vidtas är lagliga.
Det har a lltid varit svårt att avgöra
hur en allvarlig situation kommer att
utveckl as. Det blir därmed a llt svårare att avgö ra om civila ell e r militära
resurser e ller en kombin a tion av
dessa skall utnyttjas. Är d et inte dags
att vi nu gö r oss kvitt "Åd alensyndromet"?
Försva re ts inriktni ng från e tt av
det kalla kriget präglat invas ionsförsvar till ett försvar som har förmåga
att verk a i en bredare risksituation
innebär krav på fl exibilite t, tillgänglighet och uth ålligh e t. Världssamfundet påkallar insatse r vid kriser och katas trofer, inte minst för att
tillsammans trygga en fredlig utveckling. Är det inte så att det svenska
försvar et skall utveckl as för att försvara Sveriges säkerh et och svenska
intressen i och krin g Östersjön och
Västerh ave t för att med de på detta
sätt an skaffade resurserna också
kunna tillgodose det internationella
samfundets be hov av in satser i vårt
närområde?
Är det inte detta som ska ll diskuteras i stället för planeringstekn ik ? Vem
för diskussionen om vad Försvarsmakte n skall kunn a? Uppenbarlige n saknar
dagens politike r tillräcklig kunskap för

att våga diskute ra vad de t svenska försva re t skall kunn a. Politikers ta nk a r
kretsar kring utgiftstak och de e nkl a sätt
som man ka n red ucera försvaret uta n
att be höva ta ansvar för verksamheten.
Försvarsmakte n och myndighetens chef,
Överbefälhavaren , få r ta de tta a nsvar
trots att ha n inte kan påverka beslutet.
Försvarsmakten vill inte (?) e ll e r får
inte(?) gö ra det. Denna slutsats bevisar
sig självt. Det tal as bara om brist på
penga r, ekonomi ad ministration , sva rt a
hål och in ga ytterligare pengar till försvaret.
Det finns inte något fall d är den
verkliga utvecklingen i o mvärlde n har
förändrat planeringe n under de senaste
årt iondena utom möjligtv is ubåtsk ränkningar und er 80-talet. Däremot har eko-

nomin hela tiden pressats. I den ena
vågskålen har anslaget till Försvarsmakten lagts och i den andra arbetstillfällen i glesbygd och materielbeställningar för industribeläggning. Med
andra ord har den inrikespolitiska situationen fått försteg framför förändringarna i vår omvärld.

Försvaret i går och i dag
Den mest styrande faktorn är den pol itiska strä van att vilja me r än vad man ä r
beredd a tt betala. Kommunal- , industrioch sysse lsättningspo litik har förtur. s ituationen i dag ä r inte a nnorlund a den
som varit tidi gare. I 1982 å rs försvarsbeslut accepterades in te vissa av Fö rsvarsmakten föreslagna åtgärder. Någon finansiering var det inte tal om. Dåvarande Överbefälh ava ren redovisade person li ge n konsekvenserna i Försvarsutskottet. Ca 10 till 15 % av planerad materielanskaffning måste överföras till
driftbudgeten. Trots detta togs beslutet
utan förändr ing av Riksdagen. Under

försva rsbeslutsperi ode n tvin gad es man
att tillföra försvaret 400 miljoner kronor
per å r under de tre sista åren. Detta
hade kunn at undvikas o m man lyssna t
och förstått det Öve rbefä lh avaren sagt.
l dag ta las det mycket o m att försvare t har köpt in för mycket materiel. Detta är ett rent befängt påstående. Jag a nser att de n materie ll a förnyelsen i försva ret , som jag medverkade till , var rätt.
Om inte den kommunistiska terrorn och
diktaturen rasat samman i östra E uropa
hade förnyelsen endast varit e n bö rj an
av de n mod erniserin g som i grunden
hade behövt påbörj as redan i slutet av
60-talet. Det handl ar inte om "ett
storm aktsförsva r" . Det handlar o m e n
trovärdi g förmåga att tillgripa tvångsmede l då internation e ll säkerhet och
sve nsk a intressen hotas. Om vi ser i
backspegeln hur utvecklingen har varit
unde r åren mellan 1965 och 1985 så kan
jag konstatera att försvaret inte ha r
halve rat o rga nisati o ne n. Vi har und e r
denna period bibehållit organisationen
på bekostnad av ma te ri el l förn yelse. Endast de förband (i förs ta hand armeförband) som är bundn a till " hemorte n"
har ökat sin relativa a nde l. De förband
(i första han d sjöstridskrafter) som har
förm åga att und er svå ra påfrestningar
på samhä ll et såväl som und er kriser, katastrofer och i kr ig är mångsi di gt anvä ndbara och besitter uthå llighe t har reducerats kraftigt. Dessutom har flygstridskrafterna och brigadförbanden tagit stryk.
Bilden talar för sig själv. Denna utveckling har e mellertid skett på grund
av bristande ekonom i och inte som
medvetet tagna beslut grundade på förändringar i omvärlden. Inom Försvarsmakten vill armens företrädare återgå
till tiden före 1980. Det va r fel att köpa

413

HJO%

Rörliga markstridsförband

50%

1965

modern materiel. Det hade varit bättre
med en större organisation. Massarmeeroas ideologi från franska revolutionen
samt 1800- och 1900-talens Europa är
fast rotad i Sverige, medan Frankrike
har insett att det inte längre är hållbart.
Samtidigt strävar man efter motiv för en
arme som slåss i Sverige. Med hjälp av
några unelerliga krafter kan främmande
trupp uppträda på svensk mark.
Jag har tidigare utförligt behandlat
den svenska försvarsplaneringen seelan
1962. Mina slutsatser av denna är inte
uppmuntrande. Inte debatterar våra politiker vad försvaret skall kunna. l n te
analyserar man omvärlclsutvecklingen.
De uppgifter som försvaret skall kunna
lösa har inte nämnvärt ändrats sedan
1968. Hur skall Försvarsmakten då kunna dra slutsatser som leeler till relevanta
förslag? Det enda som till vissa delar
förändrar planeringen i anslutning till
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1975

1985

1996 års försvarsbeslut är fö ljande formulering
... den inledande förmågan, trovärdigheten att försvara våra rättigheter
som fri nation även om krig pågår ...
vilket också är Regeringens inriktning.

Försvarsmaktens målbild
Inför elen säkerhetspolitiska kontrollstationen 1999 överlämnade Försvarsmakten ett unelerlag till regeringen i början av oktober. Det innehåller ett stort
antal svagheter. Det tar inte upp sakfrågorna på ett tydligt sätt. Det skrivs
många ord om utvecklingen. Det finns
dåligt sammanhang mellan dessa ord och
aktuella förslag. Inget av alternativen är
fackmässigt användbart vare sig för
mark-, sjö- eller flygstridskrafterna.
Uppräkningen kan bli lång.
I Försvarsmaktens underlag sker en

sammanblandning mellan årlig fredstida
driftkostnad och investeringar för framtiden. Jag har tidigare påtalat att vi måste
ski lja på dessa kostnader. Självklart är allt
inte svart och vitt. Däremot är det möjligt
att besluta var strecket skall gå, mellan
drift och framtid. Ett sådant streck skulle
också vädra ut den unkenhet som nu finns
och som skapar de motsatsförhållanden
mellan försvarsgrenarna som politikerna
tycker sig ha tagit bort genom att trycka in
denna avvägning i Försvarsmakten. En
avvägn ing som trots allt är ett politiskt ansvar. Inte minst av det skälet att avvägningen innebär framtida åtaganden. Överbefälhavaren kan ju inte ta ansvar för sådant som han själv inte kan påverka.
Dessutom, Försvarsmakten klarar inte av
denna typ av avvägning. Det har den aldrig gjort. Det framgår mycket klart av den
historiska utvecklingen från 30-ta let och
framåt.
Min slutsats är entydig. Underlaget
är inte hållbart ens på två års sikt. Hur
skall Riksdagen då kunna ta ställning
till så viktiga framtidsfrågor som organisationens storlek , lokalisering i fred, investeringar för framtiden och personalförsörjning. Det får inte glömmas bort
att den värnpliktige kan krigsplaceras i
ca 17 år och den fast anställde har 35 till
40 år i yrket framför sig. Erfarenheterna
från återuppbyggnaden av ubåtsjaktförmågan pekar på att det inte går att återskapa avvecklade förmågor , såväl materiellt som personellt på kortare tid än en
tioårsperiod.
Den säkerhetspolitiska analysen är
intetsägande. Den ser ut som i tidigare
underlag. Att Sovjetunionen inte längre
finns till, att Rysslands stridskrafter har
försvagats relativt sovjettiden och att
NATO-ländernas stridskrafter sakta reduceras är allmänt känt. Att det nu upp-

kommit "många fler aktörer" är ingen
ny företeelse. Vad ä r egentli gen "nytt" i
mänsklighetens historia. Människan har
funnits i tusentals (mi lj onta ls?) år. Något verkligt " nytt" ä r nog mycket sällsynt. Det som verkar "nytt" är snarare
en följd av människans bristande förmåga att vilja ta till sig av vad som hänt i
det förgångna.
Inte heller "återtagning" eller "tillväxt" har varit främmande för försvarsplaneringen tidigare. Under 1970-talet
konstaterades att Sverige inte skul le bli
först med att påbörja en upprustning. Vi
kommer alltid att vara i efterhand. Vår
möjlighet att bygga upp försvarsförmågan fortare än omvärlden är obefintlig.
Tyvärr är det så att det vi har när kriser
utvecklas det får vi också räkna med att
det är det vi kommer att få använda .
A!Jtså, det gäller att finna den organisation som så gott vi nu kan bedöma, kommer att svara mot ett framtida behov om
så där 10 till 15 år. Organisationens
kvantitet är ett politiskt beslut som
grundar sig på den kvalitet som Försvarsmakten förordar.
De fackmässiga operativa krav som
bör utgöra en grundstomme i den kommande diskussionen skall utgå från militärt professionella realiteter. I detta
sammanhang har det föga betydelse
vem, varifrån eller varför Sverige utsätts
för påverkan genom bruk av militärt
våld . Det är detta som utgör grunden för
det militära försvaret. Därför är det förvånansvärt att Försvarsmakten helt
plötsligt kan föreslå den krigsorganisation som redovisas i underlaget. Det
finns egentligen inget i underlaget som
visar på någon förändring i förhållande
ti!J det behov som redovisades av Försvarsmakten inför 1992 års försvarsbeslut
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Att försvaret dispon erar 200 fl ygp lan
är bra. Att dessa inte blir utrustade med
vapen, som avsett var, är obra. Att mot
denna bakgrund (brister i flygplanens
beväpning) reducera antalet ubåtar visar
på okunskap. Att reducera ytstridskrafterna till under tjugo fartyg är obra. Behovet för Västerhavet, Södra Östersjön ,
Gotska sjön och Norra Östersjön är åtminstone fyra förband med "tre skift"
vardera , dvs. ca 30 till 36 fartyg. Att maximera antalet brigader till sex är obra. För
att professionellt föra en försvarsstrid
(det innebär krav på anfa llsstrid) krävs
minst åtta brigader. Fyra för anfall och
fyra för att " rensa upp". Därutöver erfordras ett " brigadförband" på Gotland.
Trots att målbilden redovisas som tre
olika alternativ så utgör den egentligen
endast ett a lternativ. Tillväxtalternativet
och det för internation ella insatser är i
grunden samma alternativ. Det handlar
om en nyansskillnad som mera är av semantisk än reell art. Det tredje alternativet är en omöjlighet. Det går inte, med
aktuell ekonomi, att fören a det redovisade värnpliktsuttaget med en för de värnpliktiga motiverad förbandskva litet
Denna slutsats har inget med o mvärldsutvecklingen att göra. Det handlar enbart om sunt bondförnuft. En viss organisationsvolym kräver driftkostnader och
investeringskostnader för att organisationen skall vara sakligt motiverad. Att
skapa en potemkinorganisation är bara
ett skenfäkteri.
Med den förändring, som nu sker i vår
omvärld och i Sverige, är den hittillsvarande tillämpningen av allmä n
värnplikt inte längre möjlig. Att så skulle
bli fallet redovisades redan 1982. Att då
inte vara tydlig på denna punkt utan låta
de framtida investeringarna i ny materiel
reduceras ger inte en bra grund för den
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nödvändiga politiska diskussionen om
formerna för plikttjänstgöring.
I samtliga tre alternativ anger Försvarsmakten att de sex (6) brigaderna
kräver direktutbildning av 12.500 värnpliktiga i en lighet med tidi gare normer.
Detta är he lt fel. l ett historiskt perspektiv har vi kunnat sätta upp ca 30 brigader
med en tillgång på ca 30.000 värnpliktiga .
Nu skall vi sätta upp en femtedel av
dessa förband. Då borde behovet av direktutbildade värnpliktiga också vara en
femtedel av tidiga re volym, dvs. ca 6.000.
Ett annat sätt att beräkna behovet av
anta let direktutbildade värnpliktiga är
att utgå från krigsorganisationsbehovet
per brigad, ink!. tilläggsförband. En brigad består av ca 4.000 man . Lika många
erfordras i tilläggsförbanden (fördelningsförbanden). Om vi antar att det är
80% av en värnpliktskull som krigsplaceras blir krigsorganisationsbehovet per
brigad med tilläggsförband l 0.000 man.
Med en krigsplaceringstid på åtta till tolv
år i dessa förband erfordras 1.000 värnpliktiga per år och brigad. För sex brigader mm torde behovet bli ca 6.000
värnpliktiga per år.
Ett tredje sätt att betrakta behovet av
d irektutbildade värnpliktiga är att utgå
från krigsorganisationsbehovet per brigad. Detta är ca 4.000 man. Med samma
ansats som ovan (80% krigsplaceras) är
bruttobehovet 5.000 man. Sex brigader
omfattar då ett bruttobehov om 30.000
man , dvs. ca 3.000 värnpliktiga per år.
Om det, en ligt Försvarsmakten, erfordras en direktutbildning av ca 12.500
värnpliktiga för att upprätthålla sex brigader så antingen direktutbildas värnpliktiga till andra förband än brigader eller så behöve r varje brigad ett stöd på
dubbla eller tredubbla normala förbandsvolymen eller så har man radikalt

minskat krigsplace ringstiden från i genomsnitt åtta - tolv år till fyra - sex år.
Detta senare är anmärkningsvärt om
man samtidigt säger att den reella beredskapen kan vara läg re nu än tidigare.
Slutsatsen är uppenbar. Försvarsmakten
har i sitt underlag inte haft någo n stark
koppling mellan militärt betingat behov
och den föreslagna organisationen.

Framtiden
För snart sju år sedan kommenterade jag
det då akt uella försva rsbeslutet under
rubriken ''J'accuse " . Pretentiöst men den
representerar för mig det etablerade
samhället som utnyttjar bristande kunnande för att vilseföra människor. Jag
skrev bl.a. följande:
Det finns allt fö r många människor
som, i sin nit och iver att sälja sig själva
i det korta perspektivet, uppvisar förmenta detaljkunskaper inom begränsade områden. Därmed hoppas man
på att inga frågeställningar skall komma upp om helh eten. Det skall vara en
debalt på deras villkor. Inte en seriös
debatt utgående från sakkunskap och
måttlighet.
Man värjer sig för fakta. Önsketänkande och tro har upphöjts till religion.
Sveriges möjligheter att tillgripa tvångsmedel om vår säkerhet, våra intressen eller säkerheten i vårt närområde diskuteras inte. Det sk ull e ju med automatik
leda till en seriös debatt om varför vi behöver ett försvar och dess förmåga. Den
inrikes politiska situationen får överhand.
R egementen , marinkommandon och
flygflottiljer blir kommunala loka liseringsproj ekt Mate rielbeställningar blir
sysselsättningsobjekt vid industrier och
den allmänna värnplikten en het potatis
för sysselsättningen.
Ä ven då , inför 1992 års försva rs be-

slut, väckte de t av Försvarsmakten pressenterade underlaget uppståndelse. Varför ifrågasätts detta alltid, när det inte
stämmer med den bild som beslutsfattarna vill se? Är det brister i kunnandet e ller i att våga ta ansvar? Kanske är det civilkurage som saknas. Det ligger mycket i
uttalandet:
Människor ser inte världen som den
är. De ser den som de vill att den skall
vara.
Försvarsmakten redovisar vad som
behövs av kvalitet och organ isation. Det
enda man sedan begär är att politikerna
skall besluta om uppgifter och risktagning, dvs. om den kvantitet som erfordras. Kan man inte detta så borde man
åtmin sto ne kunna prioritera genom att
välja bort. Det jag inte förstår är att Riksdagen kan acceptera att Försvarsberedningen leds av en tj änsteman i statsrådsberedn ingen och att sekretariatet finns i
Försvarsdepartementet. Det är ju trots
allt så att det finns tre ben som en nationell och territoriell statsbildning vilar på:
rättsväse n samt inre- och yttre säkerhet. I
klartext: domstolar, polis och försvar. Existerar inte dessa så kan vi glömma allt
annat som en stat står för. Det borde vara
Utrikes- och Försvarsutskotten som tillsammans med Utrikesnämnden organiserade en försvarsberedning.
Därmed blev det också ett tydligt politiskt ansvar att kräva in erforderligt underlag. Ett underlag som också var praktiskt hanterbart för ansvariga politiker
och inte innehöll sammansatta slutsatser,
som då endast en förutsättning förändras
helt trillar sönder. Den som lämnar sakunderlag styr också besluten. Därför bör
underlagslämnande organisationer lämna underlag direkt till beslutsfattarna.
Den förnyelse av försvaret som nu genomförts var nödvändig. Den är en kon se-
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kvens av den under 1970- och 1980-talen
försummade förnyelsen. Det handlar inte
om ett stormaktsförsvar. Det handlar om
så enkla ting som att de förband som vi
sätter upp också skall va ra farliga för
motparten om vi be höver tillgripa tvångsmedel då säkerheten i vårt närområde eller svenska in tressen ifrågasätts. Inriktningen av den fo rtsatta förnyelsen följ er
fo rtfarande den gamla utstakade världen
som ett eko från det kalla kriget. Egentligen hade detta varit rätt om vi efter andra
världskriget hade tagit lärdom av första
hälften av 1900-talet och den utveckling
som skett sedan dess. Östersjön och Västerhavet är och förblir två högst påtagliga
element i svensk säkerhetspolitik. Eftergiftspolitiken med uppgivande av svenskt
territorium (territorialhavet reducerades
tillfälligt frå n fy ra till tre nautiska mil på
grund av bristande resurser) talar sitt tydliga språk. Att vi nu har färre förband och
sämre förm åga än då är uppe nbar. Trots
detta har vi utvidgat vårt territorialhav till
12 nautiska mil. Massarmeernas tid är förbi. Nostalgin från den franska revolutionen har rotat sig fast i Sverige medan
Frankrike har insett dess begränsningar.
Jag skulle inte, som försvarspolitiker,
våga lita till det som händer i E uropa i
dag. En stabil säkerhetspo litisk situation
är upplöst. E uropas mångfacetterade religiösa, kulturella och etniska historia har
åter kommit till tals. De n för demokratierna i västra E uropa gemensamm a
motparten enade dessa. Kommunismens

förtryck , massmord och militarism i östra
E uropa kon serverade nati ona lismen i
dessa områden . Nu vaknar den till liv
ige n. Tjeckoslova kien har de la ts, Jugos lavien fa llit sönde r och de balti ska staterna
har blivit sjä lvständiga. R yssland lider av
kommunismens härjninga r trots att landet vid det kom munistiska maktö vertaga ndet va r E uropas kornbod. Alla dessa
sta ter dri ve r sin egen säkerh etspolitik för
sin egen överlevnad. Många har bristande kunskap såvä l i detta avseende som
e konomisk kunskap. Därmed bl ir osäke rheterna långt större än tidigare åtminstone under överblickbar framtid.
Att krigsrisken mellan länder i E uropa
är låg (det var den redan före murens
fa ll ) är inte e tt mått på säkerheten i vårt
närområde.
Mot bakgrund av de förhoppninga r
som trots allt finns om ett geme nsamt
fungerande säkerhe tssystem få r vi inte
he ller "måla fan på väggen " . Vi måste
fi nna de möjligheter till e n positiv
utveckling som trots allt finns. Då är det
också angeläget att Sverige accepterar
sitt geopolitiska läge. D e t är här och i
vårt närområde som grunden för vår säkerhet ligger. Den ligger inte i Afrika eller Asien. Det gä ll er också att, som så
många gån ger seda n 1600-talet, balansera de förändrin ga r som sker fr amför allt i
och kring Östersjön. D etta kan vare sig
brigader eller flygplan åta sig. Trots allt
består Östersjön och Väste rh avet till
100% av vatten.

Korresponderande ledamoten
BERTIL ÅH LUND

F d kommendö rkaptenen och filosofie kandidaten Bertil
Å h/und ha r sedan sin pensionsavgång ägnat sig åt
historiska s!Udier i kombination med ett rikt fölfattarskap
inom .fiämst ämnet marinhistoria

Finska viken i brännpunkten
Under det dryga halvsekel som förflutit sedan andra världskriget slutade, har den
historiskaforskningen utförligt vittnat om den- som de flesta numera torde erkänna
- ogrundat optimistiska och lättfärdiga säkerhets- och försvarspolitik som fördes i
Sverige under mellankrigsåren. Inför 1925 års försvarsbeslut bedömdes t. ex.
"hotbilden" optimistiskt. Inget hot mot Sverige ansågs föreligga. Man uteslöt inte
att ett sådant kunde uppkomma i framtiden, men bedömde att man skulle få
förvarning i så god tid att man skulle hinna med att förstärka försvaret. (Håller
historien på att upprepa sig?)
I och med att tidigare slutna arkiv öppnats och andra me r personliga käll or blivit tillgängliga , har kunskapen om såväl
hände lseutvecklingen som bakomliggande driv krafter och motiv fördjup ats och
breddats. Ett myck et intressant bidrag till
kunskapen om me ll ankri gsårens säkerhets- och försvarspolitik i Östersjöregionen har nyligen lä mnats av den finländske docenten Jari Leskinen. ''' Dennes
digra av handling (1997) handl ar om det
tidigare av svensk hi storieskrivnin g obeaktade - ell er okända - politiska och militära samarbetet under 1930-talet mellan Estland och Fi nl and och kastar nytt
ljus över svenska för håll anden. Sverige
"fanns i kulisserna ".
Lesk inen framh åller att man i Finland

efter frihetskriget och under första hälften av 1920-talet var inställd på ett strategiskt defensivt försvar vid ett sovjetiskt
anfall. Det fanns emellertid , åtminstone
sedan frågan om Ålands nationstillhöri ghet lösts, intresse för ett samarbete med
Sveri ge. Redan under 1920-talet inl eddes
(ett inte närmare beskrivet) samarbete
me llan de finländska och svenska generalstaberna. I detta samm anhang kan vi
erinra oss att den svenska marinledningen (och "Marinberednin gen") vid den na
tid förordade och förberedde en offensiv
strategi , som hade som främsta må l att
säkerställa att Åland, i sa mband med en
sovjetsk militär expansion mot Östersjöns vidare vatten, inte fö ll i en angripares händer. 1923 var det första år då de

'''Jari Lesk inen Vai ett u Suomen Silta 1930- 1939 Bibliothcca Historica Helsingfors 1997 (English
summ ary)
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tre nya pansarskeppen kunde samöva till
sjöss, och styrkeförhållandena i Östersjön var sådana att en svensk-finsk offensiv sjökrigföring, med svenska sjöstridskrafter baserade på Ålandsöarna och i
sydvästra Finland ansågs kunnna genomföras. Målsättningen var att redan i Finska viken begränsa de sovjetiska sjöstridskrafternas operationsfrihet
Samma år framförde generalstabskaptenen A. R appe i e n uppmärksammad skrift tanken att Sveriges försvar i
ett "krigsfall Ryssland" borde tas upp redan i Finland. (Rappe använde metafore n att Östersjön , d.v.s. ege ntligen Bottniska viken, va r en vallgrav. Antingen
skulle försvaret tas upp på den finländska sidan, " kontreskarpe n", vilket var att
föredra , eller på den svenska "eskarpen ") . I det förra fallet krävdes ett försvarssamarbete med Finland, något som
även förordades av utrikesminister C.
Hederstierna. Det officie lla Sveriges inställning till tanken på försvarspolitisk
gemenskap och militärt samarbete var
dock kategoriskt avvisande. Det dröjde
inte många timmar innan Sverige fått en
ny utrikesminister. Som medlem av Förenta Nationerna skulle Sverige förlita sig
på den kollektiva säkerheten i NF: s regi
-som dock inte uteslöt deltagande i militära sanktioner. l Sverige förbereddes
den nedrustning som blev resultatet av
1925 års försvarsbeslut
l Fin land stod det klart att någon försvarssamverkan med Sverige därefter
inte var att räkna med , framhåller Leskinen. Den betydelsefulla förändring av
försvarsstrategin som inleddes i Finland
från J925 , kan ha haft samband med händelseutvecklingen i Sverige. Men Leskinen framhåller som den direkta orsaken
att "de unga jägarna" som fått sin utbildning i Tyskland , vid denna tid börjat över-
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ta viktiga poster i försvarsledningen i
stället för de äldre officerare som fått sin
utbildning i den gamla tsarryska krigsmakten.
Finland och Estland hade 1920 slutit
fred med Sovjetunionen, en fred som
dock inte undanröjde den utbredda misstron i de båda länderna mot den östliga
grannen. Leskinen framhåller att man
var övertygad om att Sovjetunionen aldrig i längden skulle acceptera de i en
svaghetstid slutna fredavtalen. Efter
1925 ändrades Finlands försvarsstrategi i
en mer offensiv riktning. Generalstaben
blev allt mer intresserad av en försvarssamverkan med Estland. Plan er härför
uppgjordes i hemliga förhandlingar mellan finländska och svenska militä rledningarna i Stockholm under slutet av
1920-talet. Man träffade avtal om att Finland skulle ta initiativ till samarbete med
Estland för att åstadkomma en blockad
av Finska viken: Blockaden skulle bl. a.
trygga Åland och underlätta skyddet av
sjöfart mellan Sverige och Finland. Leskinen framh åller att den svenska marinstaben var tillskyndare inte bara till de
finsk-estniska planerna , man var också
intresserad av att åstadkomma e n finsksvensk försvarssamverkan. Det finns anled ning att i detta sammanhang notera
att betydande olikheter fanns i marinens
och i generalstabens (i varje fall i tongivande delar av denna) uppfattning om på
vilka sätt en sådan samverkan skulle genomföras. Marinstaben hävdade att den
för Sverige farligaste hotbilden var ett av
fienden (Sovjetunionen) besatt Baltikum , varifrån invasionsföretag mot t.ex.
Gotland , svenska östkusten och Å land
hotade. De generalstabsofficerare m.fl. ,
som kom att benämnas "Kretsen kring
Ny Militär Tidskrift" vidareutvecklade
Rappes teorier kring motsatsparet "an-

tingen-eller" . De argumenterade inte
bara för sina åsikter i tidskriften , utan
fortsatte att under hand upprätthålla
kontakterna med företrädare för den finska militärledningen. ("Ingen makt har
större intresse av Finlands självständighet än Sverige och endast Sverige har
möjlighet att giva ett snabbt effektivt
stöd"). Då det svenska försv aret borde
tas upp redan vid Finlands östgräns, sökte dessa officerare bilda sig en uppfattning om den finska armens motståndskraft och uthållighet. Det gällde att skapa tid för ett försvar av Ålandsöarna och
att säkerställa sjötransporterna över
Bottniska viken av de svenska trupperna
och dessas underhåll.
De första militära samarbetsförhand lingarna mellan Finland och Estland inleddes enligt Leskinen i början av 1930.
Man diskuterade främst hur en blockad
av Finska viken skulle åstadkommas i
syfte att stänga in den sovjetiska flottan i
vikens innersta del. Lika litet som i
Sverige fanns i de båda andra länderna
dock några öppna politiska förutsättningar för andra former av militär samverkan än sådana som kunde komma till
stånd inom ramen för sanktionsingripanden, anbefallda av Nationernas Förbund .
Och i så fall bedömde man , som Leskinen framhåller, att stridskrafter även
från andra länder (t.ex. Frankrike och
Polen) troligen skulle ingripa , främst
med sjöstridskrafter. Detta var ett av de
argument som den allt mer inflytelserika
"kretsen kring Ny Militär Tidskrift" använde för att motverka en förstärkning
av den sve nska flottan. Av intresse är att
Finland vid denna tid påbörj at e n avsevärd utbygg nad av flottan (två kustpansarskepp och fyra ubåtar stöd på stapeln
e ller var sjösatta), uppenbarligen främst
avsedda för försvar et av det obefästa

Åland och Åbolands skärgård.
D e militära , överläggningarna och
förberedelserna för försvarssamverkan
måste således av såväl utrikespolitiska
som inrikespolitiska skäl föras "bakom
kulisserna " i största hemlighet. Den finska generalstaben konstaterade i en strategisk och militärpolitisk studie i slutet
av 1930 att samarbete med de baltiska
randstaterna krävdes vid ett krig mot
Sovjetunionen. Speciellt framhölls Estlands strategiska betydelse för. Finland.
Varje förändring av maktförhållande na
längs Finska vikens sydkust till Sovjetunionens fördel försämrade Finlands strategiska läge och försvarsmöjligheter. Ju
längre esterna kunde bjuda motstånd ,
desto bättre för Finland. Den finländska
generalstaben räknade, enligt Leskinen ,
inte med något direkt stöd från Estland.
Däremot ansåg den att ett massivt anfall via Karelska Näset mot Leningrad
och flottbasen Kronstadt kunde övervägas. Man skulle därvid binda starka sovjetiska stridskrafter i försvare t av detta
område, vilket sku lle lätta trycket på Estland.
När general Mannerheim 1931- efter
att under 1920-talet ha levt och verkat
som "privatman" med begränsat politiskt och militärt inflytande - utsågs till
ordförande i det finska försvarsrådet
(och därmed till överbefälhavare i krig) ,
anslöt han sig till generalstabens uppfattning om betydelse n för Finland av de
baltiska ländernas försvar. Enligt Mannerheim skulle dock de sammanlagda
stridskrafterna i Finland, Estland och
Lettland inte ensamma i längden kunna
stå emot ett samlat sovjetiskt angrepp.
Det var därför nödvändigt med bistå nd ,
framför allt från Sverige, på basis av
sanktionsingripande genom Nationernas
Förbund. Det bästa vore om trycket mot
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Estland och Lettland kunde minskas genom motanfall mot Leningradområdet
såväl från Finland som från Polen. En offensiv mot Leningrad och Kronstadt var
visserligen ett vanskligt företag, men inte
ogenomförbart, särskilt vintertid. Det
gällde att vinna tid för den utländska
hjälpen att ingripa. Mannerheim räknade
med att Sverige kunde delta i operationerna genom att sända land- och flygstridskrafter för att förstärka den finländska armen. Dessutom kunde de
svenska och finländska flottorna - med
förstärkningar från andra västmakter ta upp kampen till sjöss mot den röda
flottan.
I detta sammanhang kan det vara av
intresse att den s.k . Åkermanska försvarskommitten i Sverige (1930) i huvudsak gjorde samma bedömning av hotbilden. Kommitten räknade med att Finland vid ett sovjetiskt angrepp skulle bjuda så starkt motstånd, att det skulle dröja
flera månader innan Sverige eller Åland
hotades av anfall landvägen. De baltiska
ländern a skulle däremot snabbt besättas,
varefter både Gotland och Åland skulle
hotas av invasion över havet. Tyngdpunk ten i Sveriges försvar skulle därför inledningsvis komma att ligga i Östersjöområdet inklusive Ålands hav. Detta var helt
andra åsikter än de som hävdades av den
inom 1930 års försvarskommission inflyte lserika "kretsen kring Ny Militär Tidskrift". Här och i 1936 års försvarsbeslut
målade man upp en annan hotbild. Baltiska länderna i sovjetisk hand skulle inte
innebära ett hot mot Sverige. Vida allvarligare var det hot som skulle riktas mot
Sverige och Åland, om Finlands försvar
bröt samman . Sverige måste därför i första hand förfoga över landstridskrafter
som snabbt kunde föras över till Finland
och Åland, vilket dock ännu förutsattes
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ske som ett led i av NF beordrat sanktionsingripande, medan sjöstridskrafterna ansågs kunna reduceras. Här togs således knappast någon hänsyn till Estlands strategiska betydelse för försvaret
av Finland. Samtidigt stod det klart att
NF inte skulle ha makt att sätta kraft
bakom orden och att nedrustningsförhandlingarna i dess regi misslyckats. De
ökade politiska spänningarna i Europa
föranledde den finska försvarsledningen
(Mannerheim) att allt intensivare verka
för Finlands politiska orientering mot
Norden (Sverige) och en neutralitetspolitik av svensk modell.
Senare historisk forskning (Kent Zetterberg 1997) liksom frisläppta sovjetiska
operationsplaner efter Vinterkriget mot
Finland och ockupationen av de baltiska
randstaterna , synes bekräfta riktigheten i
såväl den finska generalstabens som den
Åkermanska kommittens (och den
svenska marinens) militärpolitiska bedömningar i början av 1930-talet.
Parallellt med de av Leskinen skildrade planerna på en strategisk samordning
av Finlands och Estlands försvar, fortsatte förberedelserna för en mer konkret
militär samverkan mellan länderna, syftande till en blockad av Finska viken. Efter förslag av kommendören för estniska
flottan uppgjordes i Finland nya sjöförsvarsplaner. Bl. a. skulle ön Mäkilo utanför Pärkala udde befästas med grovt artilleri, bl. a. 2 st 30,5 cm kanoner med en
skottvidd på c:a 42 km. (Detta torde varken 1933 eller i våra dagar innebära en
nyhet. Av 1932 års finska försvarsanslag
på 125 milj mark anslogs, som bl. a. Mannerheim uppger i sina minnen, lO milj för
anskaffning av artilleri till pansarbåtarna , två minsvepare, två minläggare och
fyra 30,5 cm kanoner för kustförsvaret av
Helsingfors och Pm·kala.) Utöver de två
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pjäserna på ön Mäkilo, tillkom sålunda
två 30,5 cm pjäser på Torra Mjöl ö utanför
Helsingfors, vilka också ingick i spärren.
På den lilla ön Aegena vid Wulfsö utanför Tallin fanns sedan den ryska tiden
fyra 30,5 cm kanoner vilka efter modernisering också skulle få 42 km skottvidd.
Vidare skulle två 30,5 cm kanoner installeras på Nargö utanför Tallin. På detta
sätt skulle Finska viken på dess smalaste
ställe (c:a 43 resp 36 km) kunna beskjutas med svårt artilleri från båda sidor. Artillerispärren skulle kompletteras med en
minering (ett hundratal minor) mellan
Mäkilo och Nargö som skulle skyddas
mot röjsvepning av medelsvåra kanonbatterier i anslutning till de nämnda svåra batterierna. (Se skissen). Förutom artilleri- och minspärrarna förbereddes en
närmare samverkan mellan Estlands och

Finlands flottor. Detta gällde särskilt de
ubåtar som skulle medverka i blockaden
genom anfall på de sovjetiska örlogsfartyg som eventuellt kunde ta sig ut genom
min- och artillerispärrarna. 1933 beslöts
att de två f.d. ryska jagare som ingick i
den estniska flottan skulle säljas. I stället
skulle två ubåtar beställas (i England) ,
med en bestyckning som var anpassad
för samverkan med de fem befintliga finländska ubåtarna .
Parallellt med artille ribefästningarna
utbyggdes spanings- och eldledningssystemen på båda sidor om Finska viken. Elden från kanonerna på finska sidan skulle kunna ledas från den estniska sidan
och vice versa. För att detta skulle kunna
ske utan röjande avlyssning, utlades undervattenskablar direkt mellan kustbatterierna. Aven generalstaberna i de båda
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länderna blev sammankopplade på detta
sätt. Vidare förbereddes en krigstida
samverkan genom ömsesidig växeltjänstgöring av officerare, rekognosceringar av
skärgårdarna och gemensamma krigsspel och samövningar.
Åtgärderna för att förstä rka försvaret och samordna utrikespolitiken i
både Finland och Sverige efter 1936, syftade till att trygga neutraliteten under
internationella konflikter. I samma syfte
beslöt båda länderna 1938 att formellt
frigöra sig från förpliktelsen att deltaga i
av NF beslutade sanktionsingripanden.
Som bekant utvecklades därefter det
politiska och militära samarbete mellan
Finland och Sverige, som resulterade i
den s. k. Stockholmsplanen för Ålands
försvar jämte dess konkreta militära
"koordinationsplan". stockholmsplanen underställdes och godkändes av
Ålandskonventionens signatärmakter.
På svenskt initiativ gjordes en liknande
framställning till Sovjetunionen, vars
negativa inställning medförde att
Sverige därefter såsom "icke krigförande " endast ansåg sig kunna lämna ett
begränsat bistånd till Finlands försvar
under vin terkriget Men det är en annan
historia.
Hur var det då med det estnisk-finska
samarbetet? Leskinen har i offentliggjorda sovjetiska dokument funnit belägg för
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att Sovjetunionen - genom spionage kände till och tog allvarligt på uppgifterna om blockadplanerna. Särskilt var man
oroad av att Tysk land, som man bedömde, skulle medverka i spärrarrdet av Finska viken . Överhuvud taget präglades ju
Sovjets inställning av misstro mot de
nordiska ländernas neutralitetspolitik ,
trots dessas öppet förklarade "nordiska
orientering" . Såväl då Sovjetunionen
motsatte sig stockholmsplanen som då
man på hösten 1939 av Finland krävde
upplåtelse av öar i Finska viken, hade
man både en befarad blockad, och ett hot
mot Leningrad som argument. När Estland den ödesdigra hösten 1939 föll undan för Sovjetunionens krav och upplät
baser på estniskt område för röda flottan,
kunde det synas som om blockadplanerna hade varit förgäves. Men under "fortsättningskriget" mellan Finland och Sovjetunionen 1941-1944, kunde blockadplanerna sättas i verket, nu med tysk
medverkan. Som Leskinen framhåller,
medverkade blockaden till Finlands uthållighet i det utdragna kriget genom att
sjötransporterna av livsmedel och andra
för civilbefolkningen och krigföringen
nödvändiga förnödenheter mellan Finland och Tyskland kunde skyddas. Man
kan möjligen tillägga att detta även gällde för sjötrafiken mellan Finland och
Sverige!

Korresponderande ledamoten
BERTIL ÅH LUND

Några tankar om neutraliteten - ett inlägg i debatten
Tidskrift i Sjöväsendet har i år publicerat två uppsatser om neutralitet, denförsta av
professor Jörgen Weibull (nr 2198) och den senare av professor Jacob W. F. Sundberg
(nr 4/98). Uppsatserna är till form och innehåll mycket olika. Jacob Sundbergs inlägg får väl ses som en polemik mot Weibulls, då han hoppas att "de som sett Weibullsinlägg med särdeles sympati" samlar sig till en replik i ställetför Weibull, som
tyvärr inte kan vara med oss längre. Sundberg hoppas på en levande dialog mellan
Kungl. Örlogsmannasällskapets ledamöter "till fromma för en bättre insikt och ett
bättre perspektiv". Må det tillåtas en i jurisprudensenföga bevandrad korresponderande ledamot och sjöofficer att redovisa sina intryck och tankar efter begrundandet
av de båda inläggen.
Professor Jörgen Weibullstyvärr sista insats i verksamheten inom KÖMS hade
rubriken "Neutralitet- då, nu och ji·amgent". Weibull var noga med att definiera
begreppet neutralitet, dess framväxt och
innebörd. Bl. a. vederlägger Weibull den
gängse och ofta citerade uppfattningen
att Sveriges säkerhetspolitik har sina rötter i den neutralitetsförklaring som Karl
XIV Johan avgav 1834 i den konflikt som
då hotade att leda till krig mellan England och Ryssland , framhåller Weibull.
Varken då eller senare under 1800-talet
låg neutraliteten till grund för de förenade kungarikenas utrikespolitik. Inte heller den neutralitetsförklaring som Oscar I
1853 avgav under krimkriget vittnar om
någon neutral hållning i konflikterna i
vårt närområde. Den kungliga utrikespolitikens "väpnade penseer" var, tvärt om,
framträdande då och under Karl XV:s tid
och således så långt från neutralitet som
tänkas kunde (vilket i och för sig väckte
inrikes opposition).
När Oscar II besteg tronen hade
maktförhållandena i Europa förändrats
(efter Tysklands seger över Frankrike
1871 ). Kungen förklarade att han önska-

de åstadkomma avspänning i förhållande
till stormaktsgrannarna, vilket skulle
främjas av en klart uttalad freds- och
neutralitetspolitik. 1875 förklarade han
dock för sin statsminister (Louis de
Geer) att de förenade rikena skulle "föra
en fredlig utrikespolitik så långt och så
länge en sådan utan vanheder och uppenbar ofärd kan bibehållas". Men om
"framtida händelser olyckligtvis gör ett
val mellan stormakterna ofrånkomligt",
skulle en politik föras beroende på det
allmänna läget i Europa . (Detta enligt
vad kungen skrev i "Mina memoarer
II "). Det var således en fredspolitik med
förbehåll. Under rysk-turkiska kriget
(1877- 78) tillämpades samma neutralitet
som under krimkriget.
Dessa och andra historiska exempel
visar att de som styrde Sveriges utrikespolitik ansåg sig ha rätt att antingen iaktta neutralitet i en konflikt mellan stormakterna - varmed då avsågs att inte ta
ställning för eller emot någon av parterna i konflikten - eller välja att stödja en
av parterna.
Först mot slutet av 1800-talet kom
denna rättsfråga och frågan om en
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svensk ne utra litetsförklaring skulle komma att respekte ras, att deba tteras. Två på
sin tid känd a företrädare för "fredsrörelse n" i Sverige väckte 1883 motioner i
riksdagens båda kamrar med förslag att
regerin ge n skulle " inl eda underhandlingar [med främmande makt/er) åsyftande Sveriges fortvarand e neutralitet i
överensstämmelse med den modern a
folkrättens gr undsatser" . Motive t var att
det sku lle bli lättare att lösa de omstridda
försvarsfrågorna om en "ga rant" kund e
åstadkomm as för att kri gs makte n endast
skulle användas i försvarskrig. Utskottsbe handlinga rn a av fråga n och de utförliga debatte r som fördes i kamrarna avslutades med e n regeringsde kl a ration av utrik esmin iste rn (C.Hochschild). U trikespolitikens må l var fred och ne utralitet,
sade ministern. Men neutraliteten var en
rä ttighet, inte en skyldighet. Skillnaden
mellan ne utralisering och neutralitet
"ofantligt stor" . Lika stor so m skillnaden
mellan jag vill" och "jag mås te". Som
Weibull fr am hå ll er, väcktes liknande motioner i riksdagen 1894 och 1899, då de
avslogs med motiveringe n att Sverige
inte frivilli gt borde avhända sig möjligheten att bistå ett litet land som utsattes för
angrepp (t.ex. Finland)
Unde r fö rsta världskriget förklarade
sig Sverige neutralt (1914) och för de däre ft er e nligt Weibull en ne utra litetspolitik
i a nslutnin g till de regler so m fastlagts i
Haagkonventionerna 1907. Det innebar
folkrättsligt att de krigförande sk ulle behan dl as lika. Weibull framhåller också att
tillämpninge n av reglerna rörande elen
ne utral a statens rä ttighete r och skyleligheter i praktike n kunde innebära fördelar för enelera parten. Jacob Sundberg
gå r längre. Med hänsyn till Sveriges eftergifter t.ex. rörande sjömilsgrä nsen-man
"gitte inte" hävcia neutraliteten (lägre ut
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ä n tre sjömil) mot aggressiva kri gfö rande
som lade ut min or och bringade upp kofferd imän "ka n det diskuteras" säger
Sundberg, om We ibullspås tåe nde röran de Sveriges neutra lite tspolitik och H aagkonventionerna "ä r ett så lyckligt ordval ". Det är ju ett försynt ifrågasä ttande.
Men om Sundberg därmed vill antyda att
Sverige inte stod fast vid (e ll e r äventyrade) neutraliteten uneler vä rldsk ri ge t synes han ha fe l. E ller snarare at t han inte
sk ilj er mellan begreppen ne utralite tsrätt
och neutralitetspolitik. Mer o m detta i
det följande.
Vi un ga officerelever och officerare
lärd e oss unele r åre n kring a ndra världskri gets utbrott at t med en stats ne utralitet förstoels det faktiska förh å ll andet att
"staten icke deltager i ett pågående krig"
och att neutra litetsrätten, o mfattande
regler för neutra la staters rättighe ter och
skyldigheter, fanns kodifie rad i Haagkonventionema ·1907. (V år lärofader var
professor To rsten Gihl). Begreppet neutra litetspolitik , cl.v. s. en stats (säkerhets-)
politiska åtgärder för att (ev. redan i
freds tid) lägga en grund och skapa trovärdighet för statens neutralite t i krigstid, detta begre pp hade ännu inte, så vitt
vi kund e förstå, definierats. Men professorn m.m. Östen Un elen skilde, medledning av världskrigets erfare nh eter, som
Weibull påpeka r, skarpt me ll an neutralitetspolitik och ne utralite tsrä tt Vid offe ntliga föreläsningar unele r det kritiska
året 1939 yttrade U nelen bl.a .: "Att de
state r som önska föra neutralitetspolitik
uneler kri g har intresse av fasta och precisa rättsregler för sitt hancll ancle, be höver
knappast understrykas. Men neutralitetsrätten [en li gt Haagkonventionen j har redan uneler världskriget vi sat si n ofullständighet och sin i många hänseenelen
bristande hå ll fas thet ... e n neutra lite ts-

ideologi som saknar verklighetsunderlag,
bör överhuvudtaget inte få inverk a på
den neutrala state ns politik". Ne utra litetspo litk , sade Unclen , har inte någo n
fast förankring i folkr ätte n, och kan därför inte föras "de jure" utan enelast "de
facto ", cl.v. s. opportunistiskt i syfte att
håll a landet utanför kri get. Som We ibull
fr am håll er, kund e denna uppfattnin g stå
som motto för elen sve nska neutralitetspolitik en uneler andra världskrige t.
Professor Sundberg ger dock inte
myck et för Undens uttalanden. De
" hade det värde som e n utrikesministers
dek laration kan ha". Något juridiskt värde " kan man nog inte tillmäta de m" .
Bortsett från att U nele n inte var utrikesminister då dessa "ibl and åberopa de" teser framför eles (han var fol krättsexpert i
UD), så framstår Sundbergs omdöme om
e n av Sveri ges ge no m tiderna främsta
folkr ättsexperter en smu la övermaga.
Vid krigsutbrottet 1939 förklarade sig
Sverige ne utral t. Neutraliteten var självvald och kunde enligt folkrätten inte ifrågasättas av de krigförande. Det inn ebar
att Sverige skulle beha ndl a alla krigförande lika . Kränkningar av ne utra liteten
ell e r avs teg från den ne utrala sta tens
skyl digheter innebar inte att neutra li teten up phävdes. (En ann an sak var, en ligt
Weibull , att bevisad oförm åga fr ån en
de n neu trala statens sida att avvisa
kränkningar kunde vara e tt starkt argument för en kri gförande att gå till angrepp). Weibull går dock inte närm are in
på de avsteg från elen neutrala statens
sky ldig heter som Sveri ge av säkerhetspolitiska skäl ansåg sig böra göra unele r
krigsåre n och som seelan har ofta efterklokt, kritiserats. Det var en neutralitetspolitik "de facto " avsedel att förhindra
att Sverige drogs in i kriget. (Hade
Sverige förfoga t över ett bättre tillgodo-

sett försvar, är det troligt att avstegen och
de därmed förenade riskerna kunn at
undvikas.) För de flesta sve nskar var det
ingalunda likgiltigt vilken part som skulle gå segrande ur kri get, me n att Sverige
skull e överge neutra litete n var det inte
mån ga som förordade. (En omfattande
och seri ös forskning torde vid det här laget väl belyst dessa förh å ll anden).
Professor Sundberg tycks dock inte
tillmäta de nna forsknin g stort värde.
Svenska skrib enter brukar tillåta sig en
påfall ande flummig retorik som ytterst
nog emanerar från kanslihuset, säge r
Sundberg. Denna retorik "står på betyelande avstå nd fr ån verkligheten " . Professorns nyanserade formuleringar kompletteras med en utl äggn ing och kommentarer o m diverse avs teg från ne utralitetsreglerna, möjligen i avs ikt att åstadkomma en mindre flummig historieskrivning. Då dessa inte synes tillföra debatte n om Sveriges ne utra litet några nya
fak ta, kan de här lämn as ås ido. Vad man
kan lägga märke till och hålla med om är
Sundbergs påpekande att neutralitetens
proble mat ik och praktik främst låg på
det martima o mrådet.
Den " Handbok i Folkrätt" som av
ÖB fastställeles (1970) " för krigsmaktens
behov" (det kalla kriget var en realitet)
var väl in te e tt under av kla rh et. Läsaren
kunde (ka n?) väl kn appast undgå att
fundera över vad som va r kodifierat och
vad som var (författarn as?) tolkningar av
bestämmelserna . Handboken använder
det något ok lara begre ppet neutra lite tsrätt, men , vä l att märka, e nelast i betydelsen av e n stats rätt att själv bestämma om
ne utrali teten uneler krig. Då det i ha nelboken talas o m neutralitetsrätten enligt
Haagkonvention ern a 1907 , är det enbart
fråga om neutrala staters rättigheter och
skyldighete r. Av betyde lse är att man här
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(mom 2. 10) framhåller att neutralitetskränkningar eller avsteg från de folkrättsliga reglerna inte innebär att neutraliteten upphör.
Med sinne för nyanser, skriver Jacob
Sundberg slutligen att neutraliteten
knappast kan uppfattas annat än som
flummig retorik bland dem som varit
verkligt berörda av utvecklingen. Han
ställer sig "skäligen skeptisk till åtskilligt
i vår nyare historieskrivning, som förefal-
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ler mig varit mest ägnad att fördölja vad
som varit de viktigaste punkterna för
krigsmaktens officerare. Jag gör inte anspråk på att representera denna kanske
vilseförda kategori, men såvitt jag kan
bedöma bedrev Sverige neutralitetspolitik även under kalla krigets år, trots de
ända tills helt nyligen "avslöjade", men
säkerhetspolitiskt väl motiverade avsteg
från en neutral stats skyldigheter som i
all hemlighet vidtogs.

Notiser
Redogörelse för verksamhetsåret 1998
l år är det 350 år sedan Westfaliska freden. Då föddes principen om territorialstaten som bygger på obegränsad kontroll över det egna territoriet. Den innebar en markant kraftsamling hos staten
och en motsvarande försvagning av såväl
"transnationella" som subnationella
strukturer. Nationalstaterna formades
därefter under en lång och konfliktfylld
period. Den nationella identiteten är ytterst ett politiskt ställningstagande. Är
det nu dags att återgå till det som var före
1648? Är vi på väg mot en situation där
viljor och politik bygger på ömsesidighet
och kontraktsrelationer i stället för makt
över territorier?
Att vi i Europa, efter de två europeiska inbördeskrigen under 1900-talet, lyckats hålla sams trots skillnaderna mellan
protestanter och katoliker, mellan latinska, germanska, anglosaxiska och skandinaviska kulturer är beundransvärt. Man
kan undra om det inte var det kalla kriget som förmådde dessa länder att samarbeta mot en gemensam motpart. Hur
skall vi nu förmå oss att forsätta på den
inslagna vägen och också integrera det
baltiska, ortodoxa och slaviska Europa?
Kommer vi att välja en ny motpart eller
kommer de inbördes relationerna att
luckras upp och återgång ske till det som
var före inbördeskrigen?
Kan vi i framtiden bortse från att militära eller andra tvångsmedel kommer
att utnyttjas mot svenska intressen , vårt
land eller genom vårt land mot andra
länder? Om svaret är ja på denna fråga
så kan vi lägga ner det svenska försvaret.
Om svaret är nej måste vi ha det kvar.

Och i det senare fallet måste Försvarsmakten utvecklas på ett fackmässigt
sätt. Det är då naturligt att utgå från Sveriges geopolitiska situation. Av detta följer naturligtvis att vårt oberoende kretsar kring vår förmåga att utöva och vilja
att utnyttja makt i vår omgivning.
("Kungars makt räcker inte längre än dil
hans svärd når"). Vi står därmed inför ett
paradigmskifte inom Försvarsmakten.
Detta är alltid besvärligt. Tyvärr har detta medfört att vi fått ett nytt begrepp anpassning. Ett begrepp som när det tillämpas snarare legitimerar ett organisationsbevarande som står i bjärt kontrast
till sökandet efter en ny strategi och doktrin.
-oOoMot denna bakgrund har Kungl. Örlogsmannasällskapet under 1998 inriktat
verksamheten mot strategier för sjöförsvaret och mot dessa svarande uppgifter i
en föränderlig omgivning samt utveckling av svensk säkerhetspolitik. Ett koncentrat av gjorda anföranden pekar på
en rad viktiga punkter. Den säkerhetspolitiska utvecklingen under åren från
1960-talets början till nu har endast haft
en marginell påverkan på utformningen
av Försvarsmakten. I stället har var för
sig ekonomiska avvägningar, fredsorganisationen som lokaliseringsstöd i glesbygden och materielbeställningar som
sysselsättningsobjekt varit det som avgjort utvecklingen.
Stora sjömakter minskar antalet fartyg i absoluta tal. Å andra sidan utvecklas de små och medelstora sjömakterna.
Den förmåga dessa representerar värde-
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sätts högt. Varför detta? Svaret är enkelt.
Man har helt enkelt konstaterat dess reella förmåga att stödja kuststaternas maritima intressen samtidigt som intressena
expanderar. Utnyttjandet av Östersjön
förändras dramatiskt. Ryssland är åter
instängt i Finska viken utom i Kaliningrad. Om passage genom Litauen och
Vitryssland inte tillåts kan Kaliningrad
endast försörjas via havet. Dessutom
gränsar Polen direkt till detta område.
Ett Polen, som från 1999 blir medlem av
NATO. Utvecklingen i Östersjön blir inte
minst av detta skäl av stor betydelse för
framtida säkerhet i vårt närområde. Försvarsmiljön har således i grunden förändrats efter det kalla krigets slut. Murens
fall, Tysklands återförening och Sovjetunionens sönderfall påverkar den Svenska
utrikes- , säkerhets- och försvarspolitiken.
-oO o Under det kaos som nu uppstått är det
trots allt viktigt att ta till vara gamla sanningar. Det gäller att inte förlora fotfästet. Grundläggande identitet och kärnkompetens måste bevaras. Yrkesstolthet
och fackkunnande måste sättas i högsätet. En målmedveten strävan måste vara
att utgåfrån nuet, betrakta detförgångna för att skapa förståelse för hur det är i
dag och därmed kunna ge vägledning
hur vi skall bete oss för att forma nya tiders synsätt.
Mot denna bakgrund har Kungl Örlogsmannasällskapet beslutat att fram till
högtidssammanträdet 1999 arbeta med
en vidgad syn på försvarets utveckling.
Försvarets och inom detta sjöförsvarets
bärande roll i svensk utrikes- och säkerhetspolitik får ej underskattas. Identiteter får ej förloras i samband med de genomförda förändringarna i Försvarsmaktens ledning. För detta ändamål har
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projektet " Försvaret inför 2l.a århundradet" startats. En pristävling har utlysts
och projektarbetet bedrivs i seminarieform.
Seminarieserierna öppnades av akademiens ordförande, hedersledamoten
Cia e s Torn berg, med ett anförande under
rubriken "Anomali utrikes- och säkerhetspolitiskt?" Han tog som utgångspunkt korresponderande ledamoten,
professor Bo Huldts beskrivning av
svensk säkerhetspolitik sedan det kalla
krigets slut. Sannolikheterna för ett alleuropeiskt krig och kärnvapenkrig har
drastiskt minskat. Däremot har sannolik heterna för begränsade krig, styrkedemonstrationer och utnyttjande av våld
för att påverka utvecklingen ökat. Sintsatsen av detta resonemang är att de militära förband som är flexibla och mångsidiga blir mer kostnadseffektiva än sådana som är optimerade för öppna, direkta krigshandlingar. Inte minst förbandens förmåga att vara närvarande på
rätt plats under lång tid och samtidigt
kunna utnyttjas på ett flexibelt sätt är
egenskaper som behövs i framtiden.
Korresponderande ledamoten Marie
Jacobsson och ledamoten Lars Wedin
presenterade en studie under rubriken
"Östersjön - förtroendeskapande åtgärder". De pekar på att det institutionsbyggande som nu bedrivs är mycket
"landbaserat". Man glömmer bort att
Sverige är omgivet av hav. Inte minst förhållanden i och kring Östersjön är av sådan art att många marina åtgärder skulle
mera påtagligt och snabbare ge positiva
resultat.
Ledamoten Magnus Haglund presenterade en studie om de sjöoperationer
som påbörjades i samband med Jugoslaviens sönderfall. Erfarenheterna från
dessa pekar på enkla och robusta möjlig-

heter att åstadkomma resultat. Detta
skall jämföras med de politiska svårigheter och svårbedömda resultat som hänger samman med flyginsatser som slår
ihjäl människor och slår sönder infrastruktur.
Ledamoten Michael Gustafsson redogjorde för det underlag som ligger till
grund för Överbefälhavarens kommande
inriktning. Många fler aktörer på den internationella arenan har uppstått genom
att den bipolära världsbilden har slagits
sönder. Därmed råder en större osäkerhet om vart vi är på väg i dag än under
det kalla kriget. Man ser framför sig en
kamp om viljor snarare än territorium.
Ledamoten Tage Andersson beskrev
internationella insatser med svenska förband. Våra markförband som i dag deltager internationellt är för små för att vara
av verkligt intresse. Interoperabiliteten
är svårhanterlig och det fungerar inte
helt tillfredsställande. Varför begränsas
diskussionen till markförbancl? Med exemplet från sjöoperationerna i Adriatiska havet samt de politiska svårigheterna
att besluta om militära insatser av markförband och flygbombningar är denna
fråga lättförstådd.
Ledamoten Mats Wigselius redogjorde för en studie om Europas säkerhetspolitiska val och hur detta påverkar den
svenska utvecklingen.
Därefter har arbetet fokuserats mot
Östersjöområdet-i den mycket uppenbara egenskapen att det finns vatten i
Östersjön- och hur svensk sjömakt kan
utgöra en pådrivande och modererande
kraft i regionen. De slutsatser som vi hittills kommit fram till är att det kalla kriget har varit en abnormitet. Nu återgår vi
så sakteliga till det som var före de två
Europeiska inbördeskrigen . Då gäller
det att förstå att Östersjön (och för den

delen även Västerhavet) och en verklig,
trovärdig förmåga att där hävda våra intressen är en central fråga såväl i dag och
för framtiden som under de två krigen .
Den då bedömda oförmågan ledde ju till
att Sverige uppgav territorium från fyra
till tre nautiska mil. Denna oförmåga har
inte varit mindre vid någotdera av de senare försvarsbesluten trots utökade uppgifter. Vårt territorialhav har utvidgats
till tolv sjömil. Sverige har fått ett ansvar
för sin ekonomiska zon. Nästa år inrättas
sannolikt en s.k. angränsande zon om
tolv sjömil utanför sjöterritoriet med utökade kontrollmöjligheter.
Östersjön måste betraktas som det
randhav det är. Sverige har alltid hävdat
att det skall vara fritt tillgängligt för alla
nationer. Detta har avvikt från den tolkning som Sovjetunionen och dess efterföljare Ryssland önskar se. Det måste ligga i Sveriges intresse att se Östersjön
snarare som en föreningslänk mellan länder än som ett "icke" existerande medium till förmån för omgivande landterritorier. Skall Sverige lyckas förändra det
nuvarande kaoset i synen på elen baltiska
regionen så krävs att Sverige kan stödja
detta med en sjömakt värd namnet. Men
då erfordras inte bara en uthållig insatsförmåga och förmåga att placera denna
på rätt plats i rätt tid utan även en politisk vilja att utnyttja sjömakten.
-oOo Genom den generösa donationen från
Knut och Alice Wallenbergs stiftelse har
förutsättningar skapats att modernisera
och
vidmakthålla
Kungl.
Örlogsmannasällskapets biblioteksverksamhet i
Karlskrona. Arbetet påbörjades i våras.
En bibliotekarie har projektanställts för
ett år. Huvuddelen av böckerna i Karlskrona är inventerade och dokumenterade i ett modernt bibliotekssystem. Filial-
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biblioteket i Stockholm har i princip avvecklats och befintliga böcker har överförts till Karlskrona .
- oOo Det är glädjande att ledamöternas närvaro vid Kungl. Örlogsmannasällskapets
sammanträden och aktiviteter har stannat kvar på en hög nivå. Under det gångna verksamhetsåret har i genomsnitt 40
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ledamöter och inbjudna gäster bevistat
Kung l. Örlogsmannasällskapets sammanträden. Som vanligt tvingas jag att
konstatera det önskvärda i att antalet
deltagande yngre, 'arbetande', ledamöter
kunde blir högre än vad det för närvarande är. I år har fjorton ledamöter invalts.
Tre ledamöter har utträtt på egen begäran. Elva ledamöter har avlidit.

Belöningar 1998
Gunnar Wiesiaoder
Det finns inte något fall där den verkliga
utvecklingen eller en säkerhets-/militärtpolitisk slutsats har förändrat planeringen under de senaste årtiondena utom
möjligtvis ubåtskränkningar under 1980talet. Däremot har ekonomi hela tiden
pressats. I den ena vågskålen har anslaget
till Försvarsmakten lagts och i den andra
arbetstillfällen
glesbygd och materielbeställningar för industribeläggning. Med andra ord har den inrikespolitiska situationen fått försteg framför
förändringarna i vår omvärld.
Nu finns det ett gyllene tillfälle att
rätta till detta. Försvarsmiljön har i grunden förändrats efter det kalla krigets slut.
Med Försvarsmaktside 2020 sätter Överbefälhavaren punkt för vår kallakrigetmotiverade
invasionsförsvarsstruktur.
Överbefälhavaren skisserar en ny försvarsfilosofi. Möjligheter till en öppen
och fri diskussion om våra säkerhe tsintressen inför ett nytt och nödvändigt försvarsbeslut i närtid är stora. Det är mot
denna bakgrund som Kungl. Örlogsmannasällskapet utlyst en pristävling. Deltagande sker genom att skriva en uppsats
och framlägga denna vid något av våra
semmaner el ler ordinarie sammanträden.
Kungl. Örlogsmannasällskapet har
beslutat att tilldela ordinarie ledamoten,
kommendörkapten Gunnar Wieslander
penningbelöning för sin studie inom projektets ram "Försvarets utveckling statsmakternas krav " med följande motivenng:
"Gunnar Wiestander har med stilkänsla och god analys fångat det

trendbrott som det kalla krigets slut
innebär då den traditionella planeringen for invasionsforsvar får ge vika
for en forsvarsmakt som aktivt kan
hävda svenska intressen. Med stor integritet forsöker han finna en annorlunda, framtida utveckling för Försvarsmakten och strävar efter att lämna konkreta bidrag till en konstruktiv
debatt angående utvecklingen av marina förband."
- oOo-

Allan Kull
Kungl. Örlogsmannasällskapet har beslutat att ledamoten, f d kommendörkaptenen Allan Kull skall tilldelas Kungl.
Örlogsmannasällskapets
silvermedalj
1998 med följande motivering:
"Ledamoten A lian Kull har genom alt
fdlja upp främmande örlogsfartygs utveckling under en lång krigs- och krispräglad tid gjort en framstående insats
inom Kungl. Örlogsmannasällskapets
verksamhetsområde."
- oOo -

Marie Jacobsson
När Gustaf III talade till ständerna 1778
"Jag har äran att vara den förste av
de neutrala makter, som skyddade
handeln under detta krig,"
åsyftade han bl.a. kaparkrig, territorialvatten och krigförandes rättigheter att
angripa andra staters handel. Korresponderande ledamoten , professor Jacob
Sundberg beklagar att många nusvenska
resonemang uteslutande tar sikte på
lantkrig, då dessa knappast stått i förgrunden för svenska överväganden. Från
1720 till 181 Oförändrades det strategiska
läget drastiskt för Sverige genom Ryss-
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lands expansion till Ö stersjökusten och
förlusten av Finland. Ryssland hade tag it
över den svens ka domin ansen i Östersjön.
Sveriges redukt ion av territorialhavsgränsen under världskrigen och
britternas sätt att resp ek te ra no rskt te rritorialhav och den norska ofö rmågan
att försvara sin a rätt igheter var kansk e
utlösande av Weseri..ibung. Det finn s
må nga fl e r exe mpel p å sta te rs tillkortakommande me n också hur ma n ge nom
internati onell a överenskomme lser har
kunnat förebygga konflikter b l. a. genom
rustningskontroll och säke rhet ge nom
öppenhet och samarbete. Å tgärder
inom det ma ritima o mråde t be rör inte
bara E urop a uta n får världsomfattande
påverkan. Sådana åtg ärder innefattas ej
av den europ e iska säkerhetsdiskussione n utan måste hänföras t ill fo lkrättsaspekter såso m att garantera fri tt hav i
Östersjön , sta bila internationell a avta l,
vidgat säk erhetspolitiskt begre pp, trans-

parans - för utsägba rh et - sa marbete
m.m.
Listan kan göras lång. Att i dessa sammanhang ha e n kunnig och engage rad
expert bland våra ledam öte r är en tillgå ng för Kung l. Örlogsman nasä llska pe t
Att hon samtidigt , och kan ske främst, är
en tillgång för den svensk a utrikes- och
säkerhetspolitike n är e n garant för att utvecklingen av den svensk a pol itik en ej
går miste om den globala ma ritim a utvecklingen.
Kungl. Örlogsmannasällskapet har
beslutat att til ldela korresponderande ledamoten, jur. clr. Marie Jacobsson silvermedalj och penningbelöning för 1998
med fö lj ande motivering
"Korresponderande ledam oten, j w~ r!J~
Marie Jacobsson har genom sitt engagemang och kunnande inom folk- och
havsrälfen, under lång tid, på el/ fram synt och övertygande sätt .fi"ämjat
Kungl. Orlogsmannasällskapets syf-

Nya ledamöter invalda 1998
Hedersledamot

Nr 1286 Morten Jacobsen
Kommand!Z)r Morten Jacobsen är
sedan 1997 projektledare och
chef för elen noreliska ubåtsprojektgrupp e n VIKING med placering i Malmö

ten. "

Ordinarie ledamöter

Nr 1287 Gunnar Wiesiaoder
Kommendörkapten
Gunn ar
Wieslander tjänstgör vicll. ubåtsflottiljen
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Nr 1288 Claes-Göran Hagström
Ko mmendörkapte n C laes-Göra n Hagström är chef för stridsfarty gsse ktion en i Högkvarterets
krigsförbands ledning
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Nr 1289 Lars-Olof Corneliusson
Överstelöjtnant Lars-Olof Corneliusson är chef för kustförsvarsbata lj onen vid KA 3

Nr 1290 Odd Werin
Kommendörkapten Odd Werin
tjänstgör i internationell befattning inom NATO-staben i Mons,
Belgien med verksamheten förlagd till Partnership Coordination Cell (PCC)

Nr 1293 Johan Jenvald
Kapten Joha n Jenvald , som är
mariningenjör och teknol ogie licentiat, tjänstgör vid Försvarshögskolans militärtekniska institution

Nr 1294 Anders Svensson
Major Anders Svensson är chef
för ubåtsskyddskompanie t vid
KAl

Korresponderande ledamöter

Nr 1291 Hans Wieklander
Kommendörkapten Hans Wieklander tjänstgör vid Ubåtsbyrån
inom FMV:s fartygsavdelning
och är verksam inom det nordiska ubåtsprojektet VIKING
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Nr 1292 Anders O lovsson
Örlogskapten Anders Olovsson,
som f.n. tjänstör vid Marinens
ledningssystemskola blir vid årsskiftet sekond på en kustkorvett
av Göteborgsklass

Nr 1295 Gunnar Åselius
Fil. dr Gunnar Åselius är forskare och föreläsare vid Försvarshögskolans strategiska in stitution

Nr 1296 Michael Zell
Direktör Michael Zell är verkställande direktör i stadshypotek AB och ordförande i Sveriges reservofficersförbund
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Matrikel för Kungl. Örlogsmannasällskapet
Vid 1998 års utgång har Kungl. Örlogsmannasällskapet totalt 412 ledamöter e nligt
nedanstående fördelning:
Svensk förste hedersl eda mot
Utländsk förste hedersledamot
Svenska hedersledamöter
Utländska hedersledamöter
Ordinarie ledamöter
Svenska korresponderande ledamöter
Ut ländska korresponderande ledamöter
Nr U97 Lars G. Josefsson
Direktör Lars G. Josefesson är
verksställande direktör och koncernchef för Celsius AB

Nr U98 Hans-Christian Hagman
Fil. dr Hans-Christian Hagman
är säkerhetspolitiskt sakkunnig i
Högkvarterets
operationsledmng

Konteramiral Claes Tornberg,
som är ledamot i Kungl. Örlogsmannasällskapet sedan 1977 har
valts till hedersledamot

Nr 1299 Gunnar Dyhre
Kammarrättslagman
Gunnar
Dy h re, som är verksam vid Kammarrätten i Göteborg, är dessutom auditör vid Västkustens marinkommando och ordförande i
Föreningen Göteborgs Försvars
arbetsutskott
438

l

34

8
274
87
7

Hedersledamöter, ordinarie ledamöter och korresponderande ledamöter upptas kategorivis i invalsnummerordning med namn , födelseår och invalså r. Den senast invalde
ledamoten får i den fortlöpand e medlemsmatrikeln invalsnumret 1299 räknat från den
15 november 1771 då viceamiralen Kristoffer Falkengreen vid invalet erhöll invalsnummer 1.
Hedersledamöter
1. HL H M Konungen
1. HL HRH Prince Philip
718 Åke Lindemalm
731 Henrik Lange
764 DagArvas
765 Bo Westin
766 Bengt Lundvall
793 Torsten Nilsson
795 Christer Kierkegaard
810 Gunnar Grandin
842 Per Rudberg
851 Bengt Rasin
854 Gunnar Eklund
857 Folke Wedin
875 Ture Andersson
887 Jan F Enquist
903 Bengt J Sebuback
908 Bror Stefenson
922 Benkt Dahlberg
935 Stig Synnergren
954 Roland Svensson
955 Carl-Erik Almgren
970 Elmo R Zurnwalt jr
971 Olle Franzen

1946
1921
1910
1908
1913
1913
1915
1905
1918
1918
1922
1922
1920
1905
1908
1925
1928
1929
1920
] 915
1910
1913
1920
1924

1968
1956
1949
1951
1954
1954
1954
1956
1956
1957
1961
1961
1962
1963
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1971
1972
1972

980 HansEdstrand
990 Eric Malmberg
1005 Sture Ödner
1009 Ola Backman
1016 Nils Grenander
1033 Claes Tornberg
1046 Peter Nordbeck
1061 Dick Börjesson
1119 Camilla Odhnoff
1170 Göran Borggård
1188 Jan Klenberg
1189 Bjarne Grimstvedt
1190 Erik Malmsten
1204 Gunnar Hoppe
1205 Bengt Gustafsson
1227 Sir Michael Moore
1237 Kjell Prytz
1247 Sakari Visa
1264 E sko III i
1286 Morten Jacobsen

1915
1914
1920
1928
1917
1936
1938
1938
1928
1921
1931
1930
1920
1914
1933
1942
1935
1940
1945
1955

Ordinarie ledamöter
640Allan Kull
716 Gunnar Kemmer
721 Sigvard Samzelius

1903 1941
1908 1948
1910 1949

1973
1974
1975
1975
1976
1977
1978
1979
1983
1987
1989
1989
1989
1990
1990
1992
1993
1994
1996
1998
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1909
724 Gunnar Norström
1908
740 Olov Lundblad
1904
748 Tor A Ödman
1909
749 Harry Engström
1907
751 Carl Lindmark
754 Sten Ljungberg
1909
758 Hans G:son Hafström 1918
769 Carl-Magnus Hesser
1919
770 Carl-Fredrik Gillberg 1909
774 Bertil Sjöblom
1915
782 Ulf Eklind
1911
783 Axel Björling
1911
785 Åke Svedelius
1915
797 Gösta Svedman
1908
1910
799 Birger Ehnrot
806 Lars H:son Lundberg 1917
1919
807 Curt Borgenstam
1916
808 Hilding Bjurstedt
1912
815 Gunnar Schoerner
1919
818 Lennart Lindgren
1914
820 Lars Olof Lindgren
821 Harry Engblom
1916
1912
822 Gunnar Eriksson
1912
827 Gösta Lundgren
833 Bengt E Wiik
1918
835 Johan af Petersens
1920
836 Carl-Magnus von Döbeln1920
1921
843 Ingmar Wickberg
1917
845 Curt L Karlberg
847 Per Broman
1920
1919
849 Karl Gustaf Gester
859 Nils Lm·sander
1916
1918
860 Hans G Petrelius
1921
862 Sten Nilsson
1920
864 Sigurd Håkanson
1920
866 Claes Edgren
869 Jean-Carlos Danckwardt1922
1920
870 Hans Hallerdt
871 Nils U Rydström
1921
872 P Jan O Beckman
1918
1923
874 RolfTson Nerpin
878 Harry Hallberg
1922
1921
879 Göte Blom
1918
881 Bertil Nilzen
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1950
1952
1953
1953
1953
1953
1953
1954
1954
1954
1955
1955
1955
1956
1956
1957
1957
1957
1958
1958
1959
1959
1959
1959
1960
1960
1960
1961
1961
1961
1961
1963
1963
1963
1963
1963
1964
1964
1964
1964
1964
1965
1965
1965

888 Bengt Odin
1921
1917
889 Per Carleson
890 Göran Tobieson
1919
891 Lennart Forsman
1925
892 Åke Johnson
1923
1922
894 Olof Härlin
901 Lennart Jedeur-Palmgren 1927
1924
902 Bo V Granath
1925
904 Rune Berlin
905 Per Löfqvist
1916
907 Folke Hallbjörner
1928
910 Thomas Lagerman
1929
911 Bengt O'Konor
1925
1925
912 Arne Lundeli
913 Sven Linder
1918
914 Arne Gustafsson
1929
915 Hans Lindström
1924
916 Per V Boll e
1920
917 Erik Ygge
1922
918 Jan Prawitz
1932
921 Palle Sandberg
1929
926 K Erik Lyth
1920
927 Eric Jarneberg
1917
928 Karl Ekman
1924
929 Per Gunnar Fernander 1921
932 Cay Holmberg
1933
934 Carl-Gustaf Hammarskjöld
1934
938 Bertil Stjernfelt
1917
1935
939 Bo Rybeck
940 Olof Gäfvert
1916
1925
942 Lars Hansson
943 Gunnar Back
1926
945 Bo Cassel
1919
959 Bo Åsgard
1921
960 C Christer Söderhielm 1923
961 Per-Erik Bergstrand
1925
962 Lars M Werner
1923
963 Jan Bring
1932
964 Björn Engwall
1917
965 Wilhelm Carlstedt
1923
1931
974 Gunnar Nordbeck
975 Christer Fredholm
1926
982 Kjell Wern er
1920

1966
1966
1966
1966
1966
1966
1967
1967
1967
1967
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1972
1972
1973

983 Gunnar-Bo Ericson
984 Bengt Ekström
985 Per lnsulander
986 Nils-Erik Melinder
992 Lennart Nordgren
993 Ulf G Samuelson
994 Bertil Daggfeldt
995 Anders Muren
998 Carl Risberg
999 Torbjörn Hultman
1000 Lars E Ahlström
101 O Nils Hellström
1011 Lars G Persson
1012 Gustaf Samuelson
1013 Gunnar Tengstrand
1019 Göran Romare
1020 Lars Norrseli
1022 Rolf Ö h man
1023 Malte Jönson
1025 Stefan Furenius
1026 Torbjörn Ottoson
1027 Börje Huss
1034 Jan Friefeldt
1035 Svante Kristenson
1036 Hans Wachtmeister
1038 Nils Dellgren
1039 Johan Onnermark
1040 Lennart Grenstad
1041 Kristoffer Huldt
1042 Karl-Erik N ylen
1047 GustafTaube
1048 Jan Sonden
1049 Roderick Klintebo
1050 Göran Wallen
1051 Håkan Söderlindh
1052 John Adolfson
1053 Kaj Nielsen
1054 Hans Tynnerström
1055 Nils G-son Svahn
1060 Gösta Sundberg
1062 Torsten Engberg
1064 Nils-Olov Tillberg
1065 Lars-Erik Hoff
1066 Hans-Gösta Skoglund

1933
1931
1927
1921
1922
1931
1933
1923
1927
1937
1923
1924
1937
1927
1929
1922
1934
1928
1933
1934
1924
1922
1933
1935
1940
1923
1938
1931
1927
1930
1935
1933
1933
1933
1941
1920
1939
1927
1936
1928
1934
1938
1936
1929

1973
1973
1973
1973
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1975
1975
1975
1975
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1979
1979
1979
1979
1979

1067 Lars-Göran Rydkvist
1068 Frank E Rosenius
1069 Fredrik Hillelson
1074 Sten Swedlund
1075 Sune Birke
1076 Karl G Andersson
1077 Per V Larsson
1078 Bengt Hertzberg
1079 Magnus Haglund
1080 Olle Sergelin
1081 Bengt Dahlgren
1082 Per Lundbeck
1083 Anders Hammarskjöld
1084 Lars Thomasson
1088 Carl Gustav Fransen
1089 Gustaf von Hofsten
1090 Christer Hägg
1091 Kjell Lodenius
1092 Björn Sandström
1093 Rolf Blomqvist
1094 Ulf Edman
1095 Ulf Rubarth
1097 Ulf Adlen
1098 Roger Sprimont
1103 Emil Svensson
1104 Gunnar Bengtsson
1105 Kent Nordström
1106 Sven Carlsson
1108 Bertil Kristensson
1109 Karl Lychou
1110 Robert Nordqvist
1111 Bengt Uggla
1112 Sölve Larsby
1120 Torsten Lind h
1121 Ingvar Johansson
1122 Herman Fältström
1123 Lars Götherström
1125 Göran Oljeqvist
1126 Rolf Kullberg
1127 N Gunnar Karlsson
1128 Jan Wikberg
1130 Thomas Öhrwall
1131 Anders Hammare
1140 Jan Stenberg

1933
1940
1941
1937
1944
1931
1934
1938
1942
1940
1933
1936
1942
1935
1938
1942
1939
1934
1941
1937
1943
1939
1929
1942
1940
1936
1943
1928
1939
1938
1941
1937
1941
1941
1925
1941
1928
1941
1943
1938
1935
1925
1937
1934

1979
1979
1979
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1984
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1141 Göran Frisk
1142 Bo Lindkvist
1143 Mats Lindemalm
1144 Peter Herlitz
1145 Nils Eklund
1151 Tage Sjölander
1152 Roland Hultgren
1153 Lars Larsson
1154 Lars-Ivar Nero
1155 Inge Andblom
1157 Fred Backlund
1158 Börje Lindström
1159 Rolf Malm
1160 Carl Fredrik Ebeling
1161 Björn N ordbeck
1165 Nils Ove Jansson
1166 Claes-Göran Heden
1171 Björn Ljunggren
1172 Örjan Sterner
1173 Lars Wedin
1174 Anders Timdahl
1175 Torsten Björnsson
1176 Olov Andersson
1179 Rolf Brelimer
1180 Thomas Lundvall
1181 Lars O Graner
1182 Carl-Gustaf Dybeck
1183 Johan Fischerström
1184 Bengt Arne Johansson
1185 Anders Stävberg
1186 Jan Nordenman
1191 Leif H Sjöström
1192 Lars-Erik Salomonsson
1193 Lennart Sylven
1194 Stefan Engdahl
1195 Lennart Danielsson
1196 Bo Wranker
1197 Björn Holmberg
1198 Sture Malmgren
1206 Gösta af Klint
1207 lngo Smedensjö
1208 Leif Ahlquist
1209 Stellan Fagrell
1216 Håkan Larsson
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1943
1937
1944
1936
1944
1929
1939
1938
1946
1935
1940
1938
1934
1944
1944
1946
1944
1942
1938
1947
1938
1938
1942
1943
1943
1939
1944
1944
1943
1943
1947
1938
1947
1944
1950
1947
1946
1936
1943
1946
1941
1943
1943
1939

1984
1984
1984
1984
1984
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1986
1986
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1990
1990
1990
1990
1991

1217 Bertil Björkman
1218 PeterOsvald
1219 Henrik Bohm
1220 Curt Lundgren
1221 Krister Arweström
1228 Sven Rudberg
1229 Håkan Syren
1230 Håkan Neckman
1231 Göran Boijsen
1232 Bengt Rygge
1233 Johan Forslund
1238 Göran Gunnarsson
1239 Rolf Löthman
1240 Håkan Beskow
1241 Kenneth Lindmark
1242 Göran Larsbrink
1243 Benny Sjövall
1248 Björn Hamilton
1249 Bo Wallander
1250 Bengt Delang
1251 Bengt Johansson
1252 Thomas Engevall
1256 Jörgen Ericsson
1257 Christer Nordling
1258 Nils Bruzelius
1260 Mats Westin
1261 Torbjörn Larsson
1262 Christian Allerman
1265 Lennart Månsson
1266 Lars Holmgren
1267 Bo Rask
1268 Tage Andersson
1269 Leif N ytander
1270 Magnus Bergman
1271 Mats Wigselius
1272 Bengt Andersson
1275 Tommy Åsman
1276 Stefan Gustafsson
1277 Michael Gustafson
1278 Carl Fagergren
1279 Lars Gryzelius
1280 Bengt Nylander
1281 Claes Lundin
1287 Gunnar Wiestander

1947
1939
1941
1947
1944
1947
1952
1949
1951
1943
1946
1950
1949
1946
1949
1952
1951
1950
1952
1950
1952
1960
1953
1944
1946
1952
1951
1954
1951
1951
1952
1951
1954
1960
1955
1955
1950
1958
1957
1960
1954
1956
1958
1962

1991
1991
1991
1991
1991
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1994
1994
1994
1994
1994
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1998

1288 Claes-Göran Hagström
1289 Lars-Olof Corneliusson
1290 Odd Werin
1291 Hans Wieklander
1292 Anders O lovsson
1293 Johan Jenvald
1294 Anders Svensson

1952
1959
1958
1963
1967
1966
1964

1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998

Korresponderande ledamöter
1916
789 Sven Gerdin
1918
858 Wilhelm Odelberg
1916
876 Sven Rahmberg
1909
886 Stig Notini
1914
895 Fritjof Borgquist
1929
898 Sigfrid Wennerberg
1927
899 Jacob Sundberg
1924
900 Bengt G Gustafson
1916
931 Alf Åberg
1918
948 Lennart Kihlberg
950 Sven Swarting
1925
966 Walter Wicklund
1923
1926
977 Martin Ardbo
1926
978 Lennart Roseli
1920
987 Åke Tidlund
1915
988 Bertil Åhlund
989 Paul Påtsson
1928
1001 Carl-Gustaf lennergren 1918
1921
1002 Sven Nordenhem
1910
1003 Carl -Axel Malmberg
1923
1004 Bertil R Runnberg
1918
1014 Olof Cederlöf
1015 Bo Johnson 111eutenberg1942
1924
1029 Lars Ramsten
1929
1044 Ebbe Schön
1940
1045 Jan Eliasson
1056 Lars Wigenius
1928
1058 Lars Inge Hotster
1942
1930
1059 Björn von der Esch
1920
1070 Jarl Elisen
1920
1072 Bertil Erkhammar
1935
1085 Peter von B usch
1925
1086 Hans Lindgren
1099 Sven Fagerlind
1918
1930
1100 Hans G Frisk

1956
1963
1965
1966
1967
1967
1967
1967
1969
1970
1970
1971
1972
1972
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Kompletta
undervaHenssystem

Erfarenheten sedan starten 1910 och fortsatt intensiv satsning på
forskning och utveckling har gjort Bofors Underwater Systems till
ett av de ledande företagen i världen inom undervattensteknik .

Motala: Företagsledning, utveckling och tillverkning av tunga
och lätta torpedsystem samt ledningssystem för torpeder och
undervattensfarkoster.
Linköping: Fjärrstyrda undervattensfarkoster för civilt
och militärt bruk.
Landskrona: Sjömi nor, minröjsystem och sjunkbomber.

Celsius
BOFORS UNDERWATER
SYSTEMS
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Bofors Underwater Systems, Box 9 1O, 591 29 MOTALA, Sweden
Te l. 0141-22 45 00
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Daglig färjetrafik till
•
Gdynia i Polen, fraktökning med 50 % under

e

-

Markreservationer för
framtida utveckling av
ro-ro och tågfärjetrafik.

1998.

•

3 djuphamnskajer med
l O meters vattendjup,
25 ha markområde .

Kort inseglingsled till
Karlskrona.

•

Strategiskt belägen 300
km till hamnarna i
Baltikum, Ryssland och
Polen .

Industri- och hamnspår i
direkt anslutning till
..
stombanenätet.
KARLSKRONA

~KOMMUN
~
KARLSKRONA HAMN
4

Telefon: 0455 -30 30 00, www.karl skrona. se
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Högteknologisk samverkan
Vi mvccklar forsvarsc lckcroni k for mål-

leveramör av digitala rad iolänkar. Vi gör

uppriteke och sambaud och system för

också rad iobassrationer och anceunsysrem.

tel.ekornmun ib6on baseradepil

l eu rnodewr kunsb.pslore-

mik rovågsteknik. ProJukrom-

rag som vare är våra ) 500 meJ-

rådena får tekn iske mer och mer

arbetare nawrligrvis den största

gemensamt och vi u1 nynj;lr

resursen. Ni:islan 1vå 1red jedelar

uk rivr en te knisk viixciverkan i

av dem är ingen jiirer och tek-

utveck lingen av de c[vila och

niker, v:u:av errfernriot<d pädok-

m i l iräm prod u kre rna .

ro rsnivå.

rronik och s ig n<Jlbeh<tud liug är huv ud-

Nu är vi i fu ll gång med utveck ling av
niisw g ene r:1tion rad arsys tem för luftför-

tek ni ker i våra radarsystem ii.:ir flygvapnet,

sva r oc: h elekt ro n ik fo r 20 00-ralcrs rck:-

armen och mari nen . Vi är viiridsledande

kom mu n.ikatiun .

Mikrovågsteknik, höghasrig hersclek-

Ericsson Mic:rowave Sysrems AB, 4 .) l Hi( Möl nd al
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