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Meddelande 
från 

Kungl. Örlogsmannasällskapet 

Nr 7/2004 Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Stockholm 

27 oktober 2004 

(Utdrag ur protokoll) 

Sammanträdet ägde rum på Sjöofficersmässen, Långa Raden 8 på Skeppsholmen i 
Stockholm i närvaro av 17 ledamöter. 

§ 2 Anmäldes att sedan föregående sammanträde har ledamoten Nils-Olof Till
berg avlidit. 

§ 5 Beslöts att: 

årsavgift skall vara 350:- för svenska heders-, ordinarie och korresponderande 
ledamöter för verksamhetsåret 2005 samt 

prenumerationsavgift för TiS inom landet 200:- och utrikes 300:- fö r verksam
hetsåre t 2005. 

§ 6 Fastställdes sammanträden för 2005 

§ 7 Orienterade sekre teraren om symposiet "Baltic Future" som arrangerades av 
Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Örlogsmannasällskapet och Kun gl. In
genjörsvetenskapsakademien . Symposiet genomfördes i IVA:s konferenscen
trum med 75 deltagare från Östersjöländern a. 

§ 8 Höll ledamoten Peter Haglind inträdesanförande under rubriken "Bygg för 
förändring". 

Vid protokolle t 

Herman Fältström 

sekreterare 
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Nr 8/2004. Kungl. Örlogsmannasällskapets 233:e högtidssammanträde i Stockholm tis
dagen 15 november 2004 

(Utdrag ur protokoll) 

Högtidssammanträdet ägde rum i Vasamuseet och på Sjöofficersmässen, Långa Ra
den 8 på Skeppsholmen i närvaro av Deras Majestäter Konungen och Drottningen 
samt 98 ledamöter och inbjudna gäster. 

§ 4 

§ 5 

§ 6 

§ 7 

§ 8 
s ~ 9 

§10 

§11 

§ 12 

§ 13 

§ 14 

§ 15 

Omvaldes ledamoten Göran Larsbrink till ordförande för verksamhetsåret 
2005. 

Omvaldes ledamoten Bengt Andersson till vice ordförande för verksamhets
året 2005. 

Infördes nya ledamöter, som hälsades välkomna av ordföranden. 

Föredrog sekreteraren verksamhetsredovisningen för 2004, som godkändes 
och lades till handlingarna. 

Ajournerades högtidssammanträdet. 

Högtidssammanträdet återupptogs. 

Redovisade akademiens sekreterare, ledamoten Herman Fältström i ett anfö
rande 2004 års verksamhet under rubriken" Året som gått ". 

Presenterade sekreteraren nya ledamöter till vilka ordförande överlämnade 
diplom. 

Föredrog ledamoten Jan Bring utdrag ur minnesteckningar över avlidna leda
möter. 

Tillkännagavs Kungl. Örlogsmannasällskapets belöningar för 2004, vilka utde
lades av H M Konungen .. 

Höll korresponderande ledamoten Hans Corell anförande under rubriken 
"Mot nya horisonter". 

Höll Kungl. Örlogsmannasällskapets ordförande, ledamoten Göran Lars brink, 
vid nedläggande av sitt ämbete anförande under rubriken "Försvarspolitisk in
riktning 2005-2007 och den ekonomiska verkligheten" . 

Vid protokollet 

Herman Fältström 

sekreterare 
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Viktigt meddelande tillledamöter och 
prenumeranter 

I denna utgåva av TiS nr 4/2004 finns till svenska hedersledamöter, ledamöter 
och korresponderande ledamöter inlagt ett postgiroinbetalningskort avseende 
årsavgiften för 2005. 

För våra prenumeranter bifogas ett särskilt postgiroinbetalningskort för pre
numeration på TiS under 2005 . 

Avgifterna ska betalas senast 2005-02-28, vilket säkerställer att TiS når sina lä
sare i god ordning under det kommande verksamhetsåret. Glöm inte heller att 
anmäla eventuell adressförändring. 

Kungl. Örlogsmannasällskapets nya kansli i 
stockho/m 

Sedan l november 2004 har KÖMS tillträtt en ny kanslilokal i Drottning Vie
torias Örlogshem på Biasieholmen i Stockholm. Kansliet, som normalt an
vänds av styrelsen och dess funktionärer, kommer inte dagligen att vara be
mannat. 

Post- och besöksadress: 

Kungl. Örlogsmannasällskapet 

Teatergatan 3, 5.tr 

111 48 STOCKHOLM 

Telefon: 08-664 7018 (normalt endast telefonsvarare) 

Den tidigare postadressen Box 13025, 103 01 STOCKHOLM har därmed 
upphör t att gälla. 

367 



Sammanträdesplan för Kungl. Örlogsmannasällskapet 2005 
Onsdagen 15 december kl/730-2100 

Ordinarie sammanträde i Karlskrona i Sjöofficerssällskapets lokaler, Amiralitetstor
get Mötesförhandlingar samt inträdesanföranden av ledamöterna Kristian Gerner 
och Patrik Selling 

Onsdagen 26 januari 2005 kl 1730-2100 

Ordinarie sammanträde i Stockholm i Sjöofficerssällskapets lokaler, Skeppsholmen 

Mötesförhandlingar samt inträdesanföranden av ledamoten Staffan Palmqvist 

Onsdagen 23 februari 2005 kl1300-1500 

Ordinarie sammanträde i Stockholm i Sjöofficerssällskapets lokaler, Skeppsholmen 

Mötesförhandlingar samt inträdesanföranden av ledamöterna Bengt Lundgren och 
Bengt Lundborg 

Onsdagen16mars 2005 kl1730-2100 

Mötesförhandlingar samt inträdesanföranden av ledamöterna Patric Hjort och Mika
el Johnsson 

Måndagen 4 april2005 kll730-2100 

Ordinarie sammanträde i Göteborg i lokal i anslutning till Ostindiefararen Götheborg 
i samband med studiebesök ombord 

Mötesförhandlingar (revisionsberättelse för 2004 och beviljande av ansvarsfrihet för 
styrelsen) samt inträdesanförande av ledamöterna Joakim Severinson och Klas-Gö
ran Karlsson 

Onsdagen 24 augusti 2005 kll730-2100 

Ordinarie sammanträde i Stockholm i Sjöofficerssällskapets lokaler, Skeppsholmen 

Mötesförhandlingar (beslut om högsta antal nya ledamöter att väljas in 2005 och fast
ställande av vallistor) samt inträdesanföranden av ledamöterna Mats Elofsson och 
Henrik Börjesson 

Onsdagen 28 september 2005 kl1730-2200 

Ordinarie sammanträde i Stockholm i Sjöofficerssällskapets lokaler, Skeppsholmen 

Mötesförhandlingar (val av styrelse, valberedning och nya ledamöter) samt inträdes
anföranden av ledamöterna Jan Thörnqvist och Hans Granlund 

Onsdagen 26 oktober 2005 k/1300-1500 

Ordinarie sammanträde i Stockholm i Sjöofficerssällskapets lokaler, Skeppsholmen 

Mötesförhandlingar ( fastsällande av årsavgift och sammanträdesdagar för 2006) samt 
inträdesanföranden av ledamöterna Jan Floderström och Per-Ola Johansson 

Tisdagen 15 november 2005 kl 7600-2330 

234:e högtidssammanträdet i Karlskrona i Modellsalen vid Sydkustens marinbas. 

Sammanträdets slutna del omfattar val av ordförande och vice ordförande för verk-
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samhetsåret 2006, införande av nya ledamöter och föredragning av verksamhetsberät
telse, medan den öppna delen omfattar redovisning för det gångna året, några anfö
randen samt musikprogram. Därefter högtidsmiddag på Sjöofficersmässen, Amirali
tetstorget 

Första ordinarie sammanträde under verksamhetsåret 2006 kommer preliminärt att 
hållas i Karlskrona onsdagen 14 december 2005 i Karlskrona . 

Ny kassaförvaltare i Kungl. Örlogsmannasällskapet 
Korresponderande ledamoten Lars Wigert övertar från och med den l januari 2005 
befattningen som kassaförvaltare efter ledamoten Jan Bring, som har valt att lämna 
uppdraget. Lars Wigert kommer även fortsättningsvis att vara redaktör för Tidskrift i 
SjöväsendeL 

Medalj i Kvinnoförbundets anda 

En avdeforsta mottagarna av den nyinstijtade Kungl. Örlogsmannasällskapets medalj 
i Kvinnoförbundets anda var Gustav Henningsson tillhörande 3. ytstrid5jlottiljen, som 
fick ta emot sin utmärkelse vid en förbandsgenomgång den 2 december 2004. 
Utmärkelsen överlämnades av flottiljchefen, kommendör Anders Grenstad tillika 
styrelseledamot i akademien. 
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Minnesteckning för år 2004 

N ils-OlofTillberg 

Kommendör Nils-Olof Tillberg avled hastigt 20 oktober 2004 nyss fyllda 66 år. Hans 

närmaste är hustru Ann-Charlotte samt barnen Eva Tillberg-Bizzozero och Fredrik 

Tillberg med familjer. Nils OlofTillberg föddes i Stockholm, son till civilingenjör Olof 

Tillberg och hans maka Helga, född Svensson . 
Efter studentexamen 1957 började Nils-Olof som aspirant vid Kungl. Sjökrigssko

lan i Näsbypark och blev fä nrik vid flottan 1960. Efter officersexamen tjänstgjorde han 

företrädesvis i artilleribefattningar ombord på jagarna Småland, Gästrikland och Häl

singland samt på kryssaren Göta Lejon och på minfartygen Älvsnabben och Carlskro

na. Höjdpunkten på hans sjömilitära karriär var chefskapet på jagaren Halland bl. a. 

under fartygets utiandsexpedition till Medelhavet 1982. Efter studier vid Militärhög

skolan 1966-68 genomgick Nils-Olof särskild utbildning vid KTH med inriktning att 

tjänstgöra som marinens kontrollofficer vid Bofors. Tiden i Bofors ägnades åt kvali

tetssäkring av de marina beställningarna. Kvalitetsarbetet kom att få stor betydelse 

för Nils-Oiofs fortsatta arbete i marinen och inom Försvarets materielverk (FMV) 

Han utnämndes till kommendör 1984 samt till byråchef vid FMV 1989. Han var sedan 

1979 ledamot i Kungl. Örlogsmannasällskapet 
1993 valde Nils-Olof att gå i förtida pension och att som egen företagare satsa på 

kvalitetsrevision. Som kvalitetsrevisor verkade han som underleverantör till certifie

ringsföretaget Semko-Dekra med vilket han samarbetade från 1995 till sin för tidiga 

död. I kretsen av medrevisorer och kunder var Nils-Olof synnerligen omtyckt. Hans 

kompetens, förmåga att lyssna, att ta till sig nya ideer och hans behagliga sätt gjorde 

honom mycket populär och uppskattad bland kunder och medarbetare. Som alltid 

gjorde han även under denna sin andra karriär ett mycket gediget arbete. 

Som kurskamrat lärde vi känna Nils-Olof sommaren 1957 då vi som aspiranter

unga och förväntansfulla - började vår sjömilitära utbildning på Sjökrigsskolan. Nils

Olof vann tidigt allas uppskattning. Han ingav a lltid lugn och förtroende hos oss alla, 

dels genom sin intellektuella läggning, dels genom sitt vänliga och toleranta sätt. Han 

var alltid öppen för allsköns ideer och uppfattningar och närmade sig problem helt 

utan en förutfattad mening. Han lyssnade och lät alltid andra människor tala till punkt. 

Var han inte av samma uppfattning, fördömde han aldrig den andres mening men ar

gumenterade övervägt, sakligt och ofta med humor för sin ståndpunkt. Det var inte 

alltid lätt att finna motargument. Aldrig har vi hört honom säga ett nedsättande eller 

ont ord om någon annan; han var alltid vänlig och hjälpsam . 

Ni ls-Olof hade många strängar på sin lyra. Han hade ett mycket brett intressespek

trum, såväl intellektuella utmaningar som praktiska. Han var djupt allmänbildad, men 

också en skickli g hantverkare. Med sin finurlighet och naturliga tekniska förmåga ska

pade han många praktiska ting där de behövdes. Det han tog sig an, gjorde han med 

stor noggrannhet och utta lat engagemang. Resultatet blev övergenomsnittligt bra. 

Han var också en estet och livsnjutare; han tyckte om att vistas i en vacker omgivning 

och att klä sig propert samt värderade god mat och dryck. Han var en lågmäld person, 
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som inte framhävde sig själv. Det behövdes inte heller. Alla, som mötte honom, insåg 

snabbt, att han var en synnerligen godhjärtad människa med ett stort mått av humor. 

Han var en kär och mycket uppskattad vän saknad av kurskamrater och många andra . 

Av hedersledamolen Peter Nordbeck och direktör Göran Mö/ler 
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Ledamoten 
PETER HAGLIND 

Kommendörkapten Peter Haglind, som är mariningenjö1; är 
projektledare inom Försvarets materielverk för 
Visbyprojekt et. 

Bygg för förändring 
Inträdesanförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i 
Stockholm 27 oktober 2004 

Nya tider kräver nya angreppssätt vid utveckling och anskaffning av försvarsmateri
el. l en värld där förändringstakten hela tiden ökar går det inte att hålla fast vid de 
traditioner som vuxit fram under kalla krigets dagar. Men vad bör ligga till grund 
för den omställning som måste till? 

Världen förändras 
Jorden krymper! suggestiva TV-bilder 
skapar idag snabbt opinion och påverkar 
såväl vår framtidstro som vardag. Krig, 
naturkatastrofe r, terrorism e ller andra 
oroligheter berör oss var än de inträffar i 
världen på ett sätt som inte varit fallet 
någon gång tidigare i histori en. 

E n förutsättning för den här utveck
lingen har varit de tekniska landvin
ningarna. Landvinningar som i en accele
rerande takt omsätts i mer e ller mindre 
nyttiga hjälpmedel och "pry lar", nu kan
ske främst tydligt inom elektronik och 
informationshantering. Barnen växer 
idag upp i ett samhälle där tillgång till 
TY, datorer och Internet är en självklar
het. Det är en uppväxt som radikalt skil
jer sig från vår egen eller våra föräldrars. 

För Försvarsmakten har de storpoli-
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tiska förändringarna, vår ändrade säker
hetspolitiska situation och den allmänna 
utvecklingen, inte minst teknikmässigt, 
bara i modern tid inneburit en omfattan
de omdaning av grundläggande princi
per. Vi har på bara några få år gåt t från 
Kalla krigets statiska strukturer, via prin
ciperna om ett återhämtnings- och an
passningsförsvar, till dagens målbild med 
det tl exibla insa tsförsvaret - e ller som 
Överbefälhavaren formulerat det "från 
ett förrådsställt invasionsförsvar till ett 
insatt insatsförsvar". Nu är det de inter
nationella uppdragen som är normeran
de för hur Försvarsmaktens förband 
kommer att organiseras, utrustas och ut
bildas. Men det är inte många år sedan 
detta skulle ha betraktats som direkt 
opassande. 

Ledstjärnan för dagens försvarsför
ändringar är principerna om det nät
verksbaserade försvaret, NBF, där egen
skaper såsom förmåga till effektiv sam
verkan , informationsutbyte och inte 
minst flexibilitet i användandet av de allt 
färre resurser, som Försvarsmakten för
fogar över, är grundläggande. 

Marinen, sedan länge det mest nät
verksanpassade vapenslaget, har nu fun
nit sin nisch i internationa liseringen ge
nom att bygga vidare på det som varit 
unikt för den svenska flottan och amfi
biekåren, nämligen förm åga att kunna 
verka i skärgård och i grunda kustnära 
områden - det som på engelska brukar 
benämnas brown water eller nu även the 
extreme littorals'-

Försvarsmaterielanskaffning 
Ser man bakåt i tiden kan konstateras att 
utvecklingen av teknik för försvarsmate
rieltillämpningar legat på teknikens 
framkant och inte sällan varit ledande 
inom sina respektive områden. Påfallan
de ofta har den också innehållit spjut
spetsteknologier inom vilka olika rön 
och följdeffekter kommit den civila 
markanden till gagn. Ett numera ofta an
vänt exempel är hur den kompetens 
inom mikrovågsområdet som företaget 
Ericssons under många å r byggde upp 
inom den militära sidan av verksamheten 
utgjorde en förutsättn ing för företage ts 
framgångar inom den civil a mobiltelefo
nin. Men idag är förh ållandena de om
vända. l de allra flesta fall är det den civi
la marknaden som är drivkraften bakom 
både forskning och teknikutveckling. 

Civilt är konkurrensen generellt be
tydligt mer omfattande och produkt
framtagningen styrs mer direkt av behov, 
eller upplevda behov, hos konsumenter 

och kunder. Först ut med nyheter på 
marknaden skapar ökande marknadsan
delar och förutsättningar till ökad lön
samhet för företagen. För att överleva 
och växa på en sådan marknad krävs 
ännu snabbare omsättningstider, vilket 
starkt bidrar till den accelererande för
ändringstakt som vi uppl ever. 

Men det finns ett undantag- anskaff
ning av försvarsmaterieL Större försvars
projekt sträcker sig fortfarande över 
mycket lång tid. Det gäller såvä l vid ut
veckling och anskaffnin g som när syste
men används. Hur kommer det sig då att 
försvarsmaterielanskaffningar inte följt 
med i den allmänna förändringen? Det 
finns naturligtvis flera skäl till detta. 

Större anskaffningar av militär mate
riel styrs av andra faktorer än den efter
frågan som en stor konsumentgrupp ska
par på den civila marknaden. De är istäl
let förem ål för en politi sk process där 
många fler ingångsvärden än miJitärens 
behov och teknikens möjligheter spelar 
in. Besluten påverkar såväl industri- och 
arbetsmarknadspolitiken som internatio
nella relationer. Detta tillsammans med 
administrativa formalia gör att det tar 
lång tid att komma till beslut och att få 
besluten omsatta i praktiken. 

Historiskt har Sveriges alliansfrihet 
inneburit att vi utvecklat vår egen för
svarsmateriel, vilket skapat en tradition 
av att bedriva egen militär forskning och 
föda den inhemska industrin med teknik
utvecklingsuppdrag. En relativt stor an
del av försvarsbudgeten har också gått 
till forskning och utvecklin g. 

Men med Kalla krigets invasionshot
bild ställdes också krav på omfattande 
och resurskrävande kvantiteter. Med de, 
trots allt, re lativt begränsade resurserna, 
är det ingen vild gissning att omsätt
ningstidern a då användes som budgetre-
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gulatorer. Inte sällan gick det flera de
cennier mellan det att det ursprungliga 
behovet identifierats tills det att en pro
dukt eller ett system fanns ute att nyttja 
på förband. Tyvärr gäller det alltjämt 
idag. Det är fortfarande så att majorite
ten av de system som nu är under leve
rans till Försvarsmakten har utvecklats 
och konstruerats utifrån den kravställ
ning som fanns under Kalla kriget. 

Med långa omsättningstider följer na
turligtvis att den materiel som ska ersät
tas hinner bli föråldrad. Idag är till exem
pel en stor del av Försvarsmaktens radio
materiel mellan 30 och 50 år gammal -
alltså passerad av flera teknikgeneratio
ner. Telekommunikation är ju också ett 
av de främsta exemplen på teknikområ
den där den civila sidan ur många aspek
ter nu leder utvecklingen. 

Föråldrade system ställer krav på sto
ra tekniklyft vilket medför stora kostna
der för nyutveckling - kostnader som 
måste fördelas på långa serier för att 
kunna försvaras. Men långa serier tar 
lång tid att tillverka och införa på för
band. Ofta är det dessutom själva inför
seln med installation, integration och all
vändarutbildning som visat sig vara det 
som tar mest tid. 

Det hela blir alltså ett cirkelresone
mang- en form av Moment 22- som det 
hittills visat sig svårt att bryta. Begränsa
de resurser har inneburit långa omsätt
ningstider. Dessa leder till krav på stora 
tekniklyft , vilka i sin tur fordrar utveck
ling och ekonomiska resurser. Utveck
lingen tar tid liksom de politiska beslut 
som erfordras för att få tillgång till de 
ekonomiska resurserna där också den 
kostsamma utvecklingen stä ller krav på 
längre serier. 
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Kravglidning 
Ett generellt problem vid utveckling är 
det som brukar benämnas kravglidning, 
d.v.s. att kravbilden hela tiden förändras. 
Att utvecklingsprojekt utsätts för detta 
är förvisso inget mäi·kligt. Kravställaren 
blir klokare och tekniken medger också 
andra lösningar samtidigt som den miljö i 
vilken materielen ska användas ändras. 
Nya krav tillkommer och gamla modifie
ras mer eller mindre kontinuerligt. Ett 
projekt kan alltså , redan från start, tving
as in i en förändringshantering- en han
tering som i sig skapar förseningar. Kon
sekvensen blir att ju större och längre ett 
projekt är, desto längre blir förseningar
na (och fördyringarna) vilket alltså ytter
ligare späder på resonemanget om om
sättningstiderna ovan. 

I långa försvarsmaterielprojekt blir 
kravglidningen följaktligen speciellt tyd
lig,därförväntningarna på de ännu inte le
vererade systemen naturligtvis är att de 
ska ligga på teknikens framkant. Refe
rensramen hänförs till den värld som vi le
ver i just för stunden. Det är därför viktigt 
att komma ihåg att materielen kravställts, 
specificerats och upphandlats för kanske 
ett decennium sedan. Finns ingen föränd
ringshantering, vilket sällan är fallet, är 
det med andra ord en uppenbar risk att 
förväntningar och levererad produkt inte 
är i samklang med varandra. 

Flexibilitet och 
standardisering 
Hur ska vi då komma till rätta med den
na paradox inom försvarsmaterielan
skaffningen och går det överhuvudtaget? 
Till att börja med krävs en, åtminstone 
delvis, förändrad syn på materiella och 
immateriella til.lgångar. 

Det är inte i de tekniska systemen i 

sig de stora värdena ligger utan snarare i 
kunskapen om bakomliggande principer 
och hur man bygger, integrerar ihop och 
använder tekniken. Får detta mitt påstå
ende utgöra bas för ett fortsatt resone
mang öppnar sig möjligheter som kanske 
inte var tänkbara tidigare. Den förändra
de synen är möjlig eftersom kvantitets
kraven idag är underordnade kvalitets
kraven. Invasionshotet utgör ju inte läng
re grunden för utformningen av Sveriges 
försvar. Det är istället den närmaste noll
tolerans mot dödsfall och allvarliga per
sonskador som präglar utiandsmissioner
na som driver utveckling, träning och an
skaffning av materiel. 

Vi måste också acceptera att föränd
ring är det naturliga tillståndet. Det får 
till följd att just förmåga till förändring 
måste utgöra ett designkriterium vid ut
vecklingen av nya system. Vid beskriv
ningen av principerna bakom NBF an
vänds ofta liknelser med utbytbara lego
bitar och tjänster som ska vara tillgängli
ga för alla behöriga via "Nätet". Vad man 
försöker uppnå och beskriva skulle kun
na rymmas under rubriken flexibilitet. 
Olika aspekter av denna flexibilitet är 
mångsidighet och anpassn ingsbarhet i 
taktiska och stridstekniska situationer 
för stunden men även i form av utveck
lingsbarhet över tiden. Båda dessa aspek
ter kommer att behöva påverka hur tek
niska system konstrueras. 

De flesta av de stora försvarsmateri
elprojekten har idag långtgående krav på 
mångsidighet när det gäller användning
en av de tekniska systemen. JAS 39 Gri
pen är i sanning ett mångfunktions-, eller 
multirole-, flygplan. Motsvarande krav 
har på den marina sidan materialiserats i 
Visbykorvetterna som idag är världsuni
ka i sin mångsidighet - en mångsidighet 
som också fått genomslag på utformning-

en av delsystemen ombord. Systempre
standa har snarare ökats genom att kom
binera mer eller mindre standardkompo
nenter till en väl fungerande helhet än att 
öka dem på ett enskilt lednings-, sensor-, 
vapen- e ll er plattformssystem. Samver
kan mellan plattform, senso rer och ver
kansdelar i det automatiska Juftförsvaret 
är ett koncept som vidareutvecklats med 
erfarenheter från Göteborgskorvettern a. 
På undervattenssidan kombineras ge
nom delsystemet Hydra passiva och akti
va sensorer på ett sätt som aldrig tidigare 
skett. Operatörsplatserna i stridsled
ningscentralen och ledningssystemet 
Cetris är individuellt konfigurerbara, el
ler rollbaserade som NBF-termen lyder, 
för att möjliggöra ett optimalt nyttjande. 
Övriga system ombord stödjer också en 
mycket snabb växling mellan olika del
och huvudfunktioner såsom minjakt, 
ubåtsjakt och ytstrid. 

Men i alla dessa fall finns dock en god 
förbättringspotential för teknisk anpass
ningsbarhet, eller flexibilitet , över tiden. 
Arbetet med att standardisera gränsytor 
har inte kommit så långt att det , möjligen 
med något undantag, har kunnat dras nå
gon verklig nytta av den modularilet som 
standardiseringen syftar till. Men ett ex
empel, som kan nämnas i sammanhanget 
och där utvecklingen kommit en bit på 
väg, är via den maringemensamma gräns
ytan, benämnd alfa , som idag finns införd 
mellan lednings- och kommunikations
systemen. Tanken bakom alfa var att se
parera de två delsystemen, så att föränd
ringar i det ena inte direkt slår igenom i 
det andra. Konkret ska det till exempel 
vara möjligt att ändra strukturen på ett 
datoröverföringsmeddelande utan att 
över en natt behöva ändra i samtliga ma
rina ledningssystem, vilket är en både 
komplicerad och dyr operation. 
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Vi måste bli bättre på att använda 
standardiserade gränsytor, produkter 
och civil teknik i våra system. Här krävs 
möjligen en attitydförändring - vi måste 
fokusera mer på att leta efter styrkorna i 
den civila utvecklingen istället för att 
bara leta efter brister och tillkortakom
manden. Därmed inte sagt att det går att 
använda civila produkter för alla militära 
ändamål. Det kommer alltid att finnas 
områden, där det krävs militär forskning 
och utveckling. Även om de kommer att 
bli färre och mindre. En viktig uppgift vid 
byggandet av militära system blir därför 
att identifiera de bitar som i det stora 
pusslet inte kan ersättas med civil teknik. 

Nyttjandet av civil teknik möjliggör 
också en högre grad av interoperabilitet 
till en lägre kostnad. Det går förvisso att 
ha olika synpunkter på Microsofts domi
nerande ställning när det gäller operativ
system och andra programvaror, men det 
faktum att så gott som alla använder fö
retagets produkter oavsett om det är i 
Dorotea, Calcutta eller VIadivastok un
derlättar naturligtvis vid samverkan. Den 
stora spridningen medför också att det är 
möjligt att minska utbildningskostnade
rna eftersom förkunskaperna generellt 
är större. 

Nya affärsmodeller 
Från teknisk synpunkt medför använd
ningen av öppna, kommersiellt väl accep
terade standarder ett ökat utbud, en 
ökad konkurrensen och en större press 
på de traditionella försvarsmaterielleve
rantörerna. 

Men traditionell försvarsindustri le
ver, i stor utsträckning, kvar med gamla 
affärsmodeller. Ä ven om tekniken eller 
de tekniska lösningarna för att öka flexi
biliteten redan finns tillgänglig, eller är 
på god väg att bli det, utgör de sedan 
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länge inarbetade förhållanden mellan 
beställarorganisationer och företag inom 
försvarsindustrin en hämsko. Så länge 
några delar av systemen är beroende av 
militärspecifik teknik kommer industrin 
att försöka behålla helhetsgreppet. 

Ett exempel där myndighetssidan har 
dragit lärdom av tillvägagångssätt och 
tekniker från den civila marknaden är 
inom utvecklingen av nästa generations 
taktiska radiosystem. För fasta telekom
munikationer har de civila systemen 
länge utgjort basen, men nu standardise
rar försvarsmyndigheterna i USA även 
radiosystembyggandet enligt en metodik 
som rönt framgång på den civila person
datormarknaden . 

Vad de gjort är att de har låtit indu
strin först definiera en standard (SCA2

) 

och sedan använt denna som bas för an
skaffningen av det nya försvarsmaktge 
mensamma radiosystemet JTRS3 stan
darden definierar hur hårdvaran separe
ras från mjukvaran och reglerar också 
hur hård- respektive mjukvara ska byg
gas upp. Det här har skett samtidigt som 
det nu är tekniskt möjligt att förlägga det 
mesta av signalbehandlingen till mjukva
ran, det vill säga analog-till-digital-kon
verteringen sker mycket snart efter det 
att signalen tagits emot i antennen. Radi
on kan alltså liknas vid en persondator, 
där det är möjligt att via olika program 
ändra funktion och prestanda. Det kom
mer följaktligen inte längre vara nödvän
digt att bära runt på olika radioapparater 
för att kunna kommunicera med fl era 
mottagare. Programmen som hanterar 
olika kommunikationsformat kan ju som 
i en persondator ändras och också arbeta 
parallellt. Radion blir med andra ord ett 
mycket flexibelt och anpassningsbart 
verktyg. Den här tekniken finns alltså re
dan idag. 

Den största utmaningen har istället 
varit att förmå de traditionella radioleve
rantörerna att anpassa sitt sätt att göra 
affärer. Det går inte längre att knyta upp 
kunden i sin egen proprietära lösning ge
nom attraktiv prissättning på grundleve
ransen för att därefter räkna hem vinster 
på uppgraderingar, anpassningar och un
derhåll. Marknaden kommer istället att 
öppna upp för nya, eller "reformerade", 
leverantörer. Fullt tänkbart är att en le
verantör erbjuder kunden att leasa en 
funktion, till exempel Länk l1 som är 
den kommunikationslänk som är mest 
spridd inom NATO, under en viss tid ge
nom att betala en licensavgift. 

Detta är ju även intressant ur ett vida
re perspektiv. Skulle det vara tänkbart att 
leasa försvarsmateriel och betala för en 
överenskommen tillgänglighet, d.v.s. att 
tillverkaren, eller någon annan, äger ma
terielen och står för underhållet? 

Analys och systemarbete 
Likt all utveckling, som man önskar på
verka i någon mening, måste den föregås 
av en analys. Det är viktigt att skapa sig 
en uppfattning om hur det totala pusslet 
ser ut, vilka bitar som redan finns i form 
av militära system , vilka som går att åter
finna på den civila marknaden och var de 
reella hålen finns. Det är där vi kan för
vänta oss att den civila utvecklingen inte 
kommer att fylla igen hålen som militära 
forsknings- och utvecklingspengar ska 
läggas i en krympande budget. Det finns 
ingen anledning att via Försvarsmaktens 
budget finansiera utveckling som ändå 
sker, eller kommer att ske, civilt. 

Analysen grundar sig på den disciplin 
inom ingenjörskonsten som brukar be
nämnas tekniskt systemarbete, eller på 
engelska systems engineering4

, och bör 

också innehålla en tidsdimension i vilken 
förändringar över tiden fångas. Den kan 
då även utgöra en bas för hur och när ut
veckling av redan existerande militära 
pusselbitar bör gå till. 

Pusslet måste vidare läggas på olika 
systemnivåer. De marina bitarna måste 
passa till pusslet för hela Försvarsmakten 
som in sin tur måste passa till Sverige
pusslet. Ett sjöstridssystem består också 
av flera delsystem såsom sensorer, tele
kommunikations-, lednings-, naviga
tions- och vapensystem som alla ska inte
greras ihop till en fungerand e och välba
lanserad helhet i en fartygsplattform. 

För att systemen i detta pussel ska bli 
så enkelt som möjligt att lägga ur teknisk 
synvinkel, krävs att det ligger en arkitek
tur i botten. Med arkitektur avses här det 
regelverk och riktlinjer som utgör ramen 
för hur gränsytor mellan delsystem ska 
byggas. Det är alltså både en förteckning 
över tillåtna standarder och en instruk
tion för hur dessa ska tillämpas. De mås
te dessutom, som redan nämnts, vara 
öppna och kommersiellt väl accepterade 
så att det finns en reell konkurrenssitua
tion. 

Kortare serier 
En konsekvens av att det är kunskapen 
och inte det tekniska systemet i sig som 
är det stora mervärdet är att anskaffning 
kan göras i kortare serier. Med kortare 
serier följer kortare omloppstider och 
därmed en ökad möjlighet att följa med i 
teknikutvecklingen. Med mindre pussel
bitar blir dessutom varje anskaffning och 
uppgradering mindre dramatisk . 

Men kortare serier innebär också , åt
minstone vid konstant total numerär, ett 
större antal samtidiga system. Dessa sys
tem måste också kunna fungera ihop. 
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Inom datorvärden brukar man tala om 
versioner, releaser och bakåtkompabili
tet, vilket är en stor utmaning att hantera. 
Denna utman ing ökar dessutom i om
fattning då anta let varianter av ett sys
tem ökar. 

Det leder också till krav på att den 
upphandlande organisationen ständigt 
måste hålla sig a jour med teknikutveck
lingen och vad marknaden kan erbjuda 
med relativt små utvecklings- och an
passningsåtgärder. Ett sätt att göra det 
och som lanserats på bredare front de se
naste åren , är, vid sidan av pågående an
skaffningar, att arbeta med demonstrato
rer och demosystem. En stor del av arbe
tet inom ramen för Försvarsmaktens led
ningssystemutveckling bedrivs på detta 
sätt. Men avgörande för framgång är att 
demoarbetet över tiden inte blir helt fri
stående från elen skarpa verksamheten -
en "stat i staten"- utan att elen baseras på 
konkreta erfarenheter från verkliga livet. 

Vem gör vad? 
Nya ticler kräver nya relationer mellan 
kund, beställare och leverantör, cl.v.s. 
mellan Försvarsmakten, FMV, och indu
strin. Utgående från resonemanget med 
systemarbetet kan då frågan ställas vem 
som egentligen genomför analys och de
sign av systemen. Det finns inget entydigt 
svar på den frågan om det i svaret ska fin
nas knivskarpa skiljelinjer mellan olika 
aktörer som är allmängiltiga. Som i så 
många andra faJJ, beror det istället på fl e
ra olika omständigheter. 

Systemarbete måste, som nämnts 
ovan, genomföras på olika systemnivåer. 
Från hur hela Försvarsmakten skall ut
formas ner till layouten på enskilda 
kretskort. När de gäller de högsta nivåer
na, d.v.s. hur man bygger upp en försvars-
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makt, en marin , eller ett förband , måste 
ansvaret för detta ligga hos kund och be
ställare som alltså även måste svara för 
analysen på de här nivåerna . Vidare tor
de det vara ställt bortom all tvivel att det 
är industrin som står för analys och de
sign på "kretskortsnivå". Den stora frå
ga n blir var gränsen skall dras. 

Det finns två tydliga utvecklingslinjer 
som, åtminstone ytligt betraktat, skulle 
kunna uppfattas som motstridiga . Den 
ena, som redan berörts, är en strävan att 
så långt det är möjligt entydigt definiera 
övergripande design och gränsytor med 
hjälp av öppna, kommersiellt acceptera
de och väl använda standarder. Detta 
bland annat för att skapa förutsättningar 
för att nyttja komponenter primärt ut
vecklade för elen civila markanden och 
därigenom skapa en ökad konkurrens. 
Syftet är inte enbart ekonomiskt utan 
ska även ses mot bakgrund att bättre 
kunna följa med i elen tekniska utveck
lingen inom väl avgränsade delar eller 
moduler. 

Den andra utvecklingslinjen innebär 
att flytta över mer ansvar och uppgifter 
på industrin som då ska svara för fler och 
större helhetsåtaganclen. Det kommer 
al ltså att bli en balansgång mellan elen 
konkurrensskapande öppenheten och in
dustrins behov av att bevara företags
hemligheter för sin egen överlevnad och 
utveckling. Något enkelt svar finns alltså 
inte. 

[ntegrerade projekt team (IPT), där 
representanter från olika aktörer såsom 
tillverkande industri, upph anellande 
myndighet, högskolor, universitet och 
sl utanvända ren, har länge varit en förete
e lse som rönt stor uppmärksamhet, inte 
minst i utvecklingsprojekt. Det är dessut
om en disciplin som vi svenskar anser oss 
själva tämligen framstående inom, vilket 

troligen också är sant med internationel
la ögon sett. Sveriges säkerhetspolitiska 
bakgrundmed alliansfriheten uneler Kal
la kriget ledde ju till ett intimt samarbete 
mellan myndigheter och elen inhemska 
industrin långt innan IPT var uppfunnet 
som begrepp. 

Men sedan ett anta l år tillbaka är det
ta förhållande rubbat i grunden. Upp
hanellande myndighete r är idag styrda av 
nya rege lverk för offentlig upphandling 
samtidigt som det inte längre finns någon 
svensk inhemsk försvarsindust ri , där na
tionella intressen kan tillåtas styra beslu
ten på samma sätt som tidigare. Leveran
törerna , oftast ingående i multinationella 
koncerner, styrs nu primärt av mer kort
siktiga vinstintressen och inte företräd es
vis av att leverera bra produkter, även 
om detta ofta naturligtvis hör ihop, åt
minstone på sikt. 

Samarbetsformerna inom ramen för 
IPT måste alltså förändras för att spegla 
denna utveckling. Ett exempel på detta 
utgör de så kallade design-, eller system
partners som uneler senare tid fått en allt 
vidare spridning vid utveckling och an 
skaffning. Det är naturligtvis även ett re
sultat av att upphanellande myndighet, i 
det här fallet FMV, med politisk styrning 
skurits ned så mycket att en stor del av 
elen kompetens som erfordras, inte minst 
för det tekniska systemarbetet, måste sö
kas utanför den egna organisationen. 

Om förändring är normaltillståndet 
och fl exibilitet ska utgöra ett clesignkrite
rium, som framföreles ovan, ställs också 
krav på en organisation som har förmå
gan att fö lja upp, administrera och styra 
de te kniska systemen inom Försvars
makten. Men en sådan saknas idag samti
digt som förutsättningen för att på myn-

dighetssidan bygga upp en organisation 
måste anses som starkt begränsad. Här 
finns alltså potential för ett utvecklat och 
över tiden mer permanent l PT- ett IPT 
där P:et då bör utläsas som något annat 
än projekt, kanske program eller möjli
gen produkt. 

Sammanfattning 
För att komma tillrätta med de långa om
sättningstiderna för försvarsmateriel och 
storleken på försvarsanskaffningarna , 
kommer det att krävas att de tekniska 
systemen redan från början ges en hög 
flexibilitet och konstrueras så att anpass
ning och vidareutveckling förenklas. 
Men det kräver ett ordentligt systemar
bete, en väl definierad teknisk arkitektur 
och inte minst en organisation som kla
rar av att hantera en ständig förändring. 
Det gäller vidare att skapa kostnadsef
fektivitet genom att analysera delkom
ponent efter delkomponent och se om 
det går att dra nytta av lösningar primärt 
utvecklade för elen civila marknaden. 
Med respekt för varandras roller måste 
även samarbetet mellan leverantörer, be
ställare och användare ses över och för
ändras för att stödja denna utveckling. 

Noter 

' Kustområden karaktäriserade av mycket 
trånga och grunda farvatten med svåra hydro
grafiska och -akusti ska förhållanden och där 
hotbilden omfattar en kombination av såväl 
luft-, land-, yl- som unelervattens hot. 
2 Software Com munication Architecture 
3 Joinl Tactical Radio System 

' Systems e ngineering syftar till att utveckl a 
system ur ett helhets- och livscykelperspektiv. 
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Kommendör Sven Rudberg är sedan juli 2003 chef 
för "!ntelligence Requirements" vid EU:s militära stab i 
Bryssel 

Nya utmaningar och krav på Marinens officerare 
kräver flexibel utbildning 
Årsberältelse i vetenskapsgren Il- Personal, utbildning och organisation. Årsberättel
sen kommer inte att presenteras vid sammanträde på grund av författarens utlands
tjänstgöring. 

Vi lever i en värld under snabb förändring där informationen om och samarbetet 
med omvärlden ökar. Internationaliseringen av vår tillvaro fortsätter, nya hot och 
risker gör att utmaningar mot vår säkerhet är väsentligt annorlunda idag än tidiga
re. För Försvarsmaktens del har de senaste årtiondena inneburit stora förändringar. 
Samverkan och samarbete internationellt, som tidigare varit sällsynt, hör nu till ru
tin. Svenska officerare arbetar inom EU:s militära samarbete och, som partner, sam
verkar Sverige med NATO. Förband med en "svensk profil" för försvar av det egna 
landet ersätts av förband rustade för att genomföra internationella operationer i di
rekt samverkan med andra nationer. Insikten om behovet av förändringar har kom
mit successivt och omvandlingen har skett under stundtals stor vånda. 

I dag jämförs insatser och prestationer 
av svenska förband och officerare, sjö
män och soldater med utländska. Inter
operabilitet, cl .v.s. förmågan att samver
ka/operera med andra (jämförbara) na
tioners personal och förband, har blivit 
ett honnörsord. Interoperabilitet inne
fattar såväl hårda som mjuka faktorer. 
Med hårda avses vapen/vapensystem, 
samband/frekvenser, logistik (t ex mun
stycken vid tankning) d. v. s. sådana som 
är relativt enkla, om än kostsamma, att 
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införa. Med mjuka avses "tänkande", 
språk, arbetssätt, procedurer, rutiner mm. 
Dessa senare faktorer är betydligt svårare 
att förändra och kräver stora utbildnings
insatser och träning/övning. 

Det är en del av anpassningen av För
svarsmakten till de mjuka faktorerna , om 
förändringar av utbildningen för officera
re, som denna årsberättelse skall behandla. 
De krav som ställs på nya eller förändrade 
kompetenser hos officerare i dagens situa
tion medför behov av att anpassa den kun-

skap och de färdigheter som krävs 
för att uppnå god förmåga och dug
lighet i sitt yrke. 

Resonemangen nedan grundas 
på elen nyligen presenterade skolre
formutredningen 1 "Ett reformerat 
skolsystem för Försvarsmakten" 
där unelertecknad var sekreterare. 
Detta innebär att främst de skol
bundna delarna av utbildningen 
kommer att beröras. Vidare utnytt
jas "Sjöfarare uneler tretungad flag
ga - Kompetens och Behörighet", 
det betänkande som gjorts av Mari 
nens Behörighetsutredning. 2 

Efter att nedan ha diskuterat 
kompetensbehovet, kommenteras 
de specifika svenska förhållanden 
som av politiska och andra skäl 
(bl.a. arvet) styr utformningen av 
utbildningen. Akademiseringav ut
bildningen berörs därefter innan 
några av de förslag som utredning
en gav redovisas. En kort inblick ges 
också i dagens situation avseende 
Försvarsmaktens/Marinens utbild
ning. 

Kompetensbehov 

Allmänna och nytillkomna krav 
Styrande för den utbildning en indi
vid behöver för att lösa sina uppgif
ter bör rimligen grundas på den 
kompetens som behövs. Denna 
kompetens grundas på kunskaper 
(fakta och metoder), färdigheter 
(att kunna göra) samt vilja och för
måga att använda kunskaper och 
färdigheter i praktiken 3 Det är såle
des genom lärande, träning och 
praktisk tillämpning som komp
etensen byggs upp. Dock är det in-

elividens vilja och personliga egenskaper som 
slutligen avgör den enskildes förmåga och 
kvaliten på insatserna. 

Försvarsmakten kan sägas vara en kompe
tensorganisation, där förmågan att lösa ålagda 
uppgifter byggs upp av individernas kompe
tens. Dock fanns mycket lite skrivet kring be
greppet officerskompetens när skolreformut
redningen genomförde sitt arbete. Ett omfat
tande grundarbete genomfördes därför inled
ningsvis och skrivelsen "Det militära försva
rets kompetensbehov" 4 förankrades väl i or
ganisationen och insändes till regeringen som 
bas för det fortsatta arbetet. 

Yttersta syftet med officersutbildningen är 
att utveckla förmåga att verka i väpnad strid 
som ledare för förband eller för vissa funktio
ner. Detta innebär att leda människor uneler 
extrema förhålland en och fatta beslut om le
galiserad våldsanvändning med risk för eget, 
underställdas och andras liv. Härigenom skil
jer sig officersyrket från de flesta andra. Vissa 
unika kompetenser är därför nödvändiga och 
ger yrket dess särart. På officerare ställs speci
ella krav på förmåga att bära psykisk och fy
sisk press samt på ett etiskt och moraliskt för
hållningssätt som en följd av miljön och kon
sekvenserna av de beslut som officeren måste 
fatta . Det är uppenbart att detta ställer särskil
da krav på karaktärsdanande moment i ut
bildningen. 

Samtidigt syns en tydlig förändring i hot
bilden, elen breddade hotbilden, där gränserna 
mellan militära och civila hot flyter samman. 
Idag talas om säkerhet och beredskap inför 
olika hot och risker där nationella säkerhets
funktioner och lagföreträdare (det militära 
försvaret, polis, tull , kustbevakning mm) sam
verkar med näringslivets egna organ. Vi kan 
idag tala om vårt totala försvar för säkerhet. 
Här ställs krav på officeren att kunna medver
ka i olika former av stöd till samhället och vid 
(internationell) krishantering. Då samverkar 
officeren med företrädare för andra samhälls-
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funktioner, där kravet på förmåga till 
kommunikation , empati och inlevelseför
måga prövas. I den internationella verk
samheten tillkommer kulturskillnader 
och språkbarriärer som ställer ytterligare 
krav. Som officer behöver man både vara 
väl utbildad och bildad, d. v.s. ha en förmå
ga att förmedla sina kunskaper i en icke
militär miljö, ha kunskap om dem man 
samverkar med och en förmåga att kun
na uppfatta och förstå andras argument. 
Officeren som leder insatser i dessa mil
jöer måste inge respekt och förtroende 
hos sina partner i denna samverkan. 
Samtidigt sker idag en närgången media
bevakning och kritisk granskning av För
svarsmakten och dess personal , vilket yt
terligare understryker detta behov. 

Inom utrikesförvaltningen krävs en 
ökad militär professionell funktion för 
att verka inom internationella och säker
hetspolitiska fora. Här krävs officerare 
med en breddad förmåga som har verkat 
även utanför Försvarsmakten. l dessa 
sammanhang krävs att officeren är väl 
förankrad i samhället. En god kunskap 
om samhället och insikt om vikten av 
moral, etik och värderingar bidrar till 
denna förankring. Ju högre militär grad 
en officer har, desto större är behovet av 
förståelse och kunskap om Försvars
maktens olika roller i samhället. 

Uppdelning/indelning av 
kompetenser 
skolreformutredningen valde att indela 
officerens kompetens i generella kom
petenser inkluderande kärnkompetenser 
och befattningsrelaterade kompetenser. 
Stora delar av kompetensbehovet är lik
artat för alla el ler för stora delar av offi
cerskollektivet och benämns generell of
ficerskompetens. Dessa kompetenser är 
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tidsoberoende eller förändras långsamt. 
Andra delar av kompetensen knyts di
rekt till det specifika yrket , så kallade be
fattningsrelaterade kompetenser, som 
varierar mellan försvarsgrenar och indi
vider. Dessa är mer att betrakta som 
"färskvara" och avspeglar den förståelse, 
de kunskaper och de färdigh ete r som of
ficeren behöver för tjänstgöringen i en 
viss specifik befattning. Här återfinns be
hovet av expert- eller specialistkunska
per. 

Kärnkompetensen är den som konsti
tuerar officerens legitimitet och är en 
nödvändighet för att kunna bli officer. 
Den utgör basen för officerens mandat 
att verka som representant för statsmak
terna i såväl fred , kris som krig. Här ingår 
en grundläggande gemensam värde
grund i etiska och moraliska frågor, in
klusive seder och traditioner, samt en 
personlig stridsduglighet. En viktig del är 
förmågan att leda förband och underen
heter till dessa, att vara chef. Chefskom
petensen kan ses som förmågan att skapa 
helheter, kommunicera dessa och däref
ter fatta och genomföra beslut, att leda 
och samverka. 

De generella kompetenserna utgör 
basen för officerens verksamhet och fun
damenten ges i den grundläggande offi
cersutbildningen. De förmedlas i den 
teoretiska utbildningen, men förutsätts 
bli befästa i praktisk tillämpning vid för
band ombord e ller i fält. Någon klar och 
entyd ig uppdelning finns inte, men utred
ningen satte upp tio olika generella 
kompetenser; 
1. Förmåga att deltaga i och leda 

väpnad strid 
2. Ledarskaps- och utbildarförmåga 
3. Förståelse och kunskap om För

svarsmaktens roll och uppgifter i 
ett demokratiskt samhälle 

4. Förmåga och kunskap inom inter
nationell verksamhet och interna
tionella förh åll anden 

5. Kunskap om samhället, säker
hetspolitik och folkrätt 

6. Insikt om vikten av moral , etik , 
värderingar, jämställdhet, etnisk 
och religiös mångfa ld och könsre
laterade förhållande m.m. 

7. Kunskap om militärteknik och in
formationsteknologi 

8. Förhållningssätt baserat på be
prövad erfarenhet och vetenskap
lig grund 

9. Förtrogenhet med specifika verk
samhetsmiljöer; mark, sjö och luft 

10. Övriga kunskaper, nödvändiga 
främst i övnings- och utbildnings
verksamheten 

Rubrikerna säger en hel del om innehå l
let i de olika kompetenserna, och dessa 
utvecklas inte mer här. Chefskompeten
sen, som omtalats ovan, kan ses som sam
mansatt av flera av dessa kompetenser 
och blir, med stigande grad och ansvar, 
alltmer väsentlig. 

Officerens befattningsrelaterade 
kompetenser är ett komplement till de 
generella och är nödvändiga för att offi
ceren skall kunna verka i sin befattning. 
De varierar mycket mellan individer be
roende bl.a. på försvarsgren , trupp- och 
vapenslag. Den officer som fördjupar sig 
inom ett fackområde och tjänstgör där 
under längre tid kan med tiden bli fack
man/specialist. För denna individ ligger 
tyngdpunkten i den befattningsrelatera
de kompetensen. För generalisten blir 
fördjupningen mindre, men andelen ge
nerell kompetens ökar. Utredningen val
de att gruppera de hundratals olika be
fattningsrelaterade kompetenserna 

grupper som relaterar till var eller hur i 
organisationen de utnyttjas: 

l. Praktisk tjänstgöring i befattning 
i grundorganisationen vid för
band, skola eller stab. 

2. Tjänstgöring i befattning i insats
organisationen 

3. Deltagande i internationella in
satser 

4. Behörighetsutbildningar 
5. Fördjupning inom kompetens

område, fackmanna-/specialist
rollen 

Som framgår ovan har officeren dubbl a 
roller, både i grund- och insatsorganisa
tionen , och inte sällan i båda parallellt. 
lnsatsorgan isationen, med i huvudsak 
förband, ska lllösa uppgifter inom ramen 
för territoriell integritet, stödja samhället 
vid kriser samt verka i internationella 
fredsfrämjande insatser. Den skall kunna 
verka i det nationella försvaret mot väp
nat angrepp. Grundorganisationen skall, 
förenklat uttryckt, producera insatsför
band samt sköta och följ a upp den freds
mässiga driften av Försvarsmakten. l 
många fall är det svårt att särskilja insats
och grundorganisationen, då samma för
band ena stunden kan vara del av grund
organisationen och den andra en del av 
insatsorganisationen. Deltagande i inter
nationella insatser blir allt viktigare och 
för de unga officerarn a finns inte längre 
någon frivillighet vid deltagandet. 

Behörighetsutbildningar är sådana 
utbildningar som, genom krav från det ci
vila samhället, måste genomföras av För
svarsmaktens personal. Den av Interna
tional Maritime Organisation utfärdade 
STCW-konventionen (International 
Conventian on Standards of Training, 
Certification and Watchkeeping for Sea
farers) fastställer minimikrav avseende 
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utbildning och förmåga att fullgöra upp
gifter ombord. Det berör nautiska , och 
tekniska utbildningar samt räddnings
tjänstutbildning. Sverige har ratificerat 
konventionen och därmed förbundit sig 
at t följa regelverket 

Betänkandet som Marinens Behörig
hetsutredning framlagt "Sjöfarare under 
tretungad flagga - Kompetens och Behö
righet"5 pekar på behovet av ett gemen
samt behörighetssystem för civila och 
militära sjöfarare. Den civila och militära 
sjöbefälsutbildningen vid sjöbefäls- och 
örlogsskolor (motsv.) bör, enligt utred
ningen, i största möjliga utsträckning 
samordnas. Det är särskilt viktigt med en 
gemensam utbildning i sjösäkerhet. Ut
redningen har granskat behovet av kom
pletterande utbildning för Marinens per
sonal för att nå olika nautiska nivåer 
(Sjöbefäl klass VIII resp. VII samt opera
tional and management leve!). Motsva
ra nde har gjorts för skeppstekniker. Vi
dare har förutsättningarna för att räkna 
behörighetsgrundande sjötid utretts. 
Ä ven formerna och kraven på sjötid för 
att erhålla civila examina har utretts. Be
hörighetsutredningen pekar på det na
turliga i att båda flottorna stöder varan
dra och att revirkamp får stå tillbaka i 
ambitionen att bl.a. gemensamt informe
ra om handelssjöfartens betydelse för 
den svenska folkförsörjningen och vikten 
av att denna skyddas vid kriser och krig. 
Behörighetsutredningen pekar vidare på 
möjligheter till växeltjänstgöring samt en 
gemensam högre nautisk utbildning och 
ger ytterliga re förslag för att stärka utby
tet mellan Marinen och sjöfartshögsko
lorna liksom den nautiska kompetensen 
inom Försvarsmakten. 

Konsekvensen av denna behörighets
utbildning är att viss ytterligare utbild 
ningstid, under olika skolsteg, tillkom-
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mer för vissa individer för att uppfylla de 
krav som STCW ställer. 

Behovet av fackm än och specialister 
är stort idag och kommer att öka, inte 
minst inom det tekniska området. Inom 
Marinen har dessa behov a lltid funnits. I 
en tekniskt avancerad försva rsgren be
hövs kvalificerade tekniker för att betjä
na olika sensorer och vapensystem. För 
detta krävs mångårig praktisk tjänst och 
färdighetsträning liksom fördjupningar 
inom fackområdet . Under senare år har 
befäls- och utbildningssystemet inte kun
nat förse organisationen med tillräckligt 
antal sådana specialister. Brister finns av
seende t.ex. sonaroperatörer på ubåt , he
likopter och korvetter, operatörer till sig
nalspanings- och radarvarningsanlägg
ningar ombord och tekniker till olika va
pensystem. 

stutsatser 
Redan efter genomgången av kompe
tenskrav kunde utredningen dra vissa 
slutsatser avseende en framtida officers
utbildning: 

• Behov av nya och förändrade komp
etenser finns. Den viktigaste egenskapen 
hos ett framtida skolsystem är därför att 
det i sig självt har sådan flexibilitet att 
det kontinuerligt kan ta hand om nya ut
bildningsbehov. Detta innebär också en 
handlingsberedskap att låta annan ut
bildning utgå. 

• Den breddade hotbilden och de ökade 
kontaktytorna med civila grupper pekar 
på behovet av en utbildning i nära kon
takt med övriga samhället och i sam
klang med annan utbildning. 

• Den breddning och fö rdjupning av 

kompetenser som krävs, måste stödjas av 
en differentierad utbildning med stor 
bredd i e tt flexibelt utbildningssystem. 
Ett utökat behov av fackmän och specia
lister kan förutses. 

• Vissa behörighetsutbildningar ställer 
krav på ökad/förändrad kompetens hos 
officerare och kan genomföras i samver
kan med civila skolutbildningar. 

Svenska specifika 
förhållanden 
Under den senaste tioårsperioden har 
det militära skolsystemet liksom 
personalförsörjningssystemet utretts. 
1996 tillsattes utredningen "Översyn av 
det militära försvarets skolverksamhet"r'. 
Utredningens delbetänkande7 föreslog 
att tre militärhögskolor, gemensamma 
fö r Försvarsmakten, skulle inrättas. I 
mars 1998 överlämnades ett slutbetän
kande8 som föreslog en högskole liknan
de struktur med utbildningsprogram , 
fem för yrkesofficerare och ett för re
servofficerare. Programmen för yrkesof
ficerare speglade delvis den struktur som 
redan fanns i utbildningssystemet för den 
nya befälsordningen (NEO-systemet) 
och principen med nivåhöjande utbild
ning. Ett fackprogram med specialistut
bildningar var dock mer nydanande. Re
servofficersutbildningen, som länge han
terats mycket styvmoderligt inom För
svarsmakten, fick nu ett nytt utbildnings
program. Detta var i huvudsak upplagt i 
enlighet med den marina reservofficers
utbildningen. Försvarshögskolan (som 
hette Militärhögskolan fram till 1997) 
gavs en samordnande roll avseende kva
litetssäkring och meritvärdering och för 
att få "en röd tråd " avseende innehållet i 
utbildningarna. Det nya systemet inför-

des vid halvårsskiftet 1999. 
I november samma år gavs direktiv 

till en utredning att redovisa en samlad 
syn på Försvarsmaktens personalförsörj
ning9. l februari 2001 redovisades upp
draget10, där ett anta l slutsatser avseende 
skolsystemet drogs, bl.a. att ledningen av 
skolsystemet var komplicerat och att den 
totala utbildningstiden var för lång. Sam
tidigt föreslogs en utökning av den tvåår
iga grundläggande officersutbildningen 
med ett år samt en förändring av de övri
ga nivåhöjande programmen. 

Paralle llt med att personalförsörj
ningsutredningen arbetade hade För
svarsmakten tillsatt en arbetsgrupp om 
officerskompetensutveckling (AG OK) 
för att ta tillvara erfarenheterna från det 
nyligen införda systemet. En bristande 
förankring i verkligheten hos vissa inslag 
i det nya systemet identi fierades tidigt , 
främst avseende den grundläggande offi
cersutbildningen . Strävan i det nya syste
met att fokusera på officerens långsiktiga 
kompetensutveck ling resulterade i att re
ell yrkeskompetens saknades hos kadet
ten efter genomfört, tvåårigt yrkesoffi
cersprogram. En försvagning av kunska
perna inom yrket hade skett i strävan att 
ge mer försvarsmaktsgemensam utbild
ning. Nya kurser hade införts och s. k. spe
cialkurser, som inledningsvis omfattade 
en termins helt fritt valda studier, med
förde att av den tidigare utbildningen 
återstod endast drygt e tt år. Kadetterna 
var därför ej klara att direkt tjänstgöra i 
befattningar, till sk illnad från sina äldre 
kamrater. Den s.k . fortsatta befattnings
utbildningen , som behövdes för att den 
nyblivne officerens skulle kunna fullgöra 
sin tjänst, fick nu förlängas och genom
föras utanför yrkesofficersprogrammet 
Successiva förändringar av utbildningen 
genomfördes i en lighet med AG OK:s 
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förslag bl. a. en kraftig reducering av 
längden och urvalet av de s. k. specialkur
serna. 

regeringens försvarsproposition 
hösten 2001 11 behandlades bl.a. personal
försörjningsutredningens förslag avseen
de skolsystemet, men det konstaterades 
att ytterligare överväganden var nödvän
diga innan ett förslag skulle kunna redo
visas till Riksdagen. En utredning före
slogs bli tillsatt för att se över det militära 
försvarets utveckling. Den utredningen , 
skolreformutredningen, utgör underlag 
för denna skrift. skolreformutredningen 
gavs bl.a. i uppgift att skapa nya karriär
och utvecklingsmöjligheter och en ökad 
kompetensbredd för den anställda perso
nalen. Frågan om flerbefälssystem kom 
att inledningsvis behandlas och diskute
ras mycket inom utredningen, liksom 
inom Försvarsmakten. Det införda enbe
fälssystemet hade vissa fördelar, men 
medförde även ett antal olägenheter, inte 
minst med tanke på internationalisering
en och strävan efter interoperabilitet. 
Med oss jämförbara länder har med fä 
undantag två- eller flerbefälssystem. En
dast Norge och till viss del Finland har ett 
enbefälssystem. De diskussioner som för
des med statsmakterna, både från utred
ningens och från Försvarsmaktens sida, 
visade dock klart att ett enbefälssystem 
även framgent skulle råda. Dock fanns 
samtidigt en stor öppenhet för att ut
veckla ett flerkarriärsystem , inom ramen 
för en befälssystemet 

Konsekvensen av en befälskår för 
den grundläggande officersutbildningen 
är att denna dels måste tillgodose grun
den för officerens långsiktiga utveckling 
(generella kompetenser), dels måste 
möta kravet på att officeren omgående 
efter utbildningen skall kunna fylla en 
plats i insats- och/eller grundorganisatio-
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nen. Den senare delen av utbildningen 
syftar till del att ge kadetten kompetens 
att lösa uppgifter som i de flesta utländ
ska försvarsmakter löses av underofficer
are eller underbefäl, d.v.s. chefsuppgifter 
på lägre nivåer. 

Akademisering 
Som framgått ovan har en akademisering 
av delar av officersutbildningen länge 
diskuterats. Vid en internationell jämfö
relse framgår att utbildningen akademi
seras i allt fler länder och att många, se
dan länge, har en akademisk officersut
bildning för delar av sin officerskår. Sam
tidigt finns en intern svensk utveckling 
där allt fler gruppers utbildning, som ex
empelvis sjuksköterskornas, får akade
misk status. I den ovan redovisade pro
positionen (2001/02:10) säger regeringen 
att för att utbilda officerare med ett ana
lytiskt och kritiskt tänkande bör hög
skolelagens krav på vetenskaplig grund 
och beprövad erfarenhet tillsammans 
med forskning prägla officersutbildning
en. 

I den grundläggande officersutbild
ningen kan den akademiska utbildningen 
påbörjas, med en yrkesexamen som efter
strävat resultat. Den högre akademiska 
utbildningen får ges senare i utbildning
en, till det färre antal officerare som ut
bildas mot ledande befattningar i För
svarsmakten. Detta avviker från många 
utländska officersutbildningar, där en 
lång akademisk utbildning ges inled
ningsvis till den befälskår som direkt ut
bildas mot högra chefs- och stabsbefatt
ningar. För en generell akademisk exa
men krävs i regel att ett huvudämne in
går i studierna. För yrkesexamina gäller 
andra villkor. För officersutbildningar är 
krigsvetenskap ett naturligt huvudområ-

de. För att detta skall bli ett huvudämne 
krävs att det godkänns som ett akade
miskt ämne i Sverige. J forskningen på 
Försvarshögskolan finns ämnet företrätt. 

I maj 2001 gjorde Försvarshögskolan 
en formell framställan till regeringen om 
rätt att ge vissa examina och att få krigs
vetenskap godkänt som ett akademiskt 
ämne. Dessförinnan hade Högskolever
ket gjort en utvärdering av Försvarshög
skolan 12 där mycket goda vitsord gavs. 
Framställan behandlades dock inte på 
departementsnivå utan tillställdes skol
reformutredningen. Inom Försvarsmak
ten hade diskussionen länge präglats av 
viss okunskap och rena missuppfattning
ar. Inom försvarets skolsystem fanns en 
större kunskap och en positivare attityd 
till akademisering och mänga skolor 
hade gjort stora framsteg avseende den 
akademiska kvaliten i utbildningen. 

Under skolreformutredningens arbe
te kunde ett antal oklarheter rättas till 
och en klarare bild av konsekvenserna 
ges. En väsentligt positivare bild framto
nade. Akademisering handlar i första 
hand om kvalitetsutveckling i utbildning
en och inte om att "teoretisera". Dessut
om ger utbildningen en nationell och in
ternationell status och jämförbarhet. 
Akademisering ställer krav på ett analy
tiskt och kritiskt tänkande där målet är 
att ge förmåga att agera i kris och krig 
d.v.s. i okända miljöer och situationer. Ti
digare gällde det mer att finna bra lös
ningar på kända problem, idag/imorgon 
krävs även lösningar på nya/okända pro
blem. Detta kräver en öppen attityd , vilja 
och ambition att ta till sig nya ideer och 
utveckla dessa vidare. En akademisk 
skolning tränar denna förmåga/egen
skap. 

Grundsyn på utbildningen 
samt förslag på utvecklingen 
av skolsystemet 

Grundsyn utbildning 
l ett tidigt skede av skolreformutred
ningens arbete efterlystes en grundsyn i 
utbildningsfrågor, från Försvarsmaktens 
och Försvarshögskolans sida, som skulle 
kunna vara ett viktigt ingångsvärde i ut
redningens arbete. Av Försvarshögsko
lan utarbetades en sådan grundsyn, me
dan Försvarsmakten inte förmådde pre
sentera någon. Delvis torde detta bero på 
de oklara ledningsförhållandena och 
bristande ledningsresurser som då fanns 
centralt för utbildningsfrågor. Med till
sättandet av en utbildningsinspektör och 
större personalresurser finns idag ett 
bättre läge. 

För att ge en vägledning vid utarbe
tandet av sina förslag skapade utredning
en gemensamt med övriga deltagande 
parter och skolor en grundsyn för utbild
ningen som presenteras i betänkandet. 
Här görs bl. a. internationella jämförelser 
där det konstateras att svenska officerare 
har en relativt kort utbildning jämfört 
med sina europeiska kollegor. Detta var 
för många en överraskning! Tack vare 
flera aktuella forskningsprojekt kan säk
ra jämförelser göras idag. Officerens roll 
har också förändrats. Visserligen är 
kompetensen att leda väpnad strid grun
den, men den utnyttjas i allt högre grad 
till att lösa "military operations other 
than war" . Betydelsen av det internatio
nella samarbetet ökar, liksom vikten av 
att officersutbildningen harmoniseras 
mellan europeiska länder. 

Utredningen konstaterar att den 
grundläggande officersutbildningen blir 
en kompromiss mellan generella och be-
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fattningsrelaterade utbildningsinslag. Ut
bildningen bör ge en tillräcklig generell 
utbildning tillsammans med befattning
sinriktad utbildning och där så erfordras 
handledd praktik . Den skall göra den 
unge officeren kvalificerad att lösa de 
uppgifter som möter honom/henne vid 
den första tjänstgöringen efter examen. 
Ett större inslag av "just in time" utbild
ning, som syftar till att möta de mer kort
siktiga behoven , bör därför prägla den 
grundläggande officersutbildningen. I ett 
flerkarriärsystem accentueras behovet 
av en sådan grundsyn på hela utbildning
en i officerens livslånga lärande. 

Skall en önskad breddning av rekry
teringsbasen åstadkommas bör individer 
från såväl nationella program som de 
specialutformade och individuella pro
grammen kunna antas (tidigare kallade 
studie- respektive yrkesförberedande 
program). Detta innebär att behörighets
kraven för att söka, bör anpassas till res
pektive utbildningsinriktning. De krav 
som vid denna tidpunkt gällde vid antag
ningen var i vissa avseende omotiverat 
höga. En differentiering av utbildningen 
avseende uppläggning, tid och antag
ningskrav är således motiverad som in
ledning till ett flerkarriärsystem inom ra
men för en gemensam grundläggande ut
bildning. Utbildningen bör ge stimulans 
till studeranden med olika förutsättning
ar. Erfarenheterna visar att vissa studer
anden efterlyser mer praktiska inslag, 
medan andra ställer höga krav avseende 
djup, abstraktion och kritisk värdering. 13 

I den fortsatta officersutbildningen (all 
utbildning efter den grundläggande) ger, 
såväl generell som befattningsinriktad 
utbildning, kompetens och skall räknas 
som merit. Utbildningar som uppfyller 
kvalitetskraven på akademisk utbildning, 
bör ge akademiska poäng och utgöra un-
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derlag för akademiska examina. En stor 
flexibilitet i utbildningen bör eftersträvas 
och den enskildes "meritryggsäck" fylls 
efterhand med kompetenser som uppnås 
genom praktisk tjänstgöring och olika ut
bildningar. Här bör möjligheter ges till 
en snabb generalistkarriär mot högre 
chefsbefattningar liksom längre tids 
tjänstgöring och fördjupning inom ett 
område. 

Utbildning med en blandning av teori 
och praktik bör även framgent känne
teckna militär utbildning. Här kan teore
tiska kunskaper, i nära anslutning i tiden, 
prövas i verkligheten. Denna "just in 
time" utbildning ger omväxling och sti
mulans och bör/torde motivera den stu
derandes inlärning av de teoretiska mo
menten. Försvarsmaktsgemensam och 
försvarsgrensgemensam utbildning bör 
förekomma och skall grundas på klara 
motiv, som t.ex. att skapa större samhö
righet, uppnå bättre kvalitet i utbildning
en eller ge ekonomiska vinster. En ökad 
individualisering av utbildningen blir en 
följd av det växande behovet av specia
lister och fackmän , då ett mer varierat 
och större kursutbud torde krävas. 

Vidare berörs innehållet i utbildning
en där bl.a. ämnet krigsvetenskap be
handlas. Ämnet innehåller flera av de 
kärnämnen, där utbildning alltid skett 
vid militära skolor, som taktik, operatio
ner och strategi. Försvarshögskolan har 
under de senare åren systematiserat och 
definierat de militära kärnämnena som 
ett led i arbetet med att tydliggöra den 
vetenskapliga grunden. Beprövad erfa
renhet har kunnat vävas ihop medveten
skapligt tänkande och forskning. I många 
länder, som Storbritannien, Ryssland , 
Frankrike, Tyskland och USA finns krigs
vetenskap som ett etablerat akademiskt 
ämne. Ämnet definieras vid Försvars-

högskolan på följande sätt: 

"Krigsvetenskap avhandlar krig, krigfö
ringens mål, m edel och metoder samt kri
gets natur i vid bemärkelse. Till krigsve
tenskap räknas militärteori, militärhisto
ria och logistik. l krigsvetenskap ingår 
delämnena strategi, operationer och tak
tik. Militärt ledarskap och militärteknik är 
viktiga delmängder i krigsvetenskap vil
ket innebär att utövandel av militärt ledar
skap och militärteknik studeras inom ra
men för militärteori, militärhistoria och 
logistik " 

Vidare konstateras, avseende innehållet i 
utbildningen, att ett ökat behov av tek
nisk utbildning finns liksom ett behov att 
stärka språkutbildningen . 

Skolreformutredningens förslag 
Utredningen föreslår ett flexibelt och 
differentierat skolsystem, där kraven på 
en ökad kompetens såväl på djupet som 
på bredden skall kunna mötas. Detta 
skall göras inom ramen för ett flerkarri
ärsystem, där överutbildning reduceras 
till ett minimum och individuella lösning
ar i stor utsträckning eftersträvas. skol
systemet skall kunna ta hand om nya ut
bildningsbehov successivt, vilket innebär 
att systemet skall vara självförnyande 
d.v.s. skall kunna förnya sig i takt med ut
vecklingen. Genom känselspröt i form av 
forskn ing och breda kontaktytor inom 
och utom Försvarsmakten skall behov av 
nya kompetenser tidigt kunna identifie
ras. Principen "just in time" bör vara sty
rande, vilket innebär att utbildning som 
ger generella och befattningsrelaterade 
kompetenser sker successivt i ett livs
långt lärande, anpassat till kommaode 
befattningar i den karriär som individen 
och myndigheten enats om. I n di videns 
ambitioner och bedömda utvecklings-

möjligheter, liksom myndighetens behov, 
skall styra det karriärval som inlednings
vis görs. Systemet skall medge skifte av 
karriär om individen så önskar och För
svarsmakten bedömer detta som lämp
ligt och möjligt. Den enskilde bör både 
ges och förväntas ta större ansvar för sin 
egen professionella utveckling. 

Ett antal sammanhållna utbildningar 
(program) behöver kombineras med ett 
omfattande kursutbud för fördjupning 
inom olika fack och funktioner. Civila 
högskolors utbildning, liksom internatio
nell utbildning, bör utnyttjas för att öka 
mångfald, effektivitet och ekonomi i ut
bildningen. Ett tidigt val av karriär före
slås vidare och differentierade antag
ningskrav till den grundläggande offi
cersutbildningen. Den enskilde skall så
ledes kunna välja mellan ett antal, väl 
definierade karriärvägar (yrken) inom 
ramen för officersprofessionen. Denna 
differentiering av utbildningen innebär 
ökade möjligheter att tillfredställa indivi
dens önskemål om mer eller mindre 
praktik respektive teori samt myndighet
ens behov av officerare med olika kom
petenser. En gemensam del med generel
la kompetenser kompletteras med be
fattningsinriktad utbildning med olika 
uppläggning och tider för genomförande. 
En yrkesofficersexamen avläggs efter 
minst två års utbildning och fullföljd 
grundläggande utbildning. 

I den fortsatta officersutbildningen 
föreslår utredningen att ett brett kursut
bud erbjuds officerarna i deras livslånga 
lärande. Två av dagens program (det tak
tiska programmet och fackprogrammet) 
föreslås utgå i sin nuvarande form och er
sättas med ett utökat antal kortare kur
ser. Skälen är främst att den skolbundna 
tiden totalt minskas då de mer befatt
ningsinriktade kurserna kan "skräddar-
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sys" för individen. Vidare ges möjlighet 
att av familjesociala skäl dela upp den 
längre kurstiden i flera kortare perioder 
(kurser) . De stabs- och chefsprogram, 
som idag bedrivs av Försvarshögskolan, 
föreslås kvarstå som program med i hu
vudsak den inriktning de har. Det teknis
ka basår som är en del av den tekniska 
högrekursen, föreslås dock genomföras 
som flera särskilda kurser inom ramen 
för det allmänna kursutbudet 

I det föreslagna differentierade och 
flexibla skolsystemet finns, enligt utred
ningen , bättre förutsättningar än idag för 
utveckling och karriärer för fackmän och 
specialister. Med ett befordringssystem, 
som inte är knutet till bestämda nivå
höjande utbildningar och ett personal
uppföljningssystem som medger en bätt
re uppföljning av individen, skapas förut
sättningar för en allsidigare meritvärde
ring av individen. Med tanke på indivi
dens ökade krav att ta ansvar för sin egen 
utbildning, liksom chefers roll som stöd 
och vägledare åt sina underställda, bör 
möjligheter till studierådgivning finnas. l 
ett mer breddat och spritt kursutbud tor
de ett sådant stöd vara nödvändigt om 
systemet skall kunna fungera. Försvars
maktens kompetensbehovsanalys, där 
behov av olika kompetenser klarläggs, 
skall styra det utbildningsbehov som be
höver tillgodoses, d.v.s. antalet platser på 
olika utbildningar som erbjuds officers
kollektivet. 

Utredningen anser att en akademise
ring av officersutbildningen, både den 
grundläggande och delar av den fortsat
ta , är nödvändig för en fortsatt kvalitets
utveckling samt för att nå internationell 
status och jämförbarhet. Ett nödvändigt 
första steg är att Försvarshögskolans 
forskning och utbildning erhåller akade
misk status och att examensrätt uppnås 

390 

för ämnet krigsvetenskap. Två alternati
va möjligheter föreslås. En akademisk yr
kesexamen förespråkas för den grund
läggande officersutbildningen, som kan 
genomföras när det första steget tagits. 

Vidare föreslår utredningen ett åter· 
införande av aspirantskolor som ett al
ternativ till en ordinarie värnpliktstjänst
göring före ansökan till officersutbild
ning. Ett flexibelt system av aspirantsko
lor med tydlig inriktning mot kommande 
officersutbildning bör skapas. 

Den nyligen startade utbildningen av 
reservofficerare bör genomföras i huvud
sak enligt plan, föreslår utredningen. Viss 
samläsning med yrkesofficersprogram
met bör eftersträvas. De dubbla kom-pe
tenser som reservofficerarna erhåller ef
ter sin civila utbildning, bör följas upp 
och utnyttjas av Försvarsmakten. De be
gränsningar i tjänstgöringstid som finns 
idag, bör utgå och en större flexibilitet 
avseende utnyttjandet av reservofficer
are eftersträvas. En "anpassad officersut
bildning" föreslås även. Där ges individer 
med särskilt intressant kompetens för 
Försvarsmakten eller speciella meriter 
och egenskaper en kortare och "skräd
dat·sydd" utbildning. Här skulle även in
divider med en relevant högskoleutbild
ning kunna antas, vilket innebär klara 
likheter med vissa utländska officersut
bildningssystem. 

Flera ytterligare delfrågor som stu
diemedelsfinansiering, meritvärdering 
samt ekonomiska konsekvenser där ut
redningen yttrat sig, berörs inte här. För
slag och kommentarer till författning
sändringar i den gällande officersförord
ningen presenterades även. Här efter
strävade utredningen att ge Försvars
makten en större handlingsfrihet att sty
ra sin utbildning i likhet med den stora 
frihet som civila högskolor har. Onödig 

detaljstyrning, som förekom i ett antal 
fall, föreslogs utbytas mot flexiblare 
skrivningar som ger Försvarsmakten 
möjlighet att skapa den eftersträvade 
flexibiliteten och anpassningsförmågan i 
sitt utbildningssystem. 

situationen idag avseende 
Försvarsmaktens utbildning 
Eftersom utredningen hade givit två al
ternativa förslag till akademisering av 
Försvarshögskolan, utan att förorda nå
got, gav Försvarsdepartementet i upp
drag åt Försvarsmakten och Försvars
högskolan att gemensamt komma fram 
till en lösning. Detta arbete pågår i en ar
betsgrupp syftande till att meritvärdera 
utbildningen. Arbetsgruppen har presen
terat ett koncept som innebär att ett 
grundläggande officersprogram om 40 
poäng (ett års utbildning) genomförs för 
alla, inklusive reservofficersaspiranter. 
Detta leder till en officersexamen. Efter 
detta fortsätter ett yrkesofficersprogram 
om ytterligare 40 poäng fram till en yr
kesofficersexamen. l den fortsatta offi
cersutbildningen skapas ett brett utbud 
av fristående kurser och det taktiska pro
grammet samt fackprogrammet utgår 
som program och innehållet i program
men fördelas på fristående kurser. l nom 
denna del av karriärsystemet kommer de 
flesta officerarna att utbildas. Här tillgo
doses Försvarsmaktens behov av specia
list- och yrkeskompetenser. För en mind
re del officerare görs ett urval mot gene
ralistkarriärer i två steg. Det första får ett 
utbildningsinnehåll som motsvarar da
gens stabsprogram. Ä ven detta program 
är under diskussion och kan möjligen 
omvandlas till fristående kurser. Det an
dra urvalet, chefsprogrammet på För
svarshögskolan, lever kvar som ett tvåår-

igt program och kan sedan följas av hög
re chefsutbildning eller forskarutbild
ning för ett mindre antal individer i den 
redan utvalda gruppen. 

l konceptet ges Försvarshögskolan 
examensrätt i vissa specifikt militära äm
nen och utbildningen utmynnar, i detta 
första steg, i en kandidatexamen i krigs
vetenskap. Den grundläggande officers
utbildningen kan sedan "invärderas" av 
Försvarshögskolan som kan utfärda exa
men för den utbildningen. Utbildnings
departementet har nu givit Högskolever
ket i uppdrag att kvalitetsgranska detta 
koncept för officersutbildningen som ett 
led på vägen till akademisering. 

De föreslagna förändringarna i offi
cersförordningen godkändes i huvudsak 
av regeringen och en ny officersförord
ning 14 trädde i kraft i juni i år. Här ges 
Försvarsmakten mycket vidgade ramar 
för utformningen av utbildningen och 
många av de förslag som utredningen 
gav ligger nu inom Försvarsmaktens be
slutsområde. I Högkvarteret pågår ett in
tensivt arbete med att inventera kompe
tensbehovet eller behovet av "förmå
gor" . Ett system med sökförfarande och 
urvalsnämnder utarbetas, där den enskil
de kan anmäla sitt intresse för olika 
tjänster. Vidare utarbetas regelverk för 
det nya skolsystemet och riktlinjer för 
krav på fackman, mästare, specialister 
och experter samt för aspirantutbildning 
och "anpassad" officersutbildning. 

Avslutning 
De utmaningar som möter dagens office
rare skiljer sig väsentligt från tidigare. 
Det krävs nya kunskaper och färdigheter 
för att hantera dagens mer diffusa och 
"breddade hotbild " och de ökande tek
niska inslagen i yrket. Den utbildning 
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som ges blivande marinofficerare blir till 
stora delar försvarsmaktsgem ensam. 
Samtidigt ställer den marina arbetsmil
jön krav på vissa specifika kompetenser. 
Delar av den behörighetsutbildning som 
STCW- konventionen ställer krav på är 
exempel på detta. 

För att nå en förbättrad kvalitet i ut
bildningen är akademiseringen nödvän
dighet. Samtidigt ger akademiseringen 
en nära kontakt med övriga samhäll et 
och en utbildning med nationell och in
ternationell status och jämförbarhet. Ut
bildningssystemet måste vara flexibelt 
och differentierat. Stor frihet bör ges 
Försvarsmakten att utforma systemet. 
Den svenska lösningen är ett flerkarriär
system, där individen ges möjlighet att 
söka sig till den karriär som passar den
nes ambition och förmåga bäst. En ökad 
individualisering kan dock inte drivas 
alltför långt. Myndighetens behov, lik
som hänsyn till bl. a. ekonomi och kvali
tet , kommer naturligtvis att vara viktiga 
ingångsvärden. 
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" Officersförordning (2004:148) 

Ledamoten 
HERMAN FÄLTSTRÖM 

Kommendör Herman Fällström är sedan 1991 Kungl. 
Örlogsmannasällskapets sekreterare 

o o 

Aret som gatt 
Redovisning av 2004 års verksamhet föredragen vid 233:e högtidssammanträdet i Stock
holm 15 november 2004 

Kungl. Örlogsmannasällskapet verkarför utvecklingen av sjökrigsvetenskapen och 
sjöväsendet i allmänhet. När stora förändringar sker, drar starka krafter åt skilda 
håll. Därför är det angeläget att akademien genom sin kompetens tar initiativ till en 
bred diskussion om utvecklingen inom akademiens verksamhetsområden. Dagens 
uppfattningar om nutid, de lärdomar som vi i dag drar av gången tid och framtida 
möjligheter bör dokumenteras. Sjöförsvarets uppgifter innebär ett ständigt pågående 
beredskapsarbete och återkommande insatser. Insatser under världskrigen och sena
re tid, bl. a. mot kränkande ubåtar och minröjning utefter den baltiska kusten, visar 
på de krav, som ställs på försvaret både när Sverige håller sig utanför krig och i 
fredstid. Det är dätför väsentligt att marinens verksamhet i Östersjön, kring våra 
kuster och i Västerhavet verkligen tillmäts den roll den har förfreden och säkerheten 
i det nordiska området. Det historiska skeendet har verkligen visat på ett sådant be
hov. 

Året är 1718 
En djupt rotad önskan om fred har spri
dits i det svenska samhället. Några nämn
värda resurser till att utrusta och vid
makthålla försvaret har inte avdelats. 
Det allmänna tillståndet i Sverige präglas 
av återhållsamhet och stora skaror står 
på gränsen till stor fattigdom. På nyåret 
1719 befinner sig endast tio skepp och 
några få fregatter i det stånd att de utan 
särskilda reparationer kan utrustas till 
våren. Ytterligare ett par tre skepp kan 

göra tjänst efter smärre reparationer på 
skroven. Utrustningsarbetet blir mycket 
svårt då mycken materiel saknas. Bland 
annat råder det fullständig brist på segel
duk. "Så sant mig Gud hjälpe", skriver 
överamiralen Sparre den 16 juli 1719, 
"finns icke en aln segelduk, som man kan 
göra en säck utav, mycket mindre ett se
gel till något skepp". 

Vid midsommartid går ett meddelan
de till Karlskrona om att Danmarks kung 
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jämte kronprinsen embarkerat och av
seglat med 24 bataljoner infanteri, 100 
kanoner och 60 mörsare för att anfalla 
Göteborg samt att ryssarnas avsikt är att 
anfal la Karlskrona och bränna den 
svenska örlogsflottan. situationen väcker 
berättigat uppseende. I början av juli 
1719 kommer så lugnande underrättelser 
från sjön genom en del anlända handels
fartyg. Kort därefter meddelas att elen 
ryska galärflottan härjar i Stockholms 
skärgård. 

Trots att en eskader om tio skepp och 
fyra fregatter är segelklar vidtas inga 
nämnvärda åtgärder mot ryssen. Inte hel
ler under de följande två åren (1720 och 
1721) då härjningarna fortsätter utefter 
Bottenhavets kuster. Ä ven den i Stock
holm stationerade skepps- och galejeska
dern uneler viceamiral Taube är oförmö
gen att bestrida härjningarna. Göte
borgseskadern försöker förhindra dans
karna men lider under dessa år den ena 
förlusten efter den andra i kampen mot 
Torclenskjolcl. 

Året är 2004 
I dag har den bipolära världen försvun
nit. Inte sedan Peter den stores tid har 
Östersjökartan sett ut som den nu gör. I 
öster har ett stort antal "fria nationer" 
återuppstått inom områden som i histo
risk tid behärskats av tre dynastier. De 
gam la säkerhetspolitiska begreppen har 
fått annan innebörd. Förhoppningar om 
ett gränslöst Europa har åter uppstått. 
En djup rotad önskan om fred spriels 
ånyo i det svenska samhället. 

r försvarspropositionen tecknas bil
den att "ett enskilt militärt väpnat an
grepp i alla dess former.fi·ån en annan stat 
dire/a mot Sverige är osannolikt under 
överskådlig tid (minst en tioårsperiod)". 
Ett liknande uttalande låg till grund för 

394 

Storbritanniens försva rsplanering uneler 
en lång följd av år från första världskri
gets slut fram till 1936. Försvarsproposi
tionen innehå ller emellertid en brask
lapp "incidenter kopplade till territoriell 

integritet kan dock inte uteslutas, inte hel
ler att el/ militärt hot mot Sveriges frihet 
och 5jälvständighet skulle kunna uppstå i 
fi·amtiden". Med vetskap om elen tid det 
tar att rekrytera och utbilda, utveckla 
och anskaffa försvarsmateriel samt orga

nisera militära förband så får dessa för
hoppningar om fred inte drivas så långt 
att en liknande situation som elen jag här 
tecknat uppstår på nytt. Det är an nat än 
segelduk som kommer att saknas om far
tyg behövs! 

Utveck lingen av sjökrigsverksamhe
ten, sjöfart och skydd av elen marin a mil
jön måste anpassas till den verklighet 
som råder. Det är inte bara sjöförsvarets 
roll som behöver uppmärksammas. Hela 
den maritima verksamheten är ett effek
tivt och nödvändigt redskap i svensk sä
kerhetspolitik, i fred och fredstida kriser, 
under ofärd och krig. Den är också efter
frågad och ett viktigt bidrag till den inter
nationella militära kapaciteten inom ra
men för FN och E U. Det gångna året har 
på e tt naturligt sätt präglats av komman
de försvarsbeslut, den fortsatta föränd
ringen i vår omvärld och vidgningen av 
den maritima arenan. En naturlig följd av 
detta har varit att arrangera ett antal 
symposier med syfte att fånga upp för
ändringarna och dessas betydelser för ut
vecklingen inom den maritima sektorn. 

Vad skall vi med försvaret till? 
Försvarets roll i en ny tid debatterades 11 
februari 2004 vid ett symposium arrange
rat i samverkan mellan Försvarsutskot
tet , Kungl. Krigsvetenskapsakademien 

och Kungl. Örlogsmannasällskapet Un
der Kalla kriget framstod nyttan av för
svaret som given , något som inte syns 
lika självklart idag. Frågor som diskute
rades var bl.a: 

• Etablerade hotbilder har avlösts 
men av vad och finns de "gamla" 
hoten kvar, samt skall Sverige för
svaras hemma eller utomlands? 

• Ex isterar en fast grä ns mellan 
fred och krig, mellan civilt och mi 
litärt, samt går det att samordna 
våra säkerhetsorganisationer? 

• Vad innebär interoperabilitet, 
och vilka krav ställs på avväg
ningen mellan i dag och i framti
den? 

• H å ll er kompetensen på att rinna 
ur försvaret, och vad räcker de 
ekonomiska resurserna till? 

Industrisymposium 
Förutsättningarna för den tidigare helt 
svenskägda försvarsindustrin har föränd
rats. Dagens säkerhetspolitiska och ope
rativa krav är annorlunda. Mobiliserings
försvaret har spelat ut sin roll. Detta 
innebär inte att risken för konflikter har 
försvunnit. Sedan 1990 har i världen näs
tan fyra miljoner människor dött i krig 
och över 18 miljoner har tvingats fly. Den 
forna terrorbalansen har ersatts med en 
situation så komplex att inget enskilt 
land ensamt kan hantera situationen. 
Gamla föreställningar om neutralitet och 
alliansfrihet har förlorat betydelse och 
ersatts med krav på ett utökat samarbete 
för att lösa framtida kriser inom hela 
konfliktskalan helt i enlighet med FN
stadgans intentioner. Detta kräver ett 
starkt nationellt försvar och militär för
måga att hantera kriser tillsammans med 
andra länder. 

Det är då naturligt att Sverige utvecklar 
internationellt försvarsindustriellt sam
arbete. Internationellt samarbete kom
mer att vara av grundläggande betydelse 
för svensk säkerhet under 2000-ta let. 
Den industriella utvecklingen styrs där
med i allt högre grad av företagsekono
miska faktorer istä lle t för nat ionella för

svarshänsyn . Är då detta bra eller dåligt 
för det svenska försvaret och för sam
hällsekonomin? För att diskutera detta 
arrangerades ett industri symposium 31 
mars 2004 av Rikselagens Försvarsindu
strigrupp i samverkan med Kungl. Ör

logsmannasällskapet och Kungl. Krigsve
tenskapsakademien. Som bakgrund till 
diskussionen utnyttjades de förändrade 
säkerhetspolitiska och operativa kraven. 

Baltic Future 
Sjötransporter ökar markant i Östersjön 
och speciellt i den baltiska regionen. Det
ta är en följd av ökad handel, en växande 
industri och energiförsörjning genom 
hopkoppling av el - och gasnät Till detta 
kommer att Östersjön är synnerligen 
känsligt för miljöstörningar. Det är en 
nödvändighet att ha full kontroll över 
transporter med farligt gods. Därmed 
ökar behovet att förhindra olyckor och 
katastrofer i detta känsliga område. 

Skulle en olycka vara framme är en 
snabb och effektiv insats nödvändig. Där
för är det et t gemensamt intresse för a ll a 
länder kring Östersjön att följa upp 
transporter, genomföra systematiska in
spektioner av fartyg och utrustningar 
samt upprätta effektiva samarbetande 
räddningsresurser. 

För att till del belysa detta eliskutera
des utveckling av samarbete, säkerhet 
och miljö i och kring Östersjön, Baltic 
Future, vid ett symposium 30 september 
och 1 oktober. Symposiet arrangerades i 
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samverkan mellan Kungl. Vetenskaps
akademien, Kungl. Örlogsmannasällska
pet och Kungl. Ingenjörsvetenskapsaka
demien. 

Försvaret och Kalla kriget 
Vetenskapliga studier av det svenska för
svaret under Kalla kriget har i viss ut
sträckning bedrivits vid Försvarshögsko
lan, men en samlad ansats har låtit vänta 
på sig. Under 2003 växte emellertid fram 
ett projekt med utgångspunkt i Försvars
högskolan och i samarbete med Kungl. 
~rigsvetenskapsakademien och Kungl. 
Orlogsmannasällskapet. Arbetet har ta
git fart under titeln Försvaret och Kalla 
kriget. Forskningsledare är professor 
Kent Zetterberg och docent Lars Eric
son, båda verksamma vid Försvarshög
skolan. I en forskningsplan har arbetet 
disponerats i tre parallella spår 

• för det första en omedelbar etapp 
koncentrerad på dokumenta
tions- och arkivfrågor samt forsk
ningsförberedande verksamhet 
omfattande vittnesseminarier 
med representativt urval av per
soner, 

• 

• 

för det andra löpande publicering 
av forskningsbidrag i serier av 
acta och rapporter samt 

för det tredje en långsiktig upp
byggnad av forskning utförd av 
doktorander och postgraduerade 
forskare. 

Biblioteket 
Genom bidrag från Sven och Dagmar 
Sahlens stiftelse på 50 000 kronor och 
Marcus och Emalia Wallenbergs stiftelse 
på 500 000 kronor har utvecklingen av 
biblioteket kunnat fortsätta genom att 
antal projekt har påbörjats. 
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T dagsläget är handskrifterna och ett
bladssamlingarna till stor del inventera
de. Bildarkivet har, flyttats från Jungfru
gatan till Drottning Vietarias Örlogshem, 
där även en mindre kanslilokal har kun
nat etableras. En nödvändig modernise
ring har kunnat genomföras av !T-syste
met som används för katalogiseringen. 
Den fortsatta katalogiseringen bör enligt 
planeringen vara sl utförd 2006 med vissa 
begränsningar helt beroende på akade
miens möjligheter att finansiera arbetet. 

Inom ramen för projektet Försvaret 
och Kalla Kriget pågår ett delprojekt 
som syftar till att med bibliotekets sam
lingar som grund beskriva hur den mari
na doktrinen och taktiken påverkades 
och förändrades under denna period. 

Under året har biblioteket haft 1262 
besökare med en påtaglig yrkesmässig 
inriktning. Biblioteket har engagerats i 
att biträda ett antal forskare. Telefon
och mindre projektfrågningar har ökat i 
antal. Marinens kadetter, som utbildas i 
Karlskrona, får vid minst två tillfällen en 
genomgång av biblioteket och dess inne
håll. Samarbetet med biblioteken i Karls
krona, med Marinmuseum och Sjöhisto
riska museet samt universitetsbiblioteket 
i Lund är bra och utvecklas successivt. 

Utställningen på Marinmuseum 
"Herravälde- kampen om Östersjön", 
som biblioteket medverkar i, berättar om 
flottans strategi och taktik genom 300 år, 
från Gustav W asas tid till Karl XIII:s tid. 
Varför slogs man? Hur gick man taktiskt 
till väga? Varför började man strida i lin
jer? Hur var livet ombord? Flottan var 
en markör och stora sjöslag var inte en 
vanlig syn. Flottan hade till uppgift att 
säkra sjöförbindelserna, skydda handels
sjöfarten, skydda landets gränser, trans
portera trupper och utföra blockader. 
Det handlade om att röra sig och att visa 

sig. Flottan var därmed en viktig del i det 
maktpolitiska spelet. 

Biblioteket har under året haft två ut
ställningar "Urval av våra Handskrifter" 
och "af Chapman". Bägge utställningar 
har rönt stor uppmärksamhet. Marinmu
seum har på eget initiativ medverkat i att 
på ett bättre och mer professionellt sätt 
stödja våra utställningar med tips och råd 
samt lämpligt material för att skydda fö
remålen. 

Tidskrift i Sjöväsendet 
I årets första nummer av Tidskrift i Sjö
väsendet (TiS) uppmärksammades att 
det kommande försvarsbeslutet kommer 
att innebära omfattande omorganisation 
av Försvarsmakten. Avveckling av såväl 
insatsförband och utbildningsplatser som 
ändrad inriktning kommer att prägla de 
kommande åren. Detta skall dessutom 
genomföras inom allt snävare ekonomis
ka ramar. Hur kommer detta att påverka 
våra stridskrafter? 

Det .finns därför all anledning för 
Kungl. Orlogsmannasällskapet att delta i 
debatten. Akademiens tidskrift är vid si
dan av sammanträden och symposier den 
naturliga plattformen för att i debatten 
föra fram förslag, kritisera eller kanske 
till och med komma med beröm. 

Med utgångspunkt i en kort artikel i 
Dagens Nyheter 2004-01-03 uttryckte 
korresponderande ledamoten Jarl Elisen 
sin oro över frånvaron av försvarsdebatt 
under ett år, da vi står inför ett nytt för
svarsbeslut, som torde komma att bli 
ödesdigert för svenskt försvar. Svenskar
nas intresse för försvaret tycks närmast 
vara noll och de aktiva , vars egen framtid 
också står på spel, tycks också tiga och 
samtycka. Avslutningsvis konstaterar för
fattaren att det inte bara är en ära att bli 

ledamot i KÖMS; tvärtom förutsätts en 
viss aktivitet t. ex genom att genom kloka 
inlägg blåsa nytt liv i försvarsdebatten 
och då med tonvikt på den marina kom
ponenten. 

Redaktören för TiS inspirerades av 
denna och tog initiativ och ställde två frå
gor om tidigare försvarsdebatter till tidi
gare ordföranden i Kungl. Örlogsmanna
sällskapet Svaren var uppmuntrande för 
akademien. Den gemensamma innebör
den i svaren var att det är viktigt att de
batten i försvarsfrågan hålls levande på 
en saklig nivå - särskilt inför ett kom
mande försvarsbeslut - och det är vik
tigt att akademiens ledamöter medver
kar i debatten. Uppmaningen har till del 
fått ett positivt gensvar. Men många fler 
borde delta. 

Ordinarie sammanträden 
Under verksamhetsåret 2004 har sju or
dinarie sammanträden hållits varav två i 
Karlskrona , ett i Göteborg och fyra i 
Stockholm samt i dag det 233:e högtids
sammanträdet i Stockholm. Årets sam
manträden har bevistats av 385 ledamö
ter och inbjudna gäster; i genomsnitt 48 
deltagare per sammanträde. 

Ledamöter 
Under verksamhetsåret har elva ledamö
ter avlidit. Fem ledamöter har av annan 
anledning utträtt ur Kungl. Örlogsman
nasällskapet Tolv ordinarie och två kor
responderande ledamöter har valts in. 
Den senast invalde ledamoten får i 
Kungl. Örlogsmannasällskapets med
lemsmatrikel invalsnummer 1391 räknat 
från den 15 november 1771 då viceamira
len Kristoffer Falkengreen vid invale t er
höll invalsnummer l. 
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Korresponderande ledamoten 
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Ambassadör Hans COI·elllämnade efter rio år våren 2004 
befattningen som undergeneralsekreterare och riillschef" i 
Förenta nationerna. Dessforinnan var Hans Core/1 åren 
1984-94 chef för Utrikesdepartementets rättsavdelning. 

Mot nya horisonter 
Anförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets högtidssammanträde i Slackholm 
J 5 november 2004 

Ämnetför mitt anförande vid detta högtidssammanträde är "Mot nya horisonter". l 
en bemärkelse antyder rubriken knappast något nytt. Kungl. Örlogsmannasällskapet 
har sedan det stiftades ständigt varit på väg mot nya horisonter. Men om vi stannar 
upp ett ögonblick ochföreställer oss utvecklingen efter år 1771, det år då akademien 
bildades, framträder ett intressant perspektiv. Fartygen byggdes på den tiden av trä 
och drevsfram med segel. Örlogsfartyg bestyckades med tunga kanoner med tveksam 
precision. Och när man lagt av en bredsida kunde det ta åtskillig tid innan man hade 
laddat om och positionerat sigför en ny. En sjöfarande som befann sig på havet med 
endast horisonten i sikte fick vackert vänta på tjänlig väderlek för att med hjälp av 
solen eller någon vänlig stjärna kunna bestämmafartygets position. 

På det politiska planet var det den oin
skränkta statssuveräniteten som gällde. 
Det Westfaliska systemet var förhärskan
de. I princip fick man inte lägga sig i vad 
en enskild stat hade för sig inom landets 
gränser. Europa stod i centrum. Men på 
andra sidan Atlanten skulle snart en ny 
nation bildas - Amerikas Förenta Stater. 
En finstämd påminnelse om detta har vi 
fått vid detta sammanträde genom andra 
satsen ur Antonin Dvoraks (1849-7904) 
berömda nionde symfoni "Från den nya 
världen", framförd av Marinens musik
kår under Andreas Hansson. 
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Knappt hundra år efter det USA ut
ropat sin självständighet skulle den nya 
staten skakas av ett blodigt inbördeskrig. 
Även marina enheter deltog i uppgörel
sen. Slaget 9 mars 1862 mellan USS Mo
nitor och CSS Merrimack är ett av de 
mest revolutionerande sjöslagen i världs
historien - det första i vilket två bepans
rade fartyg möttes i strid. Det har sagts 
att alla andra flottor i världen från detta 
ögonblick var obsoleta. Svensken John 
Ericsson, propellerns uppfinnare, låg 
bakom Monitors konstruktion. 

Vi går tillbaka till 1700-talets slut. I 

Frankrike skulle det snart bli en blodig 
revolution där frihet, jämlikhet och bro
derskap var ledorden. Dessa händelser i 
Amerika och Frankrike och tilldragelser 
på andra håll skulle leda till en annan syn 
på statsstyrelsen. Ideer fick fäste, som 
långt senare skulle komma att manifeste
ras i ett av de viktigaste dokument som 
antagits av dagens globala säkerhetsor
ganisation, nämligen den allmänna för
klaringen om de mänskliga rättigheterna , 
antagen av Förenta nationernas general
församling 10 december 1948. 

Om en av Kungl. Örlogsmannasäll
skapets stiftare hade kunnat vara med 
oss idag, skulle han ha gjort stora ögon. 
Fartygen byggs i metall och plast. Radar
utrustning finns för navigation och för att 
upptäcka andra fartyg. Med hjälp av GPS 
kan man när som helst på dygnet och 
oavsett väderlek bestämma sin position 
på någon meter när. 

Världshaven och kustvattnen är upp
mätta med stor exakthet, och sjökort 
finns för de flesta vatten. Farlederna är 
utmärkta med sjömärken och signalsys
tem. I varje fall i vårt land byggs inte 
längre några större krigsfartyg. Det är 
främst korvetter, ubåtar och minröj
ningsfartyg som gäller. Robotar med lång 
räckvidd och stor precision, något som 
Sverige var en av de första nationerna att 
utveckla , är liksom stealthtekniken ut
märkande för modern marin krigföring. 

Men kanske skulle det ändå vara det 
geopolitiska läget som skulle väcka störst 
förundran hos vår anfader. Han skulle 
finna en generation som alltjämt är 
märkt av det förra seklets två världskrig. 
Han skulle hos denna generation finna 
insikten om att befintliga vapenarsenaler 
utgör ett hot mot hela mänsklighetens 
existens. Han skulle också få veta att 
människan hotas, kanske inte så mycket 

av nya världskrig som av andra och på 
sikt måhända ännu mer förödande före
teelser: sjukdom, fattigdom och miljöför
störing. Han skulle få höra att jordens 
klimat förändras, att polarisarna och gla
ciärerna håller på att dra sig tillbaka och 
att ökenspridning kommit att bli ett stort 
problem som i vissa fall lett till väpnade 
konflikter. 

Men han skulle också få höra om po
sitiva ting. Han skulle få veta att många 
motsättningar som traditionellt funnits 
mellan stater har försvunnit. Länder som 
tidigare legat i fejd med varandra har 
idag genom allianser och andra arrange
mang organiserat sig så att de så långt 
möjligt skall kunna undvika det slags 
konfrontationer som förekom i det för
gångna. Snart sagt alla kolonier har följt 
USA i spåren och utropat sig som själv
ständiga stater. På det globala planet 
skulle han finna Förenta nationerna. 
Med sina 191 medlemsstater, nära nog 
samtliga stater i världen, har världsorga
nisationen till uppgift att värna om inter
nationell fred och säkerhet. Kort sagt: 
Vad vår anfader skulle finna är en ny 
värld . 

Vi har just konstaterat att vi har de 
mest fantastiska navigationsinstrument 
till vårt förfogande i denna nya värld. 
Men på det politiska planet finns inget 
GPS-system. Här är vi alltjämt i behov av 
ledstjärnor när vi styr mot nya horison
ter. Den viktigaste av dessa ledstjärnor är 
att internationell fred och säkerhet mås
te upprätthållas genom en kollektiv in
sats av världens länder. En konfrontation 
av den storleksordning som vi upplevde 
två gånger under det förra seklet skulle 
vi knappast kunna uthärda idag. De va
penarsenaler, som skulle kunna komma 
till användning vid en sådan samman
drabbning, riskerar inte bara att orsaka 
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omfattande förluster i liv och egendom. 
Den skulle också medföra att vår planet 
skulle orsakas skador i en omfattning 
som skulle göra den obeboelig för män
niskor. 

För den insiktsfulle är detta ingenting 
nytt. Men frågan är hur vi bäst skyddar 
oss mot att återigen dras in i förödande 
konfrontationer? Läxan vi bör ha lärt vid 
detta laget är att en av de avgörande fak
torerna är ledarskap. Prov på ett klokt 
och visionärt ledarskap visades under 
och efter andra världskriget, då man 
kommit till insikt om att freden inte ska
pas av enskilda länder utan måste vara 
en ansträngning i vilken hela världen en
gageras. Det var mot den bakgrunden FN 
och dess system för kollektiv säkerhet 
tillkom. 

Men världsorganisationens situation 
är inte problemfri. Låt mig bidra med 
några tankar om detta mot bakgrund av 
mina erfarenheter som FN:s rättschef un
der tio år. Som rättschef kommer man i 
kontakt med det mesta av vad organisa
tionen sysslar med. Men det säger sig 
självt att arbetet med frågor om interna
tionell fred och säkerhet kommer i främ
sta rummet. Ett nära samarbete med kol
legerna i FN-sekretariatet som ansvarar 
för de fredsbevarande operationerna är 
här en självklarhet. 

Den som följer debatten kan lätt kon
statera att FN ofta utsätts för kritik. Och 
många gånger förtjänar organisationen 
kritik. Men det är lätt att man stirrar sig 
blind på de negativa sidorna. Låt oss där
för se på vad som i verkligheten åstad
kommits sedan FN bildades. 

Huvuddelen av dagens internationel
la rätt har stegvis utvecklats under FN:s 
egid. FN har varit och är alltjämt i cen
trum för denna process. l själva verket 
innehåller FN-stadgan en särskild be-
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stämmelse (artikel 13) om kodifiering 
och progressiv utveckling av folkrätten. 
Men viktigare i sammanhanget är nog 
den auktoritet som världsorganisationen 
faktiskt har som en universell och i vart 
fall i viss bemärkelse demokratisk insti
tution. Denna process inom FN har fort
gått parallellt med organisationens an
strängningar för att avveckla forna kolo
nier, att åstadkomma ekonomisk och so
cial utveckling, att stärka internationell 
fred och säkerhet, att skyelda miljön, osv. 
Arbetet på den globala nivån har också 
påverkat förhållandena på regionalnivå 
och gett upphov tillnormativa framgång
ar som ibland gått utöver vad som varit 
möjligt att uppnå på universell nivå. 

Enbart FN:s generalsekreterare för
valtar idag över 50 000 bilaterala och lik
nande avtal, som registrerats enligt FN
stadgans artikel 102. Han förvaltar över 
500 multilaterala traktater som spänner 
över nästan all form av mänsklig verk
samhet. Varje dag företar staterna åtgär
der som återspeglas i traktatregistret, nu 
tillängligt för hela världen via Internet. 

Ett problem är emellertid att kodifie
ringen av detta omfattande rättsliga ma
terial inte har åtföljts av adekvata institu
tionella mekanismer för att säkerställa 
att staterna också respekterar sina åta
ganden. Utvecklingen av nya folkrättsli
ga regler fortsätter och kommer att fort
sätta. Men viktigare är idag att man in
rättar organ eller mekanismer för att för
bättra den gällande folkrättens effektivi
tet. FN måste givetvis befinna sig i cen
trum här. Parallellt med detta arbete på 
det rättsliga området måste det också gö
ras en samlad ansträngning på det poli
tiska planet för att befintliga och nyupp
rättade mekanismer också utnyttjas och 
respekteras. Lika viktigt är att det blir en 
allmän uppslutning kring dessa mekanis-

mer från medlemsstaternas sida. 
Många exempel skulle kunna lyftas 

fram här. Särskilt förtjänar området 
mänskliga rättigheter att nämnas, efter
som brott mot dessa rättigheter förr eller 
senare leeler till situationer i vilka FN 
kan tvingas ingripa , alltså situationer som 
rör hela det internationella samfundet. 
Vad man behöver är effektiva garantier 
för att mänskliga rättigheter respekteras 
både nationellt och internationellt. Flera 
internationella domstolar och andra or
gan är verksamma på området. Men det 
är minst lika angeläget att agera före
byggande, dvs. att man på ett tidigt stadi
um identifierar risker för människorätts
kränkningar så att de kan förhindras. Hu
manitär intervention, eller som det nu 
har definierats på engelska, "responsibi
lity to protect", måste kunna genomföras 
när det är nödvändigt. 

Vi kan alltså konstatera att statssuve
räniteten på ett markant sätt har brutits 
igenom. FN:s säkerhetsråd har möjlighet 
att agera med tvingande medel med stöd 
av stadgans kapitel VII. Rent generellt 
anses det inte vara en inblandning i en 
stats inre angelägenheter om andra sta
ter kritiserar den förstnämnda för bris
tande respekt för mänskliga rättigheter. 
Suveräniteten skall idag utövas i folkets 
intresse. 

l sammanhanget är det också natur
ligt att särskilt peka på elen Internatio
nella brottmålsdomstolen. I ett längre 
perspektiv kommer upprättandet av den
na domstol att ses som en av de viktigas
te landvinningarna på folkrättens områ
de uneler 1900-talet. Man får därför hop
pas att också de stater som uppenbarli
gen behöver mer tid för övervägande 
också ansluter sig till domstolens stadga. 
97 stater är idag anslutna till Romstad
gan. Stadgan trädde kraft 1 juli 2002, och 

domstolen började sin verksamhet i mars 
2003. Något åtal har emellertid inte 
väckts ännu. 

De nämnda institutionerna kan tjäna 
som exempel på elen utveckling som ägt 
rum. Genom åren har alltså institutioner 
och ett omfattande internationellt regel
verk tillskapats. Det finns knappast nå
gon verksamhet i människors vardag i 
världen idag som inte på något sätt regle
ras av folkrätten. På vissa områden är 
detta så alldagligt att man inte ens funde
rar över att verksamheten styrs av folk
rättsliga regler. Som exempel kan näm
nas: kommunikationer, jordbruk, havs
rätt , miljö och medicin. Det är också be
tecknande att det på de flesta områden 
finns en stor bredvillighet från staternas 
sida att efterleva sina åtaganden; det lig
ger i deras intresse. Det kan också kon
stateras att det allt oftare förekommer 
att staterna försöker lösa sina tvister med 
fredliga medel , bl.a. genom att vända sig 
till Internationella domstolen, som är 
FN:s högsta jurieliska organ. 

En internationell rättsordning finns 
alltså. Skulle elen respekteras helt och 
fullt , skulle världen se annorlunda ut. 
Därom råeler ingen tvekan. I det per
spektivet bör vi se positivt på att vi skall 
lyckas genomföra en ordning där rätts
statliga principer tillämpas staterna 
emellan. 

Men det finns också stora problem. 
Så snart man kommer in på frågor om 
fred och säkerhet kärvar det till sig. Det 
geopolitiska läget har radikalt förändrats 
efter Berlinmurens fall år 1989, det vet vi 
alla. Vi vet också att det på flera håll i 
världen finns konflikter som hotar inter
nationell fred och säkerhet. Mellanös
tern är ett svårläkt sår, som dessutom un
derblåser andra motsättningar mellan 
FN:s medlemsstater. 
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Ett annat bekymmer är att långt ifrån 
alla medlemmar i FN är demokratier. I 
flera medlemsstater förekommer dessut
om allvarliga brott mot de mänskliga rä t
tigheterna. Hoten mot internationell 
fred och säkerhet är många. Syftet när 
FN bildades var att organisationen skulle 
kunna göra en insats här - att rädda 
kommande generationer undan krigets 
gissel som det står i FN-stadgan. En för
utsättning för att FN skall lyckas med 
detta är att organisationen stöds av dess 
medlemmar och särski lt de fem perma
nenta medlemmarna i säkerhetsrådet. 
Det är därför särskilt bekymmersamt att 
vi ibland tvingas bevittna hur medlem
mar i FN:s säkerhetsråd bryter mot 
grundläggande regler i FN-stadgan. FN:s 
generalsekreterare har till exempel nyli
gen i klara ordalag förklarat att han an
ser att invasionen av Irak i mars 2003 
stred mot folkrätten. Det var vår uppfatt
ning i FN-sekretariatet redan från bör
jan. 

Men då frågar ni: Vilka slutsatser bör 
dras av allt detta i vårt eget land och för 
vår egen försvarsorganisation? Mitt svar 
blir: De viktigaste slutsatserna verkar re
dan ha dragits, och som alltid kan man 
diskutera dem och de åtgärder som pla
neras. 

Min avsikt är inte att här gå in på det 
försvarsbeslut som snart skall fattas eller 
på de svåra ställningstaganden som 
Överbefälhavaren tvingas till i rådande 
läge. För att göra det måste man ha sak
kunskap på området. Men för den som 
just kommit hem från FN är det intres
sant att läsa Överbefälhavarens "Vägen 
framåt- en liten bok om en stor föränd
ring" som kom ut i somras. l boken pre
senterar han sina tankar kring elen stora 
reform som Försvarsmakten just nu går 
igenom. Han väneler sig till Försvars-
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maktens personal i vid mening: officera
re, civila, värnpliktiga, soldater i utlancls
styrkan, hemvärn och frivilliga. Det som 
slår en vid genomläsningen är att boken, 
som alltså riktar sig till en vid läsekrets i 
högst jordnära frågor, är så genomsyrad 
av de internationella aspekterna. Detta 
är naturligtvis helt riktigt i dagens läge. 
Men det är ändå påfa llande. 

Inom marinen diskuteras också frå
gan hur den ska ll vara organiserad för att 
möta den nya tidens krav. Många ut
märkta och tankeväckande artiklar har 
förekommit i akademiens egen publika
tion Tidskrift i Sjöväsendet Akademiens 
sekreterare har där också gjort en kritisk 
analys av de frågor som riksdagen måste 
ta ställning till i årets försvarsbeslut Ex
akt hur den framtida Försvarsmakten 
skall vara organiserad och dimensione
rad är i första hand en fråga för experter 
och försvarspo litiker, men frågan angår 
oss alla. Oavsett hur beslutet utformas, är 
det självklart att Sveriges försvar måste 
komma i första rummet. 

Men det kollektiva säkerhetssystemet 
måste också hållas i åtanke. Antingen 
detta system administreras av FN eller av 
FN anförtros åt någon regional organ isa
tion eller arrangemang, kommer det i 
framticlen att finnas behov av styrkor 
som snabbt kan sättas in för att fullgöra 
fredsbevarande eller fredsframtvingande 
uppgifter. Vad som traditionellt har for
drats här har i första hand varit armeför
bancl. I framtiden kommer flyget och ma
rinen in i bilden på ett helt annat sätt. Er
farenheterna visar också att de förband 
som sätts in måste vara samtränade och 
väl förtrogna med sin utrustning. Att sät
ta in en alltför brokigt sammansatt styrka 
i ett läge där vapen måste användas of
fensivt är helt enkelt inte godtagbart. 

Men oavsett alla pågående konflikter 

- ni känner dem väl, och jag behöver inte 
gå igenom listan - är det enligt min me
ning en sak som nu kräver särskild upp
märksamhet. Den "gaml a" Nya världen 
har förändrats! Monitor och Merrimack 
befinner sig idag inte bara på samma 
sida. De har också omsatts i det mest om
fattande krigsmaskineri som världen skå
dat. USA:s försvarsbudget är nu nästan 
lika stor som den övriga världens samla
de satsningar på detta område. Man kan 
naturligtvis tycka att detta inte är något 
att oroa sig över när det rör sig om en de
mokrati och en rättsstat. Jag är inte över
tygad. 

En sä rskild källa till bekymmer är att 
det finns företrädare för USA som idag 
direkt angriper våra gemensamma an
strängningar på det internationella pla
net. Det finns till och med de som hävdar 
att folkrätten inte existerar, vilket inte 
hindrar dem från att åberopa den när det 
passar. Somliga har gått så långt i vu lgär
propaganda att de påstår att folkrätten 
utgör ett hot mot demokratin och för
hoppningarna om en demokratisk politik 
världen över.' 

Vi måste respektera att vår granne på 
andra sidan Atlanten vidtar motåtgärder 
när landet känner sig hotat, och vi skall 
inte glömma de vidriga attackerna 11 
september 2001. USA:s oro måste tas på 
största all var. Ett bättre samarbete mås
te åstadkommas staterna emellan , sär
skilt i kampen mot terrorismen. Den är 
idag ett hot mot oss alla samtidigt som 
terroristerna använder sig av allt mer av
skyvärda metoder. Mot den bakgrunden 
är det djupt beklagligt att FN:s medlems
stater inte kunnat enas om en gemensam 
och allomfattande definition av brottet 
terrorism. Vi som är eller varit engagera
de i arbetet på att utforma konventioner 
mot terrorismen vet att en av anledning-

arna till detta är den pågående konflik
ten i Mellanöstern. 

Men lika beklagligt är att man ut
trycker sig i termer som att man för "krig 
mot terrorismen" och i det sammanhang
et inte bara ställer terminologin i krigets 
lagar på huvudet utan också använder 
metoder som strider mot grundläggande 
fri- och rättigheter. Att besvara hot med 
arrogans och maktfullkomlighet väcker 
bara antagonism. För övrigt lärde oss Jo
nathan Swift redan på 1700-talet att man 
skall vara försiktig med hur man behand
lar lilliputtar2 

Den just nu största utmaningen för 
framticl en är därför att vi måste kunna 
hantera en situation där möjligheterna 
att skapa "checks and balances" är yt
terst begränsade. Vad det gä ll er är att för
svara FN-stadgans grundide och på så 
sätt skydda oss mot ett världssamfund 
där makt är rätt. 

Det som bekymrar mig efter åren i 
FN-sekretariatet är att det- trots lärdo
marna från det förra sek let - bland per
soner som är satta att leda stora nationer 
finns de, som inte verkar ha kommit till 
insikt om att man måste arbeta multila
teralt. Inte heller verkar man förstå att 
företeelser som har lett till svåra och 
långvariga konflikter i det förgångna 
måste hanteras med stor försikt ighet; ett 
nytt religionskrig vore förödande. 

Det är därför viktigt att få till stånd en 
bättre dialog - att försöka nå fram till 
även de mest hårdhjärtade och fanatiska 
i alla läger. Sammanhangen måste förkla
ras. Orättvisorna måste åtgärdas. Samma 
standard måste upprätthållas i alla län
der med folkrätten som gemensam näm
nare. Människor måste få känna hopp in
för framtiden . 

Vad vi skulle behöva koncentrera oss 
på i FN är inte att jaga de senaste dikta-
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torerna och krigsherrarna utan att syssla 
med de övergripande frågorna som mil
jöförstöring och andra fenomen som ho
tar vår existens här på jorden. Det var 
mot den bakgrunden som generalsekre
teraren utfärdade sin millennie rapport 
och som generalförsamlingen antog de så 
kallade millenn iemålen september 
2000.3 

Men för allt detta fordras ledarskap. 
Vad som krävs här är förmågan att se mot 
horisonlen. Och i det politiska livet måste 
horisonten alltid ligga långt bortom nästa 
val. Den förmågan kallas statsmanna
skap. Världen har sällan varit i så stort 
behov av den egenskapen som idag. 

Noter 

' Se t.ex. referenser i American Society of In
ternational Law, Newsletter November-De
cember 2003. 
2 Jonathan Swift i Gullivers resor som utkom 
1727. 
3 Se http://www.un .org/millenniumgoals/ 

Uttalande av tidigare marinchefer 

I detta nummer av Tidskrift i Sjöväsendet återfinns det anförande konteramiralen 
Göran Larsbrink, ordförande i Kungl. Örlogsmannasällskapet höll vid dess 233:e 
högtidssammanträde den 15 november 2004. 

Vi , tidigare chefer för marinen och motsvarande, har funnit anförandet vara 
föredömligt sakligt och klarläggande. Anförandet visar de djupa klyftorna mellan 
uppgifter och resurser för Försvarsmakten. Med nu givna förutsättningar kan ingen 
hållbar planering i närtid eller framöver kan ta bort klyftor av detta slag och denna 
storlek. 

Vi uppskattar storligen anförandet och önskar att Sällskapets styrelse - dess ordfö
rande därvid icke närvarande- fö reslår att Sällskapet beslutar tilldela konteramiralen 
Göran Larsbrink Kungl. Örlogsmannasällskapets Hedersomnämnande. 

Bengt Lundvall 

Chef för marinen 
1970-1978 
Hedersledamot 

Dick Börjesson 

Chef för marinen 
1990-1994 
Hedersledamot 
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Per Rudberg 

Chef för marinen 
1978-1984 
Hedersledamot 

Peter Nordbeck 

Chefför marinledningen 
1994-1998 
Hedersledamot 

Bengt Schuback 

Chef för marinen 
1984-1990 
Hedersledamot 

Torsten Lindh 

Generalinspektör för marinen 
1998-2001 
Ledamot 

Ledamoten 
GÖRAN LARSBRlNK 

Konteramiral Göran Larsbrink är ordforande i Kungl. 
Örlogsmannasällskapet. Göran Larsbrink är chefför 
verksamhetsområdet Straregisk Materielförsäljning vid 
Försvarets materielverk. 

Försvarspolitisk inriktning 2005-2007 och den 
ekonomiska verkligheten 
Anförande hållet vid Kungl. Orlogsmannasällskapets högtidssammanträde i Stockholm 
15 november 2004 

En sammanfattande slutsats är att dagens styr- ochfinansieringsformer av försvaret 
är i stort behov av förändring mot bakgrund av den alltmer ökande obalansen mel
lan uppgifter och tilldelade resurser. Likaså föreligger behov av en ökad stabilitet i 
långtidsplaneringen. 

Riksdagen kommer 15 december i år att fatta beslut om den försvarspolitiska in
riktningen för 2005-2007. Denförsvarsmakt som beskrivs i regeringensförsvarspro
position, innebär en fortsatt kraftig reducering av såväl grund- som insatsorganisa
tion. Härigenom påverkas ävenförsvarsindustrin i Sverige, liksom det internationel
la samarbetet. Vad som däremot inte är allmänt känt är att detta är resultatet av en 
avsevärt större ekonomisk reduktion än de minus 3 mi(jarder kronor per år som an
getts. I realiteten motsvarar reduktionen minus 8 mi(iarder kronor relativtförsvars
beslutet 2001, det vill säga en reduktion av försvarets ekonomiska ram med 20%. 
Orsakerna till detta står att finna i såväl erhållna direktiv från regeringskansliet 
som i Försvarsmaktens egen planering. 

Det är dock inte detta som utgör huvudproblemet, det är istället den ökade eko
nomiska belastningen med 4,2 mi(iarder inom perioden 2005-2007, beroende på 
dels den politiska budgetuppgörelsen, dels av en ambitionsökning vad avser interna
tionellt engagemang. Vad som därutöver tillkommer ekonomiskt oclz planerings
mässigt, är de allvarliga ekonomiska begränsningar som erhålls i närtidsperspekti
vet genom styrningen med utgiftsbegränsningar av tilldelat försvarsanslag, medelst 
så kallad limit-hantering' och indragning av anslags~parande. Till detta skall slutli
gen läggas behovet av att planeringsmässigt kunna hantera risken för eventuellt yt
terligare tillkommande ekonomiska krav fä r Färsvarsmakten, exempelvis orsakat av 
regionalpolitisk påverkan på riksdagsbeslutet, eller av att avvecklingen av personal 
oclz materiel inte fä(jer tänkt plan. 
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Bakgrund och vägen fram till 
den försvarspolitiska 
propositionen 
I mitt anförande vid föregående års hög
tidssammanträde2 inledde jag med att 
konstatera att vi då befann oss mitt i en 
dynamisk och turbulent process, utmyn
nande i ett nytt försvarsbeslut för åren 
2005-2007 vilket skall beslutas i decem
ber 2004. Ett försvarsbeslut som mot 
bakgrund av en fortsatt ansträngd och 
sannolikt ytterligare minskande försvars
ekonomi , torde komma att få en drama
tisk påverkan på såväl det framtida fö r
svarets utformning, som för försvarsin
dustrin i Sverige. 

Idag kan vi redan se huvuddragen i 
den försvarspolitiska inriktningen3 gäl
lande perioden 2005-2007 som Riksda
gen kommer att besluta 15 december. In
riktningen är att for tsätta reformeringen 
av försvaret mot ett modernt och flexi
belt insatsförsvar, med fortsatt interna
tionalisering för att skapa en ökad för
måga till internationell krishantering och 
säkerhetsfrämjande arbete. Denna in
riktning känns helt rätt. 

Jag kan även , utgående från vad som 
anges i regeringens försvarsproposition 
till Riksdagen, konstatera att denna in
riktning kommer att medföra en fortsatt 
dramatisk påverkan på såväl Försvars
makten som försvarsindustrin. Vad som 
tillkommit är att även de totalförsvarsge
mensamma myndigheterna- FMV, FOI , 
FRA, FHS och PliktV - nu kommer att 
omfattas av förändringar, något som 
känns naturligt då deras existensberätti
gande i huvudsak utgår från försvarets 
behov. Jag tänkte dock inledningsvis ta 
mig friheten till en allegorisk beskrivning 
över vad jag uppfattar som pågående och 
vad som är på väg att hända inom det 
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svenska försvarsområdet. 
Vi har landskapet Idag och vi har 

landskapet Framtiden i landet Sverige. 
Landskapen åtskiljs av floden Tiden. Be
slut har fattars att bygga en bro från Idag 
till Framtiden. Ritningar produceras för 
att bygga brofästena på respektive sida 
med byggstart år 2007. Under tiden som 
bygget av dessa pågår fortsätter ritnings
arbetet för själva brokonstruktionen, be
nämnd Ominriktning, med byggstart år 
2005. Själva brobygget skall pågå under 
åren 2005-2007. Därmed har arbetet slut
förts med att tala om VA D som skall 
åstadkommas och NÄR det skall genom
föras. Byggnationen har även övergripan
de kostnadsberäknats och pengar har in
planerats för detta. Härnäst skall beställ
ning läggas till byggföretaget som skall re
alisera HUR byggandet ska gå till. För 
själva byggnationen åtgår tjänster i form 
av personal och verksamhet, samt bygg
material. Förutsätlningen för detta, lik
som i all annan verksamhet, är dock att 
hela projektet baseras på en sund ekono
misk verklighet. 

Från denna mer lättsamma inledning 
återgår jag till verkligheten. Först något 
om den övergripande processen fram till 
den försvarspolitiska propositionen. För
svarsmakten lämnade 27 februari i år sitt 
budgetunderlag med förs lag till regering
en4. Detta följdes upp med komplette
rande underlag 30 april. Regeringen 
överlämnade sin proposition , "Vårt 
framtida försvar 2005-2007"5, till Riksda
gen 23 september. Parallellt med för
svarspropositionsarbetet pågick budget
förhand lingar mellan Socialdemokrater
na, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, ut
mynnande i en budgetproposition för 
2005. Någon blocköverskridande för
svarsuppgörelse åstadkoms inte. 

Vad gäller styrningen från regering 
och riksdag av Försvarsmakten görs det
ta genom att ange VAD som ska ll åstad
kommas och NÄR. Utgående från den 
av Riksdagen beslutade inriktningen 
skall sedan Försvarsmakten på mest 
kostnadseffektiva sätt svara på HUR 
detta skall kunna genomföras. Allt detta 
bygger på en spårbar process med en röd 
tråd som börjar i omvärldsbilden och går 
vidare via övergripande försvarsmakts
uppgifter och krav på operativa förmå
gor, för att till slut utmynna i en identifie
rad förbandsstruktur som kan uppfylla 
de stä llda kraven. Det vi ll säga i en ända
målsenlig och efterfrågad försvarsmakt. 

Det som dikterar förändringsbeho
ven av Försvarsmakten är den omvärlds
förändring vi lever mitt uppe i. Exempel 
på dimensionerande faktorer som för
ändrar vår omvärldsbild är samhällsför
ändringar, förändrade och nya hotbilder 
samt teknologiska trender. 

- Samhällsförändringar kan exempli
fieras av den globalisering och interna
tionalisering som nu pågår, såvä l beträf
fande handel som inom det europeiska 
samarbetet. 

- Hotbilden har under det senaste de
cenniet förändrats högst påtagligt. Borta 
är det omedelbara hotet mot nationens 
existens, nytt är påtagliga hot i form av 
storskalig terrorism och massförstörelse
vapen. 

-Teknologisk utveckling och trender 
ger helt nya förutsättningar och påverkar 
påtagligt det framtida stridsrummets ka
raktär. 

Målet för det militära försvaret bör 
vara att inom ramen för sin huvudupp
gift , förmågan att kunna föra väpnad 
strid , uppnå den förmåga och genomföra 
de insatser som krävs". 

Vad är då huvuddragen 
utifrån den försvarspolitiska 
inriktningen? 
Utgående från vad som anges i försvars
och budgetpropositionerna och konse
kvenser för i första hand Försvarsmakten 
utifrån rådande planeringsläge, kommer 
jag att helt kort ange hur framtidens För
svarsmakt kommer att se ut beträffande 
grundorganisation , insatsorganisation , 
personal- och materielförsörjning. Av na
turliga skäl finns även en fokusering åt 
det marina perspektivet. 

Konsekvenser för 
grundorganisationen 
I Försvarsmakten kommer ytterligare 
cirka 25 utbildningsenheter att läggas 
ned, ett antal att omorganiseras, andra 
att om lokaliseras. Några exempel - flyget 
lägger ned en av fyra flottiljer, armen läg
ger ned ytterligare fyra regementen. Två 
av tre militärhögskolor läggs ned. Heli
kopterverksamheten vid Berga flyttas till 
Ronneby. Sannolikt kommer även mili
tärdi striktsorganisationen att läggas ned. 

För marinens del läggs en av fyra far
tygsflottiljer ned , liksom ett av två amfi
bieregementen. Marinbaserna läggs ned 
och koncentreras till en marinbas i Karls
krona, dock med verksamhet på tre plat
ser (Karlskrona, Berga/Muskö och Göte
borg). Örlogsskolorna och Amfibie
stridsskolan läggs ned och ersätts av Sjö
stridsskolan , vilken för läggs till Karlskro
na. I Karlskrona kommer ubåtsflottiljen 
och en sjöstridsflotti lj (ytstridsfartyg och 
minröjningsfartyg, inklusive stödfartyg) , 
samt Sjöstridsskolan att vara grundbase
rade. l Berga/Muskö kommer amfibiere
gementet och en sjöstridsflottilj att vara 
grundbaserade. l Göteborg kommer be
vakningsbåtsförband att utbildas. 
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All nedläggning och verksamhetsför
ändring skall vara avslutad 30 juni 2006. 

Konsekvenser för 
insatsorganisationen 
För Försvarsmakten görs stora reduce
ringar avseende insatsförband. Armen 
reduceras från 16 till åtta mekaniserade 
bataljoner och därutöver ska ll finnas 16 
specialiserade bataljoner, exempelvis ar
tilleri- , jägar-, telekrigs-, ingenjörs- , un
derhålls- och, säkerhetsbataljon, Därutö
ver skall 60 hemvärnsbataljoner finnas. 
För flyget bibehålls ca 140 Gripenflyg
plan i fyra divisioner. 

Ett nytt beredsskapssystem införs, ba
serat på at t upprätthålla beredskap för 
internationellt deltagande och territori
e ll integritet. 

För marinen förändras insatsorgani
sationen i följande avseenden; från tre till 
en amfibiebataljon , från tolv till sj u kor
vetter, från fem till fyra ubåtar, från tio 
till nio minröjningsfartyg, från fyra till 
två stödfartyg och från två till en marin 
basbataljon, Därutöver reduceras antalet 
sjöoperativa helikoptrar från 14 till fem. 

Konsekvenser för 
personalförsörjningen 
Ett nytt personalförsörjningssystem in 
förs baserat på tidsbestämda kontrakts
anställningar för officerare, motsvarande 
flertalet andra europeiska länder. Värn
plikten bibehålls med fokus på interna
tionella insatser vid uttagningen och en 
ökad betoning på frivi ll ighet. Totalt 3000 
officerare och 2500 civilanställda beräk
nas bli överta liga7 Av officerarna är cirka 
900 från marinen. Härigenom stiger med
elåldern på dagens officerskår från 40,4 
till 42,6 år8. 
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Konsekvenser för 
materielförsör,jningen 
En samlad materielförsörjningsstrategi 
införs, där kraven på operativ förmåga 
ska vara styrande för materielförsörj
ningen. strategin bygger på stegvisa an
skaffningsbeslut, spårbarhet till operati
va funktioner, utnyttjande av inte rnatio
nella samarbeten, försvarsmaktsgemen
samma och inte roperabla lösningar samt 
kortare serie r. fndustriell kompetens ska 
finnas i ett antal nischer, där försvarets 
och industrins kompetensbehov sam
manfaller och där man är internat ionellt 
konkurrenskraftig. 

För marinens del finns idag ingen in
dustriell nisch utpekad i propositionen. 
Detta trots att såvä l Försvarsmakten som 
FMV och FOI identifierat sjöstrids- och 
undervattenssystem i grunda vatten för 
spaning och verkan som en tydlig svensk 
nisch, där såvä l myndigheter som för
svarsindustri har en intern ati onellt sett 
unik kompetens och utvecklingsförmåga. 
Den finske generalen Gustav Häggl und , 
som tills nyligen varit ordförande i EU:s 
militärkommitte, har framfört att "Sveri
ges roll i EU:s framtida krishanlering bör 
baseras på landels framstående position 
inom högteknologi inom exempelvis ma
rinen och .flygvapne/"9

• 

Ett aktuellt exempel som illustrerar 
detta är det av regeringen nyligen beslu
tade övningssamverkansavtalet mellan 
Sverige och USA gällande samövning 
mellan amerikanska marinförband och 
en Gotlandsubåt, inklusive besättning. 
Tidrymden för denna samverkan är ett 
till tre år och syftena är bland annat att 
utveckla förmågan till samverkan med 
andra länders stridskrafte r för att kunna 
delta i internationella fredsbefrämjande 
insatser, samt att åstad komma positiva 
synergieffekter beträffande utveck li ng 

inom materielområdet Den syn US 
Navy har på värdet av att deras förband 
får öva med och mot en av våra ubåtar 
har bland annat uttryckts på följande 
sätt: " They need to be going againsl 1he 
bes/ that are out !here, lhe Gotlands are 
.first-c!ass in that class ofsubmarines10 In 
some instances they are more capab/e 
than a US sub"". 

Mot denna bakgrund, ter sig då av
saknaden av en marin nisch inom under
vattensområdet som minst sagt underlig. 

Få marina objekt finns angivna som 
materi e lprojekt som bör realiseras, ett 
undantag utgör luftvärnsrobotsystem till 
korvett Visby, där propositionen anger 
att en direktanskaffnin g bör övervägas. 
För att utveckla nästa generations ubåts
system ställs krav på inte rnationellt sam
arbete. 

Hur ser då de ekonomiska 
förutsättningarna ut? 
Hur är då de reella ekonomiska förut
sättningarna för Försvarsmakten att rea
lisera den försvarspolitiska inriktningen 
för 2005-2007? 

Arvet från försvarsbeslutet 2001 och 
föreslagen reducering inför beslut 
2004 
Efter försvarsbeslutet 200 l förändrades 
planeringsläget successivt mot en allt 
större oba lans i förhållande till detta be
slut. Orsakerna ti ll detta står att finna i 
erhållna direktiv från regeringskans li et 
och i Försvarsmaktens egen planering. 
Denna obalans beräknades i maj 2003 till 
cirka 5 miljarder kronor per år från och 
med år 2005. 

"Exempel på vad som genererat den-

na efterhand erhållna obalans från för
svarsbeslutet 2001 är' 2: 

• utökade internationella ambitio
ner, 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

senareläggning av planerade 
nerdragningar, 

överskattade rationaliserings
vinster, 

långsammare personalavveck
ling, 

underskattade mate ri elkostna
der, 

underskattad löneutveckling och 

reducerade budgetramar 

Det är därför klart att förändringar av 
denna omfattning nödvändiggör drama
tiska omprioriteringar i en planering 
med stora långsiktiga bindningar och 
otillräckliga planeringsreserver. 

De verktyg som finns för att hantera 
omedelbara besparingsk rav är i huvud
sak fyra: 

• 

• 
• 

• 

reducering av antalet värnplikti
ga, 

minskad övningsverksamhet, 

senareläggning av materielan
skaffning och 

reduktioner av interna tionella 
insatser. 

Alla metoder utom den sista har utnytt
jats". 

Det förs lag som Försvarsmakten 
överlämnade till regeringen 27 februari 
2004, omhändertog dessa minus 5 milj ar
der kronor och beskrev därutöver alter
nativa försvarsmaktsstrukturer utifrån 
olika ekonomiska ramar ( +3, oförändrad 
nivå, -3 och -6 Mdkr per år) re lativt da
gens försvarsbudget om ca 40 miljarder 
kronor. 

Men, härigenom utgör proposition-
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ens -3 Mdkr-alternativ i realiteten ett -8 
Mdkr-alternativ, i procentuella termer en 
reducering med 20% av Försvarsmakt
ens anslag. Den starkt reducerade för
svarsmakt som beskrivs i propositionen 
och som stämmer till eftertanke, det är 
alltså den försvarsmakt som blir resulta
tet efter en reduktion med minus 8 mil
jarder kronor relativt FB-01. Planerings
läget inger dock oro mot bakgrund av 
därutöver tillkommande ekonomisk be
lastning och där den fulla konsekvensen 
ännu inte kan överblickas. 

Den politiska budgetuppgörelsens 
effekter 
Vad som ytterligare tillkommit är den 
politiska budgetuppgörelsens påverkan 
på försvarspropositionen och som inne
bär att -3 nivån skall intas betydligt snab
bare än det förslag som Försvarsmakten i 
inlämnat underlag till regeringen baserat 
sin planering på. Den sammantagna kon
sekvensen av detta är en ackumulerad 
reduktion med ytterligare 3,2 miljarder 
kronor utslagen över treårsperioden. 

Ökad ambition på internationellt 
deltagande 
Därutöver har också tillkommit ett utö
kat krav på internationellt deltagande 
genom tillskapandet av en e uropeisk 
" battle group" om l 500 man , varav 
l 100-1 200 man från Sverige. Detta inne
bär att ytterligare l miljard kronor utö
ver plan kommer att belasta försvarsbud
geten inom perioden. Totalt innebär det
ta att bespari ngskravet är 4,2 miljarder 
kronor större för perioden 2005-2007 än 
vad Försvarsmakten föreslagit i -3 nivån. 

Det säger sig självt att detta är utom
ordentligt svårt att hantera. Blir då allt 
klart att bygga "Bron Ominriktning mi-
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nus 3" när Försvarsmakten väl reducerat 
ytterligare 4,2 miljarder kronor? Mitt 
svar är nej, sannolikt inte, vilket kräver 
en närmare förklaring 

Utgiftsbegränsningar av tilldelat 
anslag 
En tungt påverkande ekonomisk faktor 
är den , från regeringen, återkommande 
styrningen med utgiftsbegränsningar av 
tilldelat försvarsanslag. Enkelt uttryckt: 
Medel som genom riksdagsbeslut har till
delats en myndighet för verksamhetsåret 
får inte utnyttj as fullt ut eftersom reger
ingen , vilken vill förhindra att budgetta

ket överskrids, lägger en begränsning på 
anslagsutnyttj an det. 

Konsekvensen är att beställd materiel 

och tjänster till Försvarsmakten måste 
levereras senare, alternativt att beställd 
materiel avbeställs med skadeståndskrav 
som följd. I de flesta fall får även FMV 
hålla inne på leveranserna och betala le
verantörer med från Riksgäldskontoret 
lånade pengar, vilket i sin tur innebär 
räntekostnader. Detta kallas "limit-han
tering" och påverkar den absoluta när
tidsplaneringen , d.v.s. innevarande år och 
nästkommande år. 

Under 2004 har det lagts limiter till 
ett sammanlagt belopp på cirka 2,5 mil
jarder kronor. Detta innebär a tt För
svarsmakten nödgas "tvångsspara" mot
svarande belopp över till nästa verksam

hetsår. 
Enligt anslagsförordningen får en 

myndighet föra över upp till tre procent 
av årsanslaget till kommande verksam
hetsår. För anslaget materielanskaffning 
motsvarar detta idag drygt 500 miljoner 
kronor. Belopp därutöver kräver ett sär
skilt medgivande från regeringen. Det 
står även regeringen fritt att begränsa ett 
anslagssparande genom att "så att säga" 

dra in redan tilldelade medel, även de tre 
procenten. 

Så görs också, år 2003 drogs 487 mil
joner kronor in och under innevarande 
år har 349 Mkr återtagits till statskassa n. 
Inräknat det som fått medföras från 2003 
till 2004 är nu Försvarsmaktens totala 
behov att få föra med sig till 2005 uppe i 
ca 2,6 miljarder kronor. På detta sätt har 

anslagsförordningen i praktiken satts ur 
spel. Signalerna från finansdepartemen
tet indikerar också att limiter kommer 
att användas även nästa år och att det 
inte finns någon garanti för att medel 

kommer att få föras över till nästa år. 
Slutsats: Framtiden ser fortsatt kärv ut. 

Detta är en starkt oroande utveckling 
eftersom de framtida materielplanerna 
inte längre i samma omfattning som tidi
gare innehåller stora leveranser som kan 
hanteras som budgetregulatorer över et t 
årsskifte. Limit-hantering i stor omfatt
ning och indragna anslagssparanden får 
därför stora konsekvenser och blir allt 
svårare att hantera genom att det rör den 
absoluta närtidsproblematiken (år 0-l), 
med dess brist på planeringsmässigt sett 
fria medel att utnyttja. 

Eventuellt tillkommande risker 
Mot bakgrund av erfarenheter från ex
empelvis försvarsbeslutet 2001, finns an
ledning att även nämna risken för ytterli
gare ekonomisk belastning, såväl i sam

band med beslut, som efter det att beslu
tet fattats. Exempel på sådana faktorer 
är: 

- regionalpolitisk påverkan som upp
kommer i samband med riksdagsbehand
lingen, samt 

-risken för ökade kostnader på grund av 
att avveck lingen av personal och materi
al inte går som planera t 

Av denna anledning bör visst reserv
utrymme finnas avdelat i planen. 

Resultat - ständigt ändrad 
ekonomisk förutsättning för 
Försvarsmakten 
Den faktiska konsekve nsen av detta är 
att Försvarsmakten leve r i ett ständigt 
omplaneringstillstånd , huvudsakligen rö

rande närtidsplaneringen. Ett illustreran
de exempel är materie lanslaget, vilket 
idag kontinuerligt påverkas med för
skjutningar e ller strykningar av planera
de beställningar. Det som i huvudsak då 
drabbas är utvecklingsprojekten, d.v.s. ny 
materie l. Det är dessa utvecklingsprojekt 
som samtidigt ska svara för förnyelsen av 

Försvarsmakten, liksom utgöra biljetten 
in till det eftersträvade internationella 
samarbetet. Därigenom utgör de även 
grunden för vår framtida försvarsindu
stri. 

slutsatser, konsekvenser och 
förslag utifrån de ekonomiska 
förutsättningarna 
Det måste råda balans mellan uppgifte r 
och tillde lade resurser för att realise ra 
det som förväntas. Så bedöms inte längre 
vara fallet vad gäller de ekonomiska för
utsättningarna. Den försvarspolitiska in
riktningen för 2005-2007 som anges i re
geringens proposition blir därför svå r, 
om ens möjlig, att rea lisera. Den ekono
miska oba lansen från föregående för
svarsbeslut i kombinati on med en ram
sänkning om 3 miljarde r kronor, resulte
rar i en avsevärt reducerad försvarsmakt. 
Det är dock inte detta som utgör huvud
problemet. 

Huvudproblemet utgörs av de nya 
tillkommande ekonomiska förutsätt
ningarna. Budgetuppgörelsens effekter 
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tillsammans med ökad internationell am
bition, som redovisats ovan, ger en re
duktion med ytterligare 4,2 miljarder 
kronor för perioden 2005-2007. Till detta 
kan läggas en betydande risk för ytterli
gare närtida och stora ekonomiska redu
ceringar i och med utnyttjandet av årliga 
utgiftsbegränsningar av tilldelat anslag. 
Det är följaktligen inte aminriktningen 
av försvaret i sig som är fel, det är vägen 
dit med ständigt nya ekonomiska pålagor 
i det korta perspektivet som gör att en 
god tanke riskerar att omintetgöras. 

• Sveriges statsfinanser är uppen-
barligen i obalans, därav limit-hante
ring och indraget anslagssparande. 
Detta drabbar då följaktligen även 
Försvarsmakten. 

• Den ständigt återkommande när-
tida amplaneringen för år O (inneva
rande år) och år 1-3, gör att Försvars
maktens ekonomi mer eller mindre 
konstant är i gungning. Detta gör att 
såväl korttids- som långtidsplane
ringen successivt slås sönder. Inte 
minst materielanslaget har allt mer 
kommit att bli en budgetregulator. 
Effekten blir bildlikt talat att För
svarsmakten "tvingas äta upp det ut
säde som behövs för kommande års 
sådd". 

• Möjligheten att hantera planering 
över budgetårsgränserna är synnerli
gen begränsad och ger minimal flexi
bilitet i att kunna hantera uppkomna 
situationer. 

• Spårbarhetsmetodiken slås sön-
der på grund av att Försvarsmakten i 
praktiken tvingas till agerande enligt 
mottot, "ta bort det som är möjligt att 
ta bort" . Förmågor och operativ ef
fekt har därmed satts på undantag. 

• De senaste tre åren har utveck-
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lingsbeställningar till försvarsindustri 
i Sverige i det närmaste uteb livit. Den 
försvarsmaterielexport som idag sker 
baseras på produkter som utveckla
des för 5-J O år sedan. För att ge förut
sättning till morgondagens export 
krävs tydliga utvecklingsuppdrag, 
och det i närtid . 

• Det internationella samarbetet, 
såväl på myndighetsnivå som inom 
försvarsindustrin , riskerar att omin
tetgöras på kort tid. Omvärlden ser 
för närvarande med allt större och 
undrande ögon på utvecklingen i 
Sverige. 

• Regeringens planerade tillsättan-
de av en kommitte under en särskild 
utredare rörande "Lednings- och 
myndighetsorganisationen inom det 
militära försvaret" , med uppdraget 
att göra en översyn av lednings- och 
myndighetsorganisationen inom För
svarsmakten och de totalförsvarsge
mensamma myndigheterna, känns 
helt rätt och nödvändig. Den samlade 
ledningsorganisationen behöver an
passas till den avsevärt minskade in
satsorganisationen. 

• Försvarssektorn med sina långa 
ledtider, från ide till färdig förmåga , 
erfordrar en anpassning av regelverk 
och tillämpning så att en stabillång
tidsplanering möjliggörs. Exempel på 
erforderliga åtgärder för att åstad
komma detta är: 

- att den försvarspolitiska inriktnings
processen koncentrerar sig på lång
siktig inriktning, förslagsvis bortom 
treårsperspektivet Detta för a tt ska
pa långsiktighet och stabilitet vad 
gäller de ekonomiska förutsättning
arna. Samtidigt måste systemet med
ge förändrin gar i händelse av större 

om v ä rldsförändri ngar, 

- att limit-hantering och indragning av 
anslagssparande inte utnyttjas i den 
omfattning och på det sätt som nu är 
fallet, med hänsyn till de allvarliga 
konsekvenserna , 

-att en ökad flexibilitet att hantera upp
komna planeringssituationer över 
budgetårsgränserna erhålls, samt 

-att tillkommande krav på regionalpoli
tiska å tgärder särfinansieras. 
Mot detta kan en vän av rådande sys

tem invända: "så får vi inte göra enligt 
gällande lagar och förordningar". D å sä
ger jag: " Ändra då på de lagar och för
ordningar som behöver ändras." Flexibi
litet är ett kungsord som är ett ständigt 
återkommande krav från statsmakterna 
inför framtiden. Visa då också detta i 
praktisk handling även inom området 
"Styr- och finansieringsformer i försva
ret". Förutsättningen finns, förutsatt 

Insikt, Vilja till förändring 
och Beslutskraft. 
Jag avlutar så med en allegorisk epilog: 

Den ekonomi som avdelats för byggandet 
av bron Om inriktning i kombination med 
de byggproblem som föreligger, gör atr 
brons utformning hela tiden förändras. 
Från de stolta planerna på en bro med 
fyra körfält och ett järnvägsspår, återstår 
nu endasttvå vägbanor. Eftersom det fort
farande finns osäkerheter beträffande så
väl konstruktion som ekonomi, så äventy
ras hela brobygget med alla dess stolta 
planer och förutsättningsskapande åtgär
derför att utveckla landskapet Framtiden. 
Exempelvis så har nya ekonomiska åt
stramningar aviserats av beställaren, lika
så har en ny sorts årlig broskatt infört5; 
varfor de samlade effekterna ännu inte 

kan överblickas eftersom ekonomin hela 
liden ändras. Sammantager ser framriden 
for bron Ominriktning och därmed land
skapet Framtiden högst osäker ut, även 
om det fortfarande råder hopp om art be
ställaren av bron skall inse allvaret i sinta
tionen och vidta åtgärder så au bron verk
ligen kan byggas. 

Noter 
1 Limit kan enkelt uttryckt beskrivas som en 
kreditgräns som inte får överskridas. Om ex
empelvis årsa nslaget är på 10 miljarder och 
det läggs en limit på en miljard så får endast 
nio miljarder förbrukas detta å r. 

2 Tidskrift i Sjöväsendet, TiS nr 4/2003, Kungl 
Örlogsmannasällskapet 
3 Nytt är a tt begreppet försvarsbeslut inte 
längre utnyttjas, istället används begreppet 
försvarspo litisk inriktning. Vart tredje eller 
fjärde år fattas beslut om försvarspolitik ens 
inriktning. Däremellan kommer inriktningen 
att anpassas årligen efter de behov som upp
står. 
4 Försvarsmakten BU 05/SR, 2004-02-27 
5 Regeringens proposition 2004/05:5, Vårt 
framtida försva r - försvarspolitisk imiktning 
2005-2007 
6 Reger ingens proposition 2004/05:5, Vårt 
framtida fö rsvar, punkt 6.2, Mål för det militä
ra försvaret 
7 Försvarsdepartementets Pressmeddelande 
nr 80,2004-09-24 

s Försvarets Forum Extra, November 2004 
9 Framfört av general Gustav Hägglund vid 
Folk och Försvars rikskonferens i Sälen, 2l ja
nuari 2004 
111 Med "class of submarines" avses ubåt med 
icke-nukleä r framdrivning (s.k konventionell 
ubåt) 
11 Defence News, September 2004, "US to bor
row Swedish sub for training'' 
12 ÖB:s anfö rande vid Folk och Försvars riks
konferens Sälen, 21 januari 2004 
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Ledamoten 
CLAES LUNDIN 

Kommendörkaplen Claes Lundin, som är Försvarsmaktens 
insatsledareför bärgningen av den nedskjulna DC 3:an, tir_ 
chefför insatsledningssektionen (M3) vid Marintaktiskt 
Kommando. 

Marinen hjälper tilllösa gåtan om den nedskjutna 
DC 3:an 

Fredagen den 13 juni 1952 sköts en svensk signalspanande DC 3:a ner i Östersjön. 
Åtta besättningsmedlemmar befarades ha omkommit. Ett par dagar senare sköts 
även ett spanande räddningsflygplan av typ Catalina ner, men där räddades besätt
ningen. Under 51 år med tragiska, ovissa och ibland vilseledande besked om hela 
den här historien, så åteifanns vraket av DC 3:an på havets botten. En omfattande 
bärgningsaktion inleddes av marinen och en teknisk utredningsgrupp tillsattes. En 
segdragen svensk historisk händelse skulle nu äntligen kunna få sitt slut. 

Nedskjutningen 
l 949 anskaffade flygvapnet två DC 3:or. 
De fick beteckningen för transportflyg
plan - Tp 79. Flygplanen utrustades un
der stort hemlighetsmakeri med signal
spaningsutrustning och med början 1951 
inleddes spaningsflygningar i Östersjön 
riktade mot Sovjetunionen. Flygningarna 
genomfördes från F 8 i Barkm·by och de 
officiella uppdragen för den här flyg
verksamheten var transport- och navige
ringsflygningar. I själva verket var syftet 
att lokalisera och identifiera nya signal
källor i de radarsystem för stridsledning 
och luftbevakning som var under upp
byggnad vid baltiska kusten. 
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Den personal vid F 8 som hade till 
uppgift att genomföra dessa signalspa
ningsflygningar bestod av 12 personer. 
Det var piloter, navigatörer och mekani
ker samt spaningspersonal från Försva
rets radioanstalt (FRA). Besättningarna 
var väl insatta i uppdragen och hur flyg
ningarna skulle bedrivas ute över Öster
sjön öster om Gotland. De var också in
förstådda med riskerna i uppdraget, ef
tersom det dels fanns en viss hotbild från 
sovjetiskt jaktflyg, dels var det svårnavi
gerat så långt ut till havs nära främmande 
territorium. Navigeringsutrustningen var 
primitiv. Död räkning med klocka och 

kompass samt två pejlmottagare för pej
ling av långvågsfyrar var vad som fanns 
att tillgå. Precisionen i navigeringen var 
inte bättre än 3-5 km och någon övervak
ningsradar från svensk sida fanns inte vid 
denna tidpunkt. 

Fredagen den 13 juni 1952 påbörjades 
den flygning, som skulle vara en av 
många rutinartade spaningsflygningar 
över Östersjön. Ombord på DC 3:an 
fanns åtta mans besättning, pilot Alvar 
Älmeberg, flygmekaniker Herbert Matt
son, navigatör Gösta Blad, FRA:s grupp
chef Einar Jonsson samt telegrafisterna 
Bengt Book, Ivar Svensson, Börge Nils
son och Erik Carlsson. DC 3:an flög ut 
via Gotska Sandön och sedan genomför
des några löpor öster om Gotland. En lä
gesrapport sändes enligt rutin vid elvati
den på förmiddagen, men strax efter det 
inträffade någonting som blev inledning
en på en över 50 år lång gåta. Ett kort av
brutet anrop från DC 3:an , som uppfatta
des på svensk sida, var en första indika
tion på att något hänt. Flygplanet hördes 
inte av igen , utan var spårlöst försvunnet. 

Under eftermiddagen den 13 juni in
leddes efterforskningar av DC 3:an med 
både flygplan och fartyg. Eftersökninga
rna var inledningsvis resultatlösa. Offici
ellt angavs att flygplanet hade försvunnit 
under en navigeringstlygning. Den 15 
juni återfanns en livbåt som tillhörde DC 
3:an. Livbåten var inte uppblåst och den 
var genomborrad med kulhål. I och med 
det fyndet började man förstå vad som 
hade hänt. När sedan också ett av de två 
spanande Catalinaplanen blev nedskju
tet av sovjetiskt jaktflyg den 16 juni kun
de en del slutsatser dras. DC 3:an hade 
blivit nedskjuten , men besättningen sak
nades. 

Mörkläggning och ovisshet 
Nedskjutningen av de två flygplanen 
upprörde folk i allmänhet. Demonstra
tioner, upprörda tidningsartiklar och en 
notväxling mellan Sverige och Sovjetuni
onen förekom. Sovjetunionen förnekade 
inledningsvis all kännedom om DC 3:an. 
Däremot påstod man att Catalinan flugit 
på sovjetiskt territorium och dessutom 
öppnat eld mot sovjetiskt flyg. Så små
ningom ändrade de något i sin version 
och menade att även DC 3:an varit inne 
över sovjetiskt territorium. Det var åt
minstone ett indirekt erkännande av 
nedskjutningen. 

De anhöriga till besättningsmedlem
marna fick inte veta särskilt mycket. De 
blev dessutom uppmanade av dåvarande 
flygvapenchefen att inte avslöja flygning
arnas syfte eller att ens tala om att delar 
av besättningen tillhörde FRA. De 
svenska och sovjetiska myndigheterna 
hade intagit sina respektive hållningar 
och trots de anhörigas påtryckningar på 
den svenska regeringen ville de inte dri
va frågan vidare mot Sovjetunionen. Ett 
statsbesök i Moskva som genomfördes 
av Tage Erlander, gav inte några nya be
sked till de anhöriga. 1957 förekom också 
uppgifter om att en person som suttit i ett 
ryskt fångläger träffat fyra nedskjutna 
svenska flygare. UD försökte följa upp 
detta , men det gav inga konkreta resul
tat. De anhöriga försökte även få tillgång 
till haverikommissionens hemligstämpla
de rapport, men det beviljades inte och 
besättningens försvinnande fortsatte där
med att vara en gåta. 

Först i början av 1970-talet framkom 
det lite mer information. Spionen Stig 
Wennerström, som sedan länge miss
tänktes sitta inne med information om 
DC 3:an, publicerade sina memoarer. 
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Försvarsmakten valde då att åtminstone 
medge att DC 3:an varit ute på signalspa
ningsuppdrag. Även Tage Erlander gav 
ut memoarer och det gav en viss inblick i 
spelet rörande hela den här affären. Nå
gra svar på var besättningen kunde ha ta
git vägen fanns dock inte. 

Under 1980-talet förekom en del spe
kulationer och rykten också, men dessa 
ledde egentligen ingenstans. Däremot 
hände det flera intressanta saker under 
1990-talet. Diskussioner och granskning
ar av den svenska neutralitetspolitiken 
samt ett öppnare Sovjetunionen gjorde 
att det gick att få fram en del intressanta 
fakta i DC 3-affären. En ny DC 3-utred
ning genomfördes och den innehöll nya 
dokument från Sovjetunionen. Doku
menten visade att DC 3:an blivit beskju
ten av ett MIG 15-plan mellan Gotland 
och baltiska kusten. Den ryska regering
en erkände detta brott mot folkrätten 
och framförde 1992 en ursäkt till de an 
höriga. Marinen kunde med detta nya 
underlag också genomföra en del efter
forskningar i Östersjön, men ingenting 
påträffades. Därmed rådde fortfarande 
ovisshet om besättningen egentliga öde. 

1993 intervjuades för andra gången 
den ryske jaktpilot som sköt ner DC 3:an. 
Han hade tidigare angivit att han sett 
minst en person i fallskärm lämna det 
helt övertända planet. Nu ändrade han 
flera uppgifter och angav i stället att 
vänstra motorn brann, att landningsstäl
let var utfällt och att den vänstra bakre 
dörren var öppen. DC 3:an skulle enligt 
jaktpilotens uppgifter ha flugit kontrolle
rat mot Gotland och ner genom molnen 
för att sedan försvinna. 

Den lyckade sökexpeditionen 
Under de år som följde genomfördes fle
ra eftersökningar i Östersjön baserat på 
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det material som hade blivit tillgängligt, 
bl.a. ett radarplott från Sovjetunionen . 
Såväl marinens som mer eller mindre 
privata efterforskningar och sökföretag 
genomfördes. I huvudsak utgick man 
ifrån vittnesuppgiften, som angav att 
flygplanet flög mot Gotland efter anfal
let. Det skulle senare visa sig att de sök
områden som lagts ut var för långt söder
ut och västerut. Därför hittades ingenting 
under denna period. 

Den sökexpedition, som så småning
om skulle finna DC 3:an, gjorde det ge
nom att gå tillbaka till de basfakta som 
man visste stämde. Inledningsvis hade 
även denna sökexpedition letat i några 
olika områden utan att hitta någonting. 
Flygaren, historikern och projektledaren 
Anders Jallai beslutade sig då för att släp
pa alla tidigare spekulationer och också 
acceptera att tidigare eftersökningar kun
de ha varit i rätt område, men ändå miss
lyckats. Utgående från den upphittade liv
flottens position, vind och strömmar, sov
jetisk radarinformation samt klarlagda 
uppgifter om DC 3:ans färdväg fick han 
fram ett mycket intressant sökområde. 

Anders Jallai, dykaren och filmaren 
Carl Douglas samt marinteknikern Ola 
Oskarsson och deras medarbetare fann 
efter över 50 år den försvunna DC 3:an i 
juni 2003. Med hjälp av sökfartyget Triad 
från Marin Mätteknik och en side scan
sonar kunde flygplanvraket lokaliseras. 
Detta var en stor framgång för deltagar
na i expeditionen, men framför allt var 
det mycket positivt för de anhöriga och 
för Försvarsmakten. Nu var förhopp
ningarna stora om att alla frågor rörande 
DC 3:an och dess besättning skulle få 
sina svar. Det var nu bara en fråga om att 
bärga flygplanet, vilket inte skulle visa 
sig vara så lätt där det låg 55 km öster om 
Gotska Sandön på 125 m djup. 

Bärgningsoperationen inleds 
Den sökexpedition som funnit DC 3:an 
anmälde detta omgående till Försvar
smakten. ÖB tog kontakt med de anhöri
ga och på ganska kort tid beslutades att 
flygplanet skulle bärgas. Flygvapenin
spektören fick det övergripande ansvaret 
för all hantering rörande DC 3:an. Ma
rintaktiskt kommando (MTK) gavs upp
giften att med de marina resurserna sva
ra för övervakning, bärgning, bottenun
dersökning, transport och förvaring av 
flygplankroppen och alla andra vrakde
lar och föremål som fanns där ute på ha
vets botten. Samtidigt tillsatte Flygvape
ninspektören en teknisk utrednings
grupp, som med hjälp av insamlat och be
arbetat material skulle försöka finna svar 
på många av de frågor som hela tiden 
funnits rörande DC 3:an, besättningens 
öde, nedskjutningsförloppet, utnyttjad 
signalspaningsutrustning m.m. 

Arbetet med att förbereda för bärg
ningen inleddes i augusti 2003. Inom 
MTK förstod vi omedelbart att detta 
skulle bli en ur många aspekter besvärlig 
operation. Vi valde därför att leda och 
genomföra bärgningen som en kombina
tion av ett klassiskt projekt och ett om
fattande traditionellt sjökrigsföretag, 
med stöd av de nya internationella in
satsledningsmetoder som hela den ope
rativa insatsledningen med de taktiska 
kommandona anammat. 

Redan samma dag som MTK fick 
uppgiften att leda bärgningen av DC 3:an 
började telefonerna gå varma. Olika in
tressenter, såväl inom Försvarsmakten 
som utifrån, ringde och ville antingen 
själva vara ansvariga för bärgningen eller 
åtminstone få vara delaktiga. Åtskilliga 
motsättningar kom i dagen, men också 
åtskilliga både realistiska och sinnrika 

bärgningsmetoder likväl som fantasifulla 
och ogenomförbara förslag lämnades. 
Samtidigt började intresset från media 
bli allt mer påtagligt. 

Detta gjorde att vi samlade flera av 
de olika kompetenser som fanns inom 
och utanför Försvarsmakten till ett ge
mensamt möte. Där presenterades upp
giften och alla kunde komma till tals. På 
mötet gjordes inga avdämningar, utan 
ideer och förslag togs emot för att senare 
bearbetas. Helt klart var att det inte skul
le vara möjligt att låta alla ideer genom
föras eller att !å ta alla får vara med i alla 
faser. Delaktighet är viktigt, men i själva 
genomförandet krävs tydligt ledarskap 
och målinriktning. 

Med förutsättningarna givna inleddes 
en kort planeringsfas. Under denna peri
od var kritiken från en del håll stundtals 
mycket hård. Kritikerna ville att vi skulle 
påbörja bärgningsarbetet utan dröjsmål , 
medan det fortfarande var sommar och 
förhållandevis bra väder. Mot detta stod 
att vi ville ha en väl fungerande plan med 
rätt och väl förberedda resurser, säkerhe
ten för egna enheter utklarad samt tids
förhållanden , ekonomi och risker fastlag
da. Vi utgick från den övergripande mål
sättningen med operationen och försökte 
bidra med marinens del för att tillgodose 
följande framgångsfaktorer: 

• Ett återupprättat förtroende från de 
anhöriga gentemot Försvarsmakten. 

• Svar på de viktigaste frågorna röran
de flygplanets och besättningens öde 
under över 50 år. 

• En positiv mediabild av Försvars
makten och dess olika marina förmå
gor. 

• Rimliga kostnader. 
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Vi gjorde också utifrån alla utgång
svärden en resursallokering (force gene
ration). Styrande här var flygplanets vikt 
och storlek , positionen långt ut till havs, 
vädret och bottendjupet 125 m. Det gjor
de att med marina resurser så hade vi i 
praktiken bara ett fartyg att tillgå för 
själva lyftet, ubåtsräddningsfartyget Bel
os. För förberedelser och bottenunder-

sökning fanns dock flera andra enheter 
att tillgå och det gällde att planera in 
dessa så klokt som möjligt. Hög effektivi
tet och låga kostnader var det som vi ef
tersträvade. Utöver fartygsresurser för 
arbetet till sjöss så identifierade vi också 
behov av en rad andra resurser, som vi 
därmed behövde arbeta in i planen. 

Ostkustens marinbas (MarinE O) 
MarinbO, Sjöbevakningen Muskö 
MarinbO, arbetsbåt Furusund 
l.ubåtsflottiljen, Belos 

Förvaring, bevakning, transporter, logistik 
Övervakning 
Botten undersökning, bärgning mindre föremål 
Bärgning 

2. ytstridsflottiljen 
4.minkrigsflottiljen , minjaktfartyg 
4.minkrigsflottiljen, stödfartyg 
Helikopterflottiljen 
Högkvarterets 
Informationsavdelning 
Kustbevakningen 
Rikskriminalpolisen 

Bevakning, transporter 
Botten undersökning, röjning 
Transporter anhöriga, media 
Helikoptertransporter 

Mediahantering 
Övervakning 
Omhändertagande av kvarlevor 

Utöver ovan uppräknade resurser fanns 
det ett stort antal andra samverkansytor 
som löpande behövde hanteras, både 
inom och utom Försvarsmakten. l första 
hand den tekniska utredningsgruppen 
under ledning av Christer Magnusson 
(f.d. flygvapenpilot , SAS-pilot, konsult), 
som hade många bra synpunkter och för
slag på tillvägagångssätt och bärgnings
metoder. Därutöver andra delar av För
svarsmakten, inte minst Högkvarteret, 
som på olika sätt måste hållas informera
de men som också bidrog med stöd och 
ideer. Dessutom en rad olika civila före
tag som levererade en del utrustning som 
vi behövde för bärgningsarbeteL 

En tidplan arbetades fram i full med
vetenhet om att väderförhållanden och 
andra oförutsägbara händelser skulle 
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komma att påverka den. I tidplanen ut
gavs egentligen inga löften om bärgning 
ett visst datum, utan tidplanen byggde på 
arbete med olika resurser, i olika faser 
och i olika tidsperioder. Ambitionen var 
dock att flygplankroppen skulle lyftas 
före utgången av 2003. 

En mediaoperation 
Även om operationen under sommaren 
2003 blev vida känd hos allmänheten och 
hos media samtidigt som förväntningar
na hos de anhöriga var höga, var det an
givet i förutsättningarna från Försvars
maktens ledning att kostnaderna måste 
begränsas och även konsekvenserna för 
deltagande enheter ocb förband. Här 
spreds tidigt en uppskattad, ocb alldeles 

för låg, bärgningskostnad i media, en siff
ra som vi senare justerade då kostnader
na var mer noggrant beräknade inom 
MTK. Den ekonomiska kalkyl, som 
MTK lade upp för 2003 stämde bättre 
mot det verkliga behovet av resurser som 
vi bedömde erfordrades. 

Eftersom det tidigt stod klart att hela 
affären med DC 3:an skulle komma att 
uppmärksammas i media, fick MTK 
mycket kompetent och bra stöd från 
HKV INFO. Här lade Jonas Svensson 
(f.d. journalist, informatör) upp en myck
et väl genomtänkt mediaplan, som vi se
dan tillsammans fullföljde på ett fram
gångsrikt sätt. Mediaplanen byggde på 
en total öppenhet och ärlighet redan från 
början. Inget skulle hållas hemligt, utan i 

princip tillät vi full insyn. Detta kunde vi 
hantera genom att vi endast hade två ta
lesmän för hela operationen, flygvapen
inspektören och insatsledaren. Dessa två 
tog i princip alla intervjuer och begäran 
om kommentarer från media, enligt upp
gjorda talepunkter. Syftet var att uppnå 
acceptans och förståelse, eftersom risker
na i operationen var stora och Försvars
maktens anseende i hela DC 3-affären 
behövde återupprättas efter alla år av 
misstro. Utöver direktintervjuer av tales
männen samt pressreleaser vid behov, 
genomfördes ett antal presskonferenser 
och pressvisningar där media även fick 
möjligheter att prata med den personal 
som utförde själva arbetet. 

Principerna i DC 3-operationens kommunikationsplan: 
• Total öppenhet mot anhöriga och media. (Ej hemligt) 
• Anhörigmöten med Flygvapeninspektören. 
• Information till anhöriga före media. 
• Ständigt uppdaterad information på Internet. 
• Pressreleaser, presskonferenser, intervjuer. 
• Anhörigvisningar och pressvisningar med full service. 
• Fåtal utsedda talesmän , Flygvapeninspektören och insatsledaren. 

Back up-lösning vid kris, C MTK ocb ÖB. 

Risker i bärgningsoperationen 
Innan själva bärgningsarbetet påbörja
des till sjöss, så gjordes också en riskana
lys. Riskanalysen utgick från de fyra 
framgångsfaktorerna för operationen, 
som redovisats tidigare. Några hot från 
främmande stater eller intressegrupper 
kunde inte identifieras. Möjligen fanns 
viss risk för närgångna uppvaktningar 
från media eller andra lycksökare ute i 

bärgningsområdet Skydd för egna enhe
ter (force protection) och verksamhets
säkerhet var centralt i riskanalysen , men 
även andra faktorer som kunde påverka 
ett säkert genomförande var viktiga att 
hantera. En klassisk riskmodell användes 
och sedan följdes riskbedömningen upp 
löpande under hela operationen. 
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Exempel från riskanalysen för DC3-bärgningen. 
Händelse Risk Konsekvens Atgärd 

Motstridiga viljor 
om genomförandet. Hög Anhörig- och mediarisk. Bred delaktighet, men tyd-

tig befälsföring. 

Otillräckliga mili
tära resurser. Låg Kostnader och media risk. Identifiera, anskaffa. 

Tid planen. Hög Kostnader, viss mediarisk. ÖB:s mandat. Öppenhet. 

Väder. Hög Tidp lanen. Öppenhet. 

Haverier och 
olyckor. Medel Förtroende, tidplanen. Förberedelser, sjukvård, 

reserver, öppenhet. 

Flygplanskroppen 
bryts sönder. Medel Fiasko. 

Det underlag som överlämnades från 
Marin Mätteknik var omfattande och fö
reföll väl genomarbetat. Intrycket vi 
hade från underlaget var att flygplanet 
såg ut att vara i förhållandevis bra skick. 
Vänster vinge var lossbruten, men låg in
till planet. I övrigt föreföll det inte finnas 
särskilt mycket kringspritt material på 
botten. Detta gjorde att vi dels hade en 
ga nska optimistisk tidplan , dels ansåg oss 
kunna gå rakt på sak utan alltför omfat
tande förberedelser. Den utrustning och 
de kompetenser som fanns inom mari
nen på undervattensarbete och bärgning 
bedömde vi som fullt tillräckliga. Endast 
vissa kompletteringsanskaffningar gjor
des på utrustning för undervattensfar
koster (ROV), lyftutrustningar samt för
brukningsmaterieL 

l september 2003 skickades Furusund 
och ett minjaktfartyg ut för att komplet
tera kartläggningen av området, lyfta 
mindre föremå l och påbörja förb eredel
serna för lyft av flygplankroppen. Det 
gick inledningsvis bra att arbeta i områ
det, men samtidigt kunde från fartygens 
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Säkerställ lyftet. 

rapporter konstateras att det dels fanns 
betydligt fler kringspridda föremå l i om
rådet än vi hade trott , dels att flygplan
kroppen var i dåligt skick med flera stora 
sprickor. Dessutom kom det uppgifter 
som pekade på att det kunde finnas mi
nor i området. Fartygen togs då hem. 

Efter en kort ana lys av bottenunder
sökningarna kunde vi slå fast att det 
fanns ett stort anta l minor och minanka
re i området strax öster om flygplan krop
pen. Dessa minor såg ut att vara fullt 
funktionsdugliga och det var därför inte 
möjligt att bedriva dykverksamhet i om
rådet utan risk för personal och materiel. 
Minjaktfartyget Skajtö beordrades ut för 
att undersöka och röja upptäckta minor. 
Minorna var av tysk typ och härstamma
de från första världskriget. Det skull e 
visa sig att det fanns 52 fu llt funktions
dugliga minor, vilka samtliga oskadlig
gjordes med hjälp av minförstöringsladd
ningar. Upptäckten av dessa minor ut
löste ett fortsatt ana lysarbete rörande fö
rekomst av minor i Östersjön och Väster
havet. Arbetet med detta har pågått un-

Bild J: Sonarbild från Marin Mätteknik. 

B il d 2: Artificiell rekonstruktion från M ar in Mätteknik. 
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der 2004 i en operation benämnd LÅN
GAN. Det är också en omfattande ope
ration , men den behandlas ej vidare här. 

Hårt arbete i höststormar 
Efter att minröjningen var avslutad , vil
ket tog ca 14 dagar, kunde bärgningsope
rationen fortsätta. Detta påverkade tid
planen, men det fanns ännu ingen anled
ning till oro. Under oktober månad arbe
tade i huvudsak Furusund i området, 
men Be/os som tillbringat hösten på varv 
gjorde sig också klar för att börja arbeta i 
området. På Be/os hade man utnyttjat ti
den till att noga tänka igenom lyftet av 
(Jygplankroppen. Metoder hade utarbe
tats och lyftutrustningen hade setts över 
och kompletterats. Som ett resultat av 
sina funderingar hade man låtit tillverka 
en speciell lyftbalk. Lyftbalken skulle 
medge att flygplankroppens vikt kunde 
fördelas över ett flertal lyftslingor. Pro
blemet var nu bara att få dessa lyftslingor 
under flygplankroppen , som låg väl ned
sjunken i bottenleran. 

Under senhösten arbetades det så in
tensivt som det över huvud taget var 
möjligt. Emellertid hade nu höstperio
den med återkommande hårt väder satt 
in. Dessutom uppstod det ofta haverier 
på de undervattensfarkoster som använ
des. I marinen finns inga möjligheter att 
arbeta med dykare på så stora djup som 
detta var frågan om. Vi var därför hänvi
sade till olika typer av fjärrstyrda under
vattensfarkoster, varav en med benäm
ningen Mantis kan vara bemannad. Far
kosterna fungerade i de flesta fall ut
märkt för ändamålet, trots att de använ
des i lite andra uppgifter än de är anskaf
fade för. Problemet med undervattens
farkosterna var att de fick arbeta mycket 
hårt under långa perioder. Det höll de 
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inte riktigt för och åtgången på reservde
lar var stor. Här hade vi vid flera tillfällen 
stor nytta av tillgången till transportheli
kopter. Den kunde snabbt gå via Muskö 
och hämta reservdelar och flyga ut dessa 
till Be/os. Det blev samtidigt ganska upp
skattade besök för fartygsbesättningen, 
eftersom helikoptern passade på att ta 
med sig bl.a. färska tidningar. Vädret och 
haverierna gjorde dock arbetet väldigt 
ryckigt och det var därför nödvändigt att 
göra fortlöpande justeringar i tidplanen. 

Belos fortsatte det arbete som Furu
sund hade påbörjat, att plocka mindre 
vrakdelar. Dessutom bärgade Belos den 
vänstra vingen som redan var avbruten 
och låg intill flygplankroppen. Med en 
vinge borta fanns det risk för att flygpla
net skulle komma i obalans vid ett senare 
lyft. Det bestämdes därför, i samråd med 
den tekniska utredningsgruppen, att 
även den högra vingen skulle tas bort. 
Belos kapade den högra vingen strax 
innanför motorgondolen med hjälp av 
kapwire, vilket fungerade bra. Därefter 
lyftes den upp. 

Det var inte bara väder- och materiel
problem under höstens arbete. Det stora 
problemet visade sig vara att så att säga 
få grepp under flygplankroppen. Planen 
byggde på att få in lyftslingor under 
kroppen. Minst sex stycken bedömdes 
vara nödvändigt. Olika metoder pröva
des för att åstadkomma kanaler eller 
tunnlar under kroppen. Inledningsvis 
prövades en ganska traditionell metod, 
att med hjälp av spolutrustning, liknande 
en högtryckstvätt, genom att spola kana
ler under kroppen. Dessa försök gavs 
upp ganska tidigt. Spolningen var svår att 
kontrollera och dessutom gjorde det sto
ra djupet att effekten blev låg. J stället 
prövades att suga bort lera och successivt 
föra in ett rör. Det här gick betydligt 

bättre, men det var ändå ett mödosamt 
arbete, eftersom det var svårt att styra rö
ret med en förhållandevis liten och svag 
undervattensfarkost Besättningen på 
Be/os arbetade dock energiskt och upp
finningsrikedomen var stor. Åtskilliga 
olika konstruktioner på rör och sugut
rustning konstruerades, byggdes och prö
vades ombord. 

Provlyft av flygplanet 
Tiden gick fort på hösten och vintern när
made sig. Det började stå allt mer klart 
att flygplankroppen inte skulle kunna 
lyftas upp före årsskiftet. I ett sista försök 
att åtminstone skapa ett bättre besluts
underlag för vinterns beredning, så togs 
ett beslut att föröka göra ett s.k. provlyft 
Två slingor fanns på plats under flyg
plankroppen. Dessa kopplades till den 
specialtillverkade lyftbalken. Lyftsäckar 
anbringades dessutom på flygplankrop
pen och på cockpit för att göra dessa lät
tare. Oturen var dock framme igen och 
en säck lossnade och for upp i Be/os ena 
propeller. Försöket fick avbrytas och 
propellern återställas, turligt nog fanns 
inga skador på den. Ett nytt försök gjor
des och denna gång gick det bra. Lyft
slingorna var placerade rätt långt bak på 
kroppen, men planet lättade ändå från 
botten och var i princip helt hängande i 
balken ca l m ovanför botten. Endast 
främre delen av cockpit låg lätt mot bot
ten. Detta var efter alla vedermödor en 
stor framgång. 

Planet lades ner på botten igen, efter
som det definitivt inte var lyftbart på det 
sättet. Risken att det skulle ha brutits 
sönder i vattenytan hade varit stor och 
därför behövde lyftmetoderna ses över 
igen. Vi var nu inne i december månad, 
besättningarna var slitna och behövde 

vila samtidigt som arbetet så här långt 
behövde analyseras inför fortsättningen. 
Trots att ambitionen att bärga flygplanet 
under 2003 inte hade lyckats, var det 
ändå ett bra resultat som åstadkommits. 
Mängder av vrakdelar var bärgade och 
överlämnade till den tekniska utred
ningsgruppen , vingarna var bärgade, 
kvarlevor hade hittats, ett provlyft var 
genomfört och viktiga slutsatser om lyft
metoder och utrustning hade dragits. 

Analys och framtagning av 
nya metoder 
Under januari och februari 2004 analyse
rades och diskuterades höstens arbete. 
De största problem som fanns var följan
de: 
• Minor 
• Haverier på farkosterna 
• Svårt att få in lyftslingor 
• Flygplanets skick 
• Vädret 

Samtliga faktorer, utom vädret, var ovän
tade och överraskande. Varje enskild in
träffade händelse hanterades oftast på 
ett bra sätt, men totalt sett blev summan 
av problemen för stor och därför kunde 
inte bärgningen av flygplankroppen ge
nomföras som planerat. Följande åtgär
der vidtogs: 

• Minröjning (genomförd) 
• Reparation och översyn av utrust

ning 
• Anskaffning av reservdelar 
• Jour för reparations- och förrådsper

sonal när fartygen är till sjöss 
• Helikoptertransporter (användes 

även 2003) 
• Modifiering av lyftutrustning 
• Alternativa metoder förbereddes och 

övades 
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Bild 3: Skiss över flygplankroppens skador av Sven Hammarberg, teknisk utredare. 

Flygingenjören Sven Hammarberg i 
den tekniska utredningsgruppen, och 
som under stor del var med ombord på 
Belos för att ge viktigt tekniskt stöd, ska
pade en bild av hur flygplankroppen såg 
ut. Denna bild kompletterades med håll
fasthetsberäkningar. Uppgifter pekade 
nu tydligt i en och samma riktning, flyg
plankroppen skulle inte klara att lyftas 
genom vattenytan hängandes i lyftsling. 
Flera olika metoder diskuterades då , var
av en var att frysa ner flygplanet och lyfta 
det som en isklump alternativt frysa le
ran under planet så som en vagga. Frys
tekniken hade diskuterats tidigt i projek
tet, men inledningsvis avfärdats som ore
alistisk. Lite djupare efterforskningar 
och diskussioner med företag som fak
tiskt använder frystekniken kommersi
ellt i olika sammanhang övertygade oss 
om att frysning skulle vara fullt möjligt. 
Emellertid kom vi fram till att själva lyf
tet av flygplankroppen bäst skulle göras 
med mer traditionell teknik, medan frys
tekniken skulle kunna vara intressant i 
ett senare skede. 

Det var alltså nödvändigt att hitta en 
metod för att stabilisera flygplankroppen 
innan den lyftes genom vattenytan . Lös-
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ningen blev en slags lyftkorg eller låda 
som blev tillverkad under vintern. Lådan 
fick bli huvudmetod för lyftet och lyft
balken med lyftslingor reservmetod. 
K var fanns problemet med att få grepp 
under flygplankroppen . Fler lyftslingor 
var fortfarande nödvändiga för att lyfta 
flygplankroppen över i lådan. Den tidi
gare utförda sugmetoden utvecklades vi
dare som huvudmetod, men även en al
ternativ metod togs fram. Det var att 
köra två spett eller svärd, med wire emel
lan, genom leran och in under flygplan
kroppen. Detta hade prövats i någon 
mån tidigare och tycktes fungera. 

Bärgningen återupptas 
Efter att ha tagit fram alternativa meto
der och genomfört samövningar mellan
Belos och Furusund, så gick vi ut till 
bärgningsområdet igen i mars 2004. Den 
här perioden var vädret betydligt mer 
gynnsamt och alla förbered elser visade 
sig nu slå väl ut. På förhållandevis kort 
tid kunde ytterligare två lyftslingor dras 
in under flygplankroppen . Med lyft
slingorna på plats var det egentligen bara 
att göra ett kort lyft från botten och över 
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Bild 4: Lyftkorgen. 

i lådan som var placerad på botten rakt 
akter om flygplankroppen. Furusund 
hjälpte Belos att koppla lyftslingorna i 
balken och därefter genomfördes det pri
mära lyftet. Allt gick bra och det var nu 
klart för lyft av flygplankroppen och lå
dan. 

l enlighet med den uppgjorda media
planen bjöds såväl journalister som de 
anhöriga ut till bärgningsområdet för att 
övervaka lyftet av flygplankroppen . An
höriga tillsammans med flygvapenin
spektören transporterades ut med stabs
fartyget Gålö, medan medias represen
tanter delades upp på minjaktfartygen 
Vinga och Kullen. Detta utgjorde en stor 
risktagning, men möjligheten för mass
media att närvara bedömdes ändå som 

nödvändig med tanke på den öppenhet 
som vi redan visat i operationen. Detta 
ögonblick ville naturligtvis ingen missa. 
Det var dock mycket nervöst och osäkert 
in i det sista. Vädret var ganska besvärligt 
just dessa dagar med vindstyrkor runt 
kuling och våghöjder upp emot två me
ter. Mer än en halv meter vågor ville inte 
gärna fartygschefen på Belos, kommen
dörkapten Fredrik Hallström, ha för att 
göra lyftet. Efter omfattande diskussio
ner mellan insatsledningen, fartygschefer 
och meteorologerna samt med media 
och anhöriga väntandes ombord på far
tygen i Fårösund beslutades dock att 
göra ett lyftförsök i en tidslucka på några 
få timmar mellan två frontpassager. Sätt 
igång, beordrades. 
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Bild 5: Svärdmetoden 

Belos och Furusund gjorde klart för 
lyftet och åskådarfartygen löpte ut. Det 
var mitt i natten , men stjärnklart. Med 
a lla enheter i stort sett på plats inträffade 
något av det märkligaste man kan tänka 
sig i detta läge. Efter alla motgångar vän
de allt. Plötsligt var hela havet kav lugnt. 
En magisk känsla infann sig. Belos lyfte 
upp flygplankroppen i sin låda till ca 10 
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m djup. Där avvaktade man och kontrol
lerade allt med hjälp av undervattenska
meror. Seclan lyftes lådan till vattenytan 
där ytterligare styrlinor kopplades. Där
efter, kl 00:20 elen 19 mars 2004, lyftes så 
DC 3:an efter mer än 50 år på havets bot
ten upp över vattenytan och över till Bel
os. Känslan var enorm. Marinen hade 
lyckats att med gemensamma ansträng-

ningar till slut få upp flygplanet som hade 
hållit emot så länge. Efter alla turer kring 
DC 3-affären genom årens lopp betrak
tades detta som en historisk händelse. N u 
var möjligheterna goda att få svar på de 
flesta av de frågor som funnits under så 
lång tid. 

Bottenundersökning och 
frysmuddring 
Ute i bärgningsområdet lämnades sam
ma natt som lyftet genomförts Furusund 
kvar att kontrollera själva gropen , den 
plats där flygplankroppen legat. Hon fick 
arbeta helt ensam ytterligare ett par da
gar, vilket kändes mycket ödsligt efter 
den senaste tiden uppståndelse och upp
märksamhet. U n der tiden fördes fly
plankroppen i land till Muskö för förva
ring tillsammans med alla andra bärgade 
vrakdelar. Där tog den tekniska utred
ningsgruppen hand om materialet för att 
påbörja sin analys över händelseförlop
pet. Ä ven Rikskriminalpolisen deltog i 
arbetet med vrakdelarna för att dels för
söka finna ytterligare kvarlevor, dels bi
träda med sina utredningstekniska kun
skaper. I detta sammanhang kan det som 
kuriosa vara värt att nämna att , som av
slutning på Rikskriminalpolisens arbete 
med flygplankroppen, valde de att låta 
person- och likindikeringshundar söka 
av delarna. Till all as stora förvånin g lyck
ades en av hundarna finna ytterligare 
några kvarlevor uneler några förvridna 
plåtar, vilka inte kunnat upptäckas tidi
gare. K varievor som alltså legat över 50 
år på havets botten. 

Efter Furusunds kontroll av gropen 
stod det helt klart att det fanns många 
vrakdelar och andra föremål kvar på 
platsen. Hur dessa bäst skulle plockas 
upp hade seelan länge diskuterats. Att 

plocka allt med undervattensfarkosterna 
bit för bit skulle komma att bli synnerli
gen ticlsöclancle. Trålning skulle också 
vara möjlig, men då tappa alla möjlighe
ter att i efterhand analysera var_på bot
ten respektive del legat samtidigt som 
man får upp mycket material att behöva 
sålla. Resultatet av dessa olika övervä
ganden gjorde att vi valde frysteknik. 
Det finns några olika företag i Sverige 
som använder sig av frysteknik, i bygg
och gruvbranscherna för att stabilisera 
material före bearbetning samt i miljösa
neringssammanhang. Efter e tt upphand
lingsförfarande tecknade kontrakt med 
FriGeo AB i Kiruna, som bl.a. har arbe
tat med att sanera sjöar och vattendrag, 
vilka varit kraftigt förorenad e. När bot
tenmaterial grävs upp med grävskopa är 
det lätt att tappa en del av materialet, 
som då spriels vidare i sjön. Om botten
materialet i stället först fryses, så kan det 
lyftas upp utan risk för spridning efter
som det har en fast form. 

Frystekniken är ganska dyr och re
surskrävande. I det här sammanhanget 
valde vi dock att arbeta med elen, efter
som elen även kan vara intressant inom 
andra områden, t.ex. röjning av ammuni
tion och vid miljösanering. Arbete med 
frysteknik så långt u t till havs, som det 
här var frågan om, var dock oprövat för 
alla berörda. Det var därför med stor öd
mjukhet och försiktighet som vi planera
de för denna fas av operationen. Det var 
enelas t Be/os som kunde komma i fråga 
som arbetsplattform och trots hennes 
många väldimensionerade system om
bord , så krävdes det ändå en stor extra 
last med elverk, ställverk och kompresso
rer. Efter en hel del förberedelser, upp
visningar och tester kunde till sist Belos 
löpa ut i maj månad för att genomföra 
frysmuclclringen. Av olika skäl kunde far-
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tyget bara disponeras i två veckor, vilket 
inte är särskilt mycket i dessa samman
hang. Tekniken vi hade valt byggde på att 
stora frysplattor, vardera på 12 kvm, 
sänktes ner på botten. Därefter fick ned
kyld saltlösning strömma genom plattan 
varvid bottenmaterialet som plattan låg 
på frös fast. Frystiderna var ca 24 timmar, 
vilket gjorde att bottenmaterial till en 
tjocklek av ca 20 cm kunde lyftas upp. 
Ambitionen var att frysmuddra ett områ
de på ca 200 kvm. Tyvärr inträffade redan 
inledningsvis ett smärre haveri, lyftan
ordningen gick sönder, varvid omlopps
tiderna minskade avsevärt. Detta inne
bar att endast fyra frysplattor med bot
tenmaterial totalt sett kunde tas upp. De 
fyra frysplattorna med bottenmaterialet 
fördes i land till Muksö. Där tog personal 
från Rikskriminalpolisen hand om det. 
Materialet sållades och alla funna delar 
positionerades, märktes upp och analyse
rades. Metoden fungerade således ut
märkt och gav en del ytterligare pusselbi
tar för den tekniska utredningen. Tyvärr 
blev inte omfattningen så stor som vi 
hade hoppats, men det kan i alla fall kon
statera:>, att frystekniken finns, fungerar 
och är användbar. 

Under våren och sommaren 2004 ge
nomfördes också en omfattande botten
undersökning i området med minjaktfar
tyg från 4.minkrigflottiljen. Inledningsvis 
avspanades, med sonar och videofilman
de ROV, ett område på 600 m radie från 
den plats där flygplankroppen låg. D et 
här gav också mycket intressanta resul
tat, bl.a. återfanns kvarl evor efter ytterli
gare två personer. Det gjorde att vi efter 
analys valde att utöka sökområdet I val
da sektorer har vi i nuläget sökt efter 
kvarlevor och vrakdelar ut till ca 1500 m 
från den plats där flygplankroppen låg. 
Sökningen håller mycket hög kvalitet. 
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Med 95% sannolikhet att upptäcka före
mål motsvarande 500 g syltburk eller 
youghurtburk (vilka har upptäckts) är 
botten avsökt i valt område. Inga ytterli
gare kvarlevor eller vrakdelar har då på
träffats, varför MTK anser att fortsatta 
bottenundersökningar, utanför gropen, 
kan avslutas. Att ytterligare utöka sök
områdena är svårt att motivera ur tids
och kostnadsaspekter samtidigt som det 
för närvarande saknas uppslag på lämpli
ga sökområden. 

Början på slutet 
På 52-årsdagen av DC 3:ans försvinnan
de, söndagen den 13 juni, genomfördes 
på Berga slott en minnesceremoni till 
minnet av DC 3.ans besättning. Ceremo
nin genomfördes av Flygvapeninspektö
ren och generaldirektören för FRA. 
Bland gästerna fanns besättningens när
maste anhöriga, Försvarsministern, ÖB 
och projektledaren Anders Jallai. Under 
ceremonin tilldelades postumt besätt
ningen Försvarsmaktens förtjänstmedalj 
i guld och som avslutning defilerade de 
historiska flygplanen DC 3 och J28B 
samt deras moderna motsvarigheter 
S102B och JA 37 Viggen. Flygvapenin
spektören, generalmajor Jan Andersson, 
sade i sitt tal : 

Det är i dag, på dagen, 52 år sedan 
DC 3:an (med beteckning Tp 79 001-
"Hugin ") startade från Bromma .for 
att genomfora ännu ett uppdrag över 
Östersjön. Spekulationerna om vad 
som hände med .flygplanet och besätt
ningen har under åren varit många, 
men tack vare det privata initiativet till 
efterforskningar kunde DC 3:an åter
finnas for ca ett år sedan. 

Det var en högtidlig, "trolsk" och 
nästan overklig känsla, att mil! i natten 
få stå på akterdi:icket på ett av mari
nens fartyg och tillsammans med de 
anhöriga bevittna hur DC 3:an bröt 
havsytan och hur hon under andlös 
tystnad kunde lyftas upp på Belos 
dö ck. 

l dag hedrar vi minnet av DC 
3:ans åua besättningsmedlemmar. En 
besi:il!ning som i nationens tjänst, i sy{ 
te att göra tillvaron säkrare forlandets 
invånare,fick betala det högsta av alla 
pris, de fick betala med sina egna liv. 

Den tekniska utredningsgruppen har un
der hösten 2004 fortsatt sitt arbete och 
har önskemål om mer arbete i gropen 
samt bärgning av ytterligare en del före
mål som kan vara av intresse för den 
fortsatta utredningen. Det saknas bl.a. 
fyra flytvästar och fallskärmar samt en 
livbåt , vilka skulle vara av intresse att fin
na för att underlätta svar på de frågor 
som fortfarande finns. För närvarande är 
inga beslut tagna, men det är möjligt att 
marinen går ut till platsen igen till våren 
för kompletterande bottenundersökning 
och bärgning. Flygplanet och alla delar 
ligger kvar i Muskö , men kommer troli
gen under vintern 2004/2005 att föras 
över till Flygvapenmuseum på Malmen . 
Där kommer förhoppningsvis en utställ
ning att sättas upp, som på ett tydligare 
sätt beskriver hela DC 3-affärens drama
tiska händelseförlopp. 

Sammantaget för den bärgningsope
ration som marinen under MTK:s led
ning genomfört, har ca 250 föremål bär
gats från botten. Ett stort antal ytterliga
re föremål har lokaliserats och doku
menterats, men finns fortfarande kvar i 
området. Fyra av åtta besättningsmed-

lemmar har påträffats och identifierats. 
För hela operationen har totalt nästan 
200 dygn tillbringats till sjöss, fördelat på 
åtta olika fartyg. Ungefär 25 flygtimmar 
helikopter har förbrukats. 52 minor har 
sprängts. Dussintalet civila företag har 
anlitats för små och stora uppgifter eller 
leveranser. Svårast att uppskatta är anta
let personer som på något sätt har med
verkat, men det handlar i alla fall om 
minst 300. 

Det har gjorts många erfarenheter 
från operationen och den har varit till 
ganska stor nytta för marinen. Förhopp
ningsvis har marinen , tack vare värdefullt 
stöd inom och utom Försvarsmakten, 
också bidragit till att Försvarsmakten i 
huvudsak nått upp till de framgångsfak
torer som sattes upp och som redovisats 
tidigare. De anhöriga förefaller vara nöj
da med Försvarsmaktens hantering av 
ärendet så här långt. Mediarapportering
en har hela tiden varit positiv och stor 
förståelse har visats för de svårigheter 
som vi har haft. De kostnader som gått åt 
för bärgningen har hållit sig inom beräk
nad ram och inom medvetna beslut. Öv
riga erfarenheter och slutsatser låter sig 
lättast sammanfattas i följande enkla 
strecksatser: 

• Löpande justeringar i tidplanen har 
kunnat hanteras utan allt för stora 
konsekvenser eller negativ kritik. 

• Väderpåverkan har varit stor, men 
känd och därmed hanterad i tidpla
nen. 

• Oväntat stort felutfall på materiel där 
många konkreta förslag till åtgärder 
nu kommer att bearbetas. 

• Riskhanteringen har fungerat bra i 
denna operation, men bör utvecklas 
vidare för implementering i annan 
verksamhet i marinen . 
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• Alternativa metoder bör alltid förbe
redas och övas innan det reella arbe
tet påbörjas. 

• Ännu större delaktighet hos persona
len ökar effektiviteten. 

• Uppdragstaktiken fungerar bra även 
för denna typ av mediauppmärksam
mad operation, men noggrann upp
följning krävs så att chefer är infor
merade. 

Källor 
DC3-utredningens rapport, Nedskjutningen 
av DC 3-an i juni 1952 (Rapport från DC3 ut
redningen Ds 1992:5). 

DC 3:an - På jakt efter sanningen av Björn 
Hagberg, Förlaget Fischer & Co. 

Artikel i FlygvapenNytt nr l 2002 av Christer 
Lokind. 

Artiklar på www.svt.se - Dokumentär, DC 
3:ans sista resa , texter av Lars Olof Lampers. 

Artiklar på www.mil.se- Bibliotek, Bärgning
en av den nedskjutna DC 3:an. 

~DOCKSTA 
~VARVET 

High Speed Security Craft, delivered May 2004 

www.dockstavarvet.se 
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Ledamoten 
MAGNUS HAGLUND 

Kommendörkapten Magnus Haglund, som Lämnade den 
aktiva tjänsten inom Försvarsmakten 199?, ägnar numera 
sin tid åt marinhistoriskforskning 

Fantasi eller verklighet? 
Upprinnelsen till den här ganska spekulativa - och dessutom inte ens avslutade -
uppsatsen ligger ganska långt tillbaka i tiden. Det var när jag läste "Kuling längs 
kusten", amiralen Stig H: son Ericsons memoarer från hans tid som marinchef under 
det Kalla kriget, som det väcktes en undran. Det var en passus där han anger att han 
uppfattade sig haft '1ruktbärande kontakter" med "den viljestarke skaparen av Sve
riges moderna flygvapen, generalen Bengt Nordenskiöld"; "inte minst tack vare hans 
skapande fantasi. m I mina ögon såg detta ganska egendomligt ut; särskilt med hän
syn taget till hur fortsättningen skulle gestalta sig medförsvarsbeslutet 1958 och det 
faktum att memoarboken gavs ut så sent som 1968. Min fundering var alltså: "Vad 
förorsakade denna mycket positiva beskrivning av den kollega, som kanske skulle 
kunna kallas för en huvudmotståndare om avvägningarna inom försvaret i början 
av 1950-talet?" 

Nu, långt senare, tror jag mig veta något 
mera om bakgrunden, därför att succes
sivt har några nya och spännande dimen
sioner börjat framträda om den svenska 
neutralitetspolitikens tillämpning inom 
den militära sfären. Nästa indikation på 
att allt inte hade varit så som det syntes 
vara , fick jag således, när jag av en nära
liggande orsak läste anteckningarna, som 
efterträdaren som marinchef, amiralen 
Åke Lindemalm, lämnat efter sig i form 
av en tjänstedagbok. För min del handla
de det då om en uppsats om det hemliga 
samarbetet med västmakterna, som 
Sverige hade på det militära området i 

början av 1960-talet via våra grannar i 
Danmark. Jag kunde dock samtidigt ob
servera, att den tillträdande marinchefen 
1961 uppfattade sig ha fått ett besvärligt 
ärende på sitt bord. l själva verket var det 
så besvärligt, att han ansåg sig behöva ta 
upp frågan med försvarsministern inte 
bara en gång utan två och enbart med 
någon veckas mellanrum, och det hand
lade - något kryptiskt - om att "flytta en 
kryssare" . Och då fanns det , som alla vet, 
bara avrustade kryssare i malpåse att 
"flytta " och det kunde han väl ha gjort 
alldeles själv utan försvarsministerns 
stöd eller godkännande. 
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Grunden till att denna ganska udda 
fråga framfördes till försvarsministern, 
kan det således spekuleras kring, men or
saken tycks vara att 1962 skrotades krys
saren Gotland, som sedan 1956 legat av
rustad på Nya varvet i Göteborg. Frågan 
är alltså: "Varför behövdes det en kryssa
re i Göteborg?" Och av vilken orsak var 
frågan så betydelsefull, att försvarsgrens
chefen personligen tog upp den med för
svarsministern? Till yttermera visso fick 
CM avslag på sin framställan om "flytt
ning av en kryssare" , vilket föranledde 
honom att fundera över att ta upp frågan 
med Överbefälhavaren, vilket han note
rar i dagboken. Så viktigt var det uppen
barligen och tydligen var ÖB inte ens 
orienterad om frågan tidigare. 

Senare noterar CM sina tankar kring 
"kryssarfrågan" i tjänstedagboken 1962 i 
samband med att den rustningsorder fö
redras i försvarsdepartementet , där Göta 
Lejons rustning beordras. Just denna 
rustningsorder föredrogs tydligen av för
svarsgrenschefen personligen för minis
tern personligen. Om jag inte kommer 
ihåg alldeles fel , hanterades väl denna 
typ av orientering av regeringen om ma
rinens rustnings- och därmed utbild
ningsplaner normalt på ett mera delege
rat sätt i den "förbandsproducerande 
krigsmakten" , som då fanns. CM anteck
nar också efter föredragningen i sin 
tjänstedagbok att "frågan nu fått en till
fällig lösning", utan att klart ange vilken 
fråga det rörde sig om. Och det var ju 
tydligen inte frågan om kryssarens kom
mande sjöexpedition, utan något annat. 
Officiellt angavs det att kryssaren inte 
varit rustad på länge och att hon nu be
hövde en ny krigsbesättning. Detta var 
verkligen ett argument i tiden och det 
uppfattades väl ganska allmänt som en 
rimlig åtgärd. Det var klart att fartyget 
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behövde en utbildad krigsbesättning -
trots att hon faktiskt föreslagits för skrot
ning eller för försäljning redan 1954! 
Men det var kanske inte därför hon rus
tades i själva verket. Det handlade kan
ske om något annat; men dolt för insyn . 

Den "särskilda frågan" togs även upp 
av CM vid ett stort möte på Näsbyslott i 
februari 1964, då huvudpunkterna på 
agendan var följdverkningarna av Wen
nerströms landsförräderi samt diskussio
ner om den kommande utredningen 
"ÖB 65 ". Dessvärre noterar CM i dagbo
ken inte med vem eller vilka han tog upp 
"den särskilda frågan" eller någon möjlig 
följd av de samtal som tydligen fördes ut
över dagordningens två officiella punk
ter. En möjlig "särskild fråga" , som just 
då annars började bli alltmer aktuell, var 
den kommande högre regionala ledning
en och indelningen, men detta har förne
kats av andra deltagare i mötet.2 

Det finns nu, efter det Kalla kriget, 
kanske anledning att försöka analysera 
motiven bakom konceptet "en kryssare i 
Göteborg" -för det är tydligen detta som 
är den springande punkten. Inledningsvis 
finns det därför anledning att försöka ut
röna varför kryssaren Gotland var så be
tydelsefull under perioden 1956- 62, trots 
att hon faktiskt låg avrustad på Nya Var
vet. Kanske finns det en ledtråd i Gustaf 
von Hofstens utmärkta bok "Örlogsfar
tyg". Där anges det att Gotland genom
gick en större ombyggnad 1955, då farty
gets luftförsvar moderniserades samti
digt som hon "utrustades med flygstrids
ledning och luftspaningsradar"3 - bara 
för att året därpå förläggas i "malpåse" 
efter en utiandsexpedition vintern 1955-
56! Visst verkar det ganska märkligt vid 
ett första påseende, men det finns då, å 
andra sidan , anledning att påminna om 
att de svenska kryssarna redan vid de 

skandinaviska försvarsförhandlingarna 
1948 erbjudits som ledningscentraler för 
det luftförsvar som skulle bli gemensamt 
för Danmark, Sverige och Norge i Ska
gerrak-området. Det fanns ju inget upp
byggt på land , så fartygsburen flygstrids
ledning var i sig själv knappast något 
egendomligt. 

Förklaringen kunde kanske ha varit 
att det kunde ha rört sig om en extra re
surs för vårt eget luftförsvar, som ju var 
relativt eftersatt på västkusten eller sek
tor W 2, som det senare blev. Att tanken 
på kryssarnas deltagande i luftbevak
ningen fanns levande påminns vi om till 
exempel under DC 3/Catalinaaffären 
1952, då Göta Lejon beordrades rappor
tera till den nyorganiserade luftför
svarscentralen, Lfc O 2, på Tullinge efter
som hennes luftspaningsradar, PS-16, 
hade så stor räckvidd mot luftmål.4 Men 
om kryssaren Gotlands uppgift hade fun
nits i det svenska luftförsvaret, borde väl 
flygvapenchefen ha varit en part i hante
ringen, ja, kanske till och med en pådri
vande kraft? Men så var det tydligen inte. 
Inte heller var Gotlands luftspaningsra
dar, särskilt väl anpassad till fartygets 
egna luftförsvar, om jag ska vara lite 
överkritisk, eftersom det tydligen sakna
des en inbyggd målangivningsfunktion.5 

Det förefaller således inte ha varit det 
egna luftförsvaret och inte heller det na
tionella luftförsvarssystemet som är sva
ret på frågan om varför det var viktigt 
med en kryssare baserad i Göteborg un
der Kalla kriget. Vi får kanske söka sva
ret på frågan på annan nivå och en spän
nande förklaring kan kanske finnas inom 
ett helt annat område. 

Flygvapnet genomgick de närmaste 
åren efter kriget en närmast mirakulös 
utveckling - kanske inte olik den som 
flottan genomgick i början av 1780-talet 

under af Chapmans ledning. Från att ha 
varit en propellerdriven, bombflyginrik
tad försvarsgren med en blandning av de 
olika flygplanstyper, som gick att upp
bringa under beredskapsåren, växte 
Flygvapnet snabbt till världens fjärde 
största flygvapen , reaktionsdrivet, som 
det då hette, och inriktat på jaktförsvar. 
Denna närmast halsbrytande omvand
ling inleddes bland annat med att 70 de 
Haviiiand Vampire, J 28 A, beställdes 
1946 och levererades 1946- 47 samt 60 
nattjaktplan Mosquito, J 30, som levere
rades 1948- 49. Samtidigt förlängdes 
landningsbanorna på ett antal flygflottil
jer med början i Uppsala och därefter 
Barkarby, Söderhamn och Västerås. Yt
terligare 310 jaktflygplan Vampire, J 28 
B, beställdes senare och leveransen på
börjades 1949. Ävenjaktflygplanet Haw
ker Hunter, J 34, var av brittisk tillverk
ning och beställdes till ett antal av 120 av 
inledningsvis planerade 180 och levere
rades 1955- 57.6 

Den inledande beställningen 1946 
uppges ha tillkommit genom generalen 
Nordenskiölds goda förbindelser i Eng
land, vilket troligen också är riktigt. Ing
en ska väl dock tro, att en general från ett 
egendomligt land i norra Europa, skulle 
få köpa inte mindre än 500 av de mest 
moderna, brittiska jaktflygplanen, utan 
att det fanns villkor av något slag knutet 
till försäljningen. Om det hade rört sig 
om överskottsmateriel från kriget, hade 
det kanske varit en annan sak, men nu 
rörde det sig faktiskt om de allra moder
naste flygplanstyperna. I anslutning till 
Koreakrigets utbrott i juni 1950 avbröts 
också plötsligt leveranserna av flygpla
nen J 28 B - britterna uppgavs behöva 
dem själva - men de återupptogs snabbt 
efter ett ingripande av den svenske Lon
donambassadören, Gunnar Hägglöf; en 
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veteran inom krigshandelsområdet, som 
bör ha vari t införstådd med motiven för 
anskaffningen. Hägglöf beskriver sj ä lv 
sitt snabba ingripande i sina memoarer, 
"Engelska år 1950-1960"; tyvärr utan att 
ange datum.7 Ett intressant ingripande 
av en ambassadör som innerst inne inte 
ens trodde på den svenska utrikespoliti
ken , vilket Erlander även noterar i sin 
dagbok i oktober 1950, då Hägglöf åter 
träffade statsministern i Stockholm, där 
de förde ett långt och djupgående samtal 
med varandra om den svenska utrikespo
litiken. Hägglöts snabba ingripande ver
kar så ledes ganska märkligt, men det 
finns kanske förklaringar till varför flyg
plan av brittiskt ursprung i Sverige an
sågs vara så viktiga för britterna att de 
prioriterades före leveranserna till det 
egna fl ygvapnet, Royal Air Force (RAF). 

Redan i augusti 1950 höll statminister 
Erlander ett möte med försvarsminister 
Vougt, överbefälhavaren Jung och för
svarsutredaren Nothin , där denna inre 
försvarspolitiska grupp i praktiken be
stämde "hur försvarsfrågan i fortsätt
ningen borde utredas" .8 Hägglöt hade i 
samband med ett besök i Sverige i sep
tember sammanträffat med Erlander och 
varnat statsministe rn fö r att Sveriges ak
tier sjunkit kraftigt i samband med den 
brittiska Koreaupprustningen . Han kan 
då ha blivit orienterad om hur försvaret 
skulle utvecklas. Redan 9 oktober - di
rekt efter en påfrestande valrörelse -
präglat av Keyneaffären och problem 
med Ni ls Quensel , for statsminister Er
lander själv till England. Dagen efter an
komsten till London framförde Erlander 
vid en lunch med premiärminister Attlee 
sitt tack för flygplanen , för då hade leve
ranserna uppenbarligen återupptagits ef
ter ambassadör Hägglöts ingripande och 
premiärministerns snabba följdbeslut 
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Vi ska också komma ihåg att, i det stor
strategiska läge som rådde, baserades den 
västa llierade avskräckningen helt på det 
strategiska bombflyget, som då var base
rat i E ngland . Det brittiska Bomber Com
mand hade redan under kriget planerat en 
hel del stora raider mot mål på kontinen
ten med anflygning över Nordsjön och 
södra Sverige. Det torde därför ha legat 
nära till hands, att det strategiska flygets 
anflygningar mot mål i Sovjetunionen pla
nerades utlagda ungefärligen efter sam
ma inledande leder. Distanserna till och 
från målen i västra Sovjetunionen- Mosk
va, Leningrad, Murmansk och Gorkij för 
att ange några mera betydelsefulla- blev 
korta re om de lades ut över södra och mel
lersta Sverige. Samtidigt kunde de relativt 
långsamma bombflygplanen undvika den 
fi entliga jakt, som fanns baserad på konti
nenten, om flyglederna låg över det "neu
trala" Sverige. Sammanlagt två inte helt 
oväsentli ga fördelar således i det Kalla 
krigets inledande faser! Mycket tyder på 
att det var pri set som Sverige- genom ge
neral Nordenskiölds förmedling- fick be
ta la för den snabba upprustningen av det 
svenska jaktflyget. Tanken om de alli era
des anflygningsvägar stärks ytterligare av 
att det under den här tiden fanns ett doku
menterat brittiskt intresse för det sovjetis
ka luftförsvaret och dess radarstationer i 
Baltikum d v s utefter en tänkt anflyg
ningsväg från Göteborgsområdet mot 
Moskva e ller Leningrad. Det var ju fak
tiskt så att det var under ett radarsignal
spaningsföretag, som en svensk DC-3 
sköts ner av sovjetisk jakt 1952 i den s.k. 
Cata linaaffären9! Och dessa sovjetiska ra
dardata samlade svensk signalspaning in 
med hjälp av brittiska spaningsanlägg
ningar och knappast enbart för ett svenskt 
behov. Ä ven detta är väl numera allmänt 
känt. 

Ett litet, men ganska svagt indicium 
på denna planeringsgrund skulle kanske 
vara , att de jaktförband som anskaffades 
från E ngland , baserades om inte direkt i 
anslutning till tänkta anflygningsvägar, 
så i alla fall i ganska nära anslutning till 
dessa; en " tratt" frå n Göteborg ut mot 
Murmansk i norr via Söderhamn och ut 
mot Moskva i söder via Norrköping. Det 
skull e väl ha varit ganska händigt för 
eventuellt eskorterande brittisk jakt , ja, 
kanske även bombflygplanen, att kunna 
landa och und erh å ll as på de svenska 
flygflottiljer, där brittiskbyggda flygplan 
redan fanns baserade och utrustningen 
således passade. Under särskilda omstän
digheter kanske brittern a kanske till och 
med räknade med att svenskarna skulle 
bestå med jaktskydd? 

Det finns all tså anledning att förmo
da , att det allierade strategiska bombfly
get hade tänkts passera över Sverige och 
att det svenska luftförsvaret inte skulle 
ingripa mot dessa bombförband, när de 
passerade i svenskt luftrum. Det var kan
ske till och med precis tvärtom! Det är i 
alla fall inte uteslute t, att de allierade 
flygplan en - i den mån det behövdes -
snarare skull e fö rsvaras mot eventuella 
angripare under sin passage över 
Sverige! 10 

Det kan alltså va ra i detta samman
hang som "kryssaren i Göteborg" kom
mer in i bilden. Frågan är inte om utan 
snarare hur mycket kryssaren och hen
nes flygstridsledning tänktes medverka i 
skyddet av de a llierade bombförbanden 
under an- eller återflygning i samband 
med företag mot mål i Sovjetunionen . 
Ett ganska vitt spektrum av uppgifter 
kan tänkas, alltifrån att endast finnas till 
reds och observera flygrörelserna över 
Nordsjöområdet 11 till ett aktivt deltagan
de med dirigering av de allierade bomb-

flygplan en och de svenska- elle r brittis
ka - eskorte rande jaktflygplanen. Det är 
kanske här som generalen Norden
skiölds "skapande fantasi" gav sig till 
känna och skrivningen om det goda sam
arbetet med marinchefen, Stig H:son Er
icson, kan ha sitt ursprung, men vad 
handlade det om egentligen? 12 

Men ännu saknas det en hel del brick
or och mera handfasta bevis för hur det i 
själva verket var tänkt att fungera i hän
delse av att en öppen konflikt brutit ut 
mell an öst och väst. För närvarande har 
jag frågor ute hos några ameri kanska 
vänner i hi stori efacket, men ännu har jag 
inte fått något "napp" på hur det strate
giska flygets planering såg ut, när det 
fortfarande var baserat i England , men 
det kommer väl! 

Det mest intressanta är kanske dock, 
att scenariot med en operativ samverkan 
tydligen inte bara varit känt av statsmi
nister Erlander, utan att han till och med 
var en förespråkare för denna samver
kan. Jag har idag inte träffat någon för
svarspolitiker, som ens skulle vi lj a miss
tänka detta; vi förde ju en neutralitetspo
litik. Erlander agerade snabbt och tydligt 
gentemot den brittiska regeringen, då 
flygplansleveranserna hade störts och 
tog själv kontakt på högsta politiska nivå. 
Erlander skriver så ledes sjä lv att han på 
lunchen den l O oktober 1950 inför A ttlee 
"utvecklade varför vi bygger upp vårt 
flygvapen " och fick till svar" I think You 
are right" . Det är svårt att inte uppfatta 
det så att Erlander var väl insatt i frågan , 
men vad sade han egentligen till Att
lee?13 

Hur många flera i den politiska led
ningen kände faktiskt till denna tydligen 
helt hemlighållna planläggning och vad 
innehöll Erlanders redogörelse för Att
lee? Här finns det kanske någon som har 
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några uppgifter att bidra med? Något 
skriftligt underlag har jag själv inte kun
nat hitta. Samtidigt är det ju lite svårt att 
tro att ett antal försvarsgrenschefer själ
va och på eget ansvar bundit upp landets 
agerande mellan stormaktsblocken och 
helt utan elen politiska ledningens känne
dom och godkännande. 

Det finns kanske till och med någon i 

Noter 
1 Anges på sid 28 i boken 
2 T e av dåva rande k n Bengt O'Konor, som var 
CM handläggare för möte t. Författaren av 
denna uppsa ts fick med kort varsel rycka in 
med en planetar·ievisning i en paus på kvällen 
och blev då ganska överraskad av att se a lla 
Sveriges militära högre chefer samlade som 
åskådare; från ÖB via försvarsgrenscheferna 
ner till M B-ar m fl. 
3 sid 138, PS-11 , vilken var av brittiskt ur
sprung. På samma sida uppges det även a tt 
Gotland redan 1941 haft en storstra tegisk rolL 
då hon upptäckt det tyska slagskeppet Bis
marck, vi lket ledde in britterna till insatsen till 
sjöss i Nordatlanten. D etta måste väl uppfat
tas som eu tydligt neutralitetsbrott 1 

'Uppgift från överste John Hiibbert som även 
deltagit i flera samövningar mellan F "12 och 
Göta Lejon, när hon var rustad i mitten av 
1960- ta let. 

' Uppgift från dåvarande fänriken Bertil 
Daggfelclt , som tjänstgjorde som "Målangiv
ningsofficer radar. Maorr·· på Gotlands lång
resa 1955-56, trots att det saknades en särsk ild 
målangivningsradar. 

" sak uppgifte rna har jag e rhållit av överste 
(FV) Bertil Wennerholm. 
7 Flygplanen levererades med två enhe ter per 
vecka. En fredag ringde de svenska pi loterna 
från Hatfield och meddelade ambassadören , 
att det inte fanns några flygplan att hämta. 
Hägglöf kontak tade då omedelbart Fore ign 
Offi ce, men kunde inte genast få företräde för 
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elen svenska läsek retsen, som har något 
ytterligare att bidra med i elen här frå
gan? Det vore i så fall mycket välkom
met, för om det verkligen varit som jag 
har antytt eller bes krivit , så är det ju av 
stor vikt att de t nu dok um enteras! 

Där ser man vad en kryssare i Göte
borg kan åstadkomma! 

utrikesministe rn. Han krävde då att få träffa 
premiärministen i stället, vilke t han fick dagen 
efter - på lördagen. Reda n elen kommande 
måndagen återupptogs leveranserna! 
8 Att denna kommande utredning inte skulle 
bli särskilt positiv för marinen, noterar Erlan
der senare i sin dagbok , då han överväger för
svarsministerns förslag om att utnämna H:son 
Ericson till Jungs efterträda re på ÖB-posten. 
Han kunde ju inte utnämn a en amiral till ÖB 
samtidigt som han föreslog en kraftig ned
dragning av marinen! Den Nothinska utred
ningen skulle så ledes inte bli en utredning, 
utan var snarare ett beställningsarbete för att 
motivera redan fattade beslut- om en kraftig 
uppbyggnad av de t svenska fl ygvapnet. Det är 
kanske inte så underligt att utredningen lades 
ner bara sex månader senare. 

' Incidenterna borde kanske ha kallats för 
"DC-3-affären" i stället, men det svenska fö r
svarse tablissemanget vidtog verkligen tydliga 
åtgärder för att avleda uppm ärksa mheten från 
den första nedskjutningen. Därav "Catalinaaf
fären "! 

'" Det fan ns knappast några sovjet iska fl yg
planstyper, som hade så stor akt ionsradie, att 
de skulle kunna göra några insatser mot mål i 
Sverige; några bombflygplanstyper ur marin
flyget (som senare utvecklades t ill den nya för
svarsgrenen Fjärrflyget) undantagna. Det vid 
ticlen angivna behovet av ett svenskt luftför
svar mot en eventuel l sovjet isk angripare får 
nog betecknas som mycket överdrivna. 

11 Ytte rligare en kanske betydelsefull faktor 
vid hante ringen kan ha varit att chef för Väst
kustens marinclistrikt, (Marinkommando 
Väst) från1954 till1957 var konte ramiral K M 
("Moje") Östberg, som unele r sin tidiga re kar
riär bl. a tjänstgjort som marinattache i Wash
ington och som uppges ha va rit fö redragande 
av militära unelerrättelse r för statsministe r Er
lander uneler inledningen av Kalla kriget. 
12 Andra kä llor talar snarare om att de två för
svarsgrenscheferna inte alls gick sä rskilt bra 
ihop - i alla fall inte då det handlade om av
vägningarna inom försvare t. 
13 Mellan raderna i Erlanders dagbok anar en 
läsare en mycket tröttkörd och ensam statsmi
nister på det säkerhetspolitiska området. 1951 

skaffade han sig också en sä ke rhe tspolitisk 
rådgivare vid sidan av utrikesminister Unden, 
då han utnämnde Dag Hammarskjöld till kon
sultativt statsråd, trots att denne vare sig var 
eller ens tänkte bli partimed lem. Han utlova
des i ställe t att få bli landshövding i Uppsala 
1953, vilke t var hans önskemål och något som 
hans far bacle varit , men så blev det som be
kant inte. Under å ren 1951-53 återkommer 
det tämligen ofta, att Erlander överlägger och 
vill ba Hammarskjölds synpunkter på alla sä
kerhetspoliti ska frågor i regeringen. Ham
marskjölds e ft erträdare som statsministerns 
säke rhetspoliti ske rådgiva re 1953 fick en an
nan status och anställdes i stället som statsmi
nisterns sekrete rare och hette Olof Palme! 
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Ledamoten 
JOHAN FORSLUND 

Kommendör Johan Forslund är anställd vid 
Försvarsdepartementet, där han handlägger fi-ågor rörande 
expor/stöd. 

Maritime Security- definition av ett begrepp 

Begreppet Maritime Security har under ett par års tid använts vid symposier och 
seminarier som genomförts i ett antal länder, för att stödja export av 
svensktillverkad krigsmateriel på den marina sidan. Maritime Security har därvid 
antagits vara den säkerhet som garanteras av militära enheter i ett definierat 
område och över hela konfliktskalan men med tonvikt på den övre delen. Under det 
gångna halvåret har begreppet och dess betydelse ifrågasatts; vem äger begreppet, 
vad omfattar det och hur skall det nyttjas. 

Under den senaste tioårsperioden har 
vår uppfattning om hotbilden förändrats. 
I Sverige liksom i övriga delar av världen 
har hotet om e tt anfall riktat mot det 
egna landet med konventi onella militära 
enheter förbleknat och ersatts med en 
bild av ett annat hot. Den bilden beskrivs 
som mångfasetterad eller asymmetrisk 
och innehå ll er en stor portion icke-mili
tära element. Den förändrad e hotbilden 
har naturligtvis medfört ändrade och del
vis nya krav på de resurser, såväl militära 
som civila, som skall kunn a möta dessa 
hot. Mindre enheter med stor rörlighet 
och en hög grad av autonomitet, och med 
förmåga att uppträda i skilda miljöer, ut
vecklas. De nya hoten riktar sig mot and
ra områden, strukturer och företeelser än 
de som omfattades av den klassiska hot
bilden. För det maritima segmentet har 
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det bland annat inneburit att fokus har 
flyttat från öppet hav till mera kustnära 
områden. 

Dessa områden som med ett engelskt 
uttryck brukar benämnas "Littorals" el
ler till och med "Extreme Littorals" , kän
netecknas av en svår miljö över, på och 
under vattenytan. Under arbetet med 
Maritime Security-begreppet har följan
de definition av Extreme Littorals an
vänts: 

"Costa! areas or an area more like a 
big inland sea than an ocean. This sea is 
characterised by shallow and congesred 
warers with harsh hydrographical and/or 
hydra acoustic conditions. lt is ofien sur
rouneled by more than one country. lt is 
a/so to be laoked upon as a high-threat 
environment in all aspects, not !east the 
underwater threat". 

Karaktäristiskt för "Extreme Littor
als" är de små upptäcktsavstånd som den 
här typiska miljön medger. Uppträdande 
i dessa kustnära områden, ofta med skär
gård, ställer därför speciella krav på de 
enheter och de system som skall verka 
där. De skall ha lång uthållighet och sys
temen ska ha korta reaktionstider från 
upptäckt till insats och verkan, oavsett 
vilken typ av insats det gäller. 

Det mantima säkerhetsbegreppet 
spänner över e tt brett område från be
vakning och övervakning i djupaste fred 
via brandbekämpning, oljesanering, flyk
tinghantering m.m. över ubåtskriser till 
fullt krig, där både civila och militära en
heter engageras såväl nationellt som in
tern ationellt. Här återfi nns således upp
gifter över he la konfliktskalan inbegripet 
säkerhet i hamnar och ombord i fartyg. 

För att även fortsättningsvis kunna 
använda begreppet Maritime Security 
som en plattform för det samlade export-

stödet av svensk krigsmateriel i det mari
na segmentet, måste en definition tas 
fram som möjliggör detta utan att några 
tveksamheter uppstår om betydelse och 
omfattning. En allsidigt sammansatt 
grupp med representante r från Försvars
departementet, Försvarsmakten, FMV 
och FOI samt försvarsindustrin diskute
rade nyli gen begreppet i syfte att finna 
en gemensam definition som, bland an 
nat, kan anvä ndas som grund för reger
ingskansliets samordnade stöd av marin 
krigsmaterielexport Diskussionen för
des mot den ovan beskrivna bakgrunden 
och ledde fram till att en heltäckande de
finition av begreppet Maritime Security 
måste fo rmuleras i mycket övergripande 
termer för att undvika en diskussion om 
åtgärde r och system e ller enheter som 
inte har tagits med e lle r som inte hör 
hemma i detta begrepp, e lle r vem som 
har tolkningsföreträde. Gruppen enades 
om följande formulering: 
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"Begreppet "Maritime Security" om
fattar personal, materiel och uppträdande 
som krävs i ett visst område (Extreme Lit
toralsJ för att säkerställa legal verksam
hetilegalt uppträdande enheters säkerhet 
och rätt till närvaro, passage och förflytt
ning". 

Denna mycket övergripande formu
lering kan betraktas som en box som 
innehåller alla de system och åtgärder, 
vilka krävs för att trygga den maritima 
säkerheten i angivet område. Då begrep
pet skall användas för ett speciellt syfte, 
skärs den del av boxen ut som gagnar 

den åsyftade verksamheten, i detta fall 
stödet av svensk marin krigsmaterielex
port, enligt bild på sid 439. 

Den ovan redovisade definitionen 
och tolkningen, av begreppet Maritime 
Security, medger att det även fortsätt
ningsvis kan nyttjas som en bas för ex
portstöd men även i andra sammanhang 
t ex vid en diskussion om kustbevakning
ens utveckling eller som grund för en 
långsiktig samordnad strategi för Mariti
me Security såväl nationellt som interna
tionellt. 

Kungl. Örlogsmannasällskapets tävlingsskrifter 

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

Tävlingsskrift kan avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskap eller sjöväsen
de. Vägledande vid ämnesval bör i möjligaste mån vara den indelning i vetenskaps
grenar inom vilka Kungl. Örlogsmannasällskapet bedriver sin verksamhet: 

1. Strategi och stridskrafters användning 
2. Personal, utbildning och organisation 
3. Vapenteknik 
4. Vapenbärares konstruktion 
5. Humanteknik och underhållstjänst. 
Tävlingsskrift för år 2005 ska senast 15 maj 2005 vara akademien tillhanda under 

adress: 

Sekreteraren i Kungl. Örlogsmannasällskapet 
Teatergatan 3, 5 tr 
111 48 STOCKHOLM 
Tävlingsskrift ska sändas in anonymt och åtföljas av ett förseglat kuvert med 

uppgifter om författarens namn och postadress. För tävlingsskrift, som av akade
miens styrelse bedöms vara förtjänstfull, kan författaren efter beslut vid ordinarie 
sammanträde tilldelas Kungl. Örlogsmannasällskapets förtjänstmedalj, hedersom
nämnande och/eller penningbelöning. Tilldelad belöning utdelas normalt vid 
Kungl. Örlogsmannasällskapets högtidssammanträde. Akademien förbehåller sig 
rätten att i Tidskrift i Sjöväsendet publicera inlämnad tävlingsskrift vare sig den 
belönats eller ej. 
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Ledamoten 
HERMAN FÄLTSTRÖM 

Kommendör Herman FälLström är e[! er sin pensionsavgång 
från Försvarsmakten bl. a. verksam som militärpolitisk 
rådgivare i Moderaternas partikansli 

Hållbar utveckling eller fritt fall? 

Effekterna av de besparingar som Försvarsmakten tvingas till är stora. Den nödvän
diga omstruktureringen mot ett mindre försvar med hög insatsberedskap är på väg 
att misslyckas. Utvecklingen är på väg mot en kraftigt reducerad krigsorganisation 
med sina rötter kvar i det gamla invasionsförsvaret. Omstruktureringen synes varken 
skapa ett nationellt försvar eller ett försvar för internationella insatser. Det avsedda 
"både och" blir "varken eller". Utvecklingen av det svenska militära försvaret för
svagar därmed Sverige i allmänhet och Sverige i EV-samarbetet i synnerhet. 

Trots att alla, såväl i Riksdagen, regeringskansliet, som Försvarsmakten är med
vetna om detta, fortsätter beslutsprocessen sakta framåt. Det beslut som Riksdagen 
är på väg attfatta påminner om det engelska parlamentets beslut om beskattning av 
de amerikanska kolonierna. Engelska parlamentet, premiärminister och regering, 
var medvetna om att det skulle bli uppror. Trots denna kunskap beslöt man om be
skattningen. Resultatet blev det amerikanska självständighetskriget som England 
förlorade. Ett bra exempel på hur dårskapens vägar upphöjs till parlamentariska be
slut. 

Signalerna är tydliga. Försvarsmaktens 
utveckling är kaotisk . Nödvändiga beslut 
tas inte utgående från välgrundade slut
satser. Det sparas där det går. Anställda 
avskedas. Ålder går före kompetens. Mo
derna förband i insatsorganisationen av
vecklas i förtid . När Riksdagen 15 de
cember 2004 fattar beslut om regering
ens försvarsproposition kommer ca 5 000 
försvarsanställda att förlora arbetet. Det 
handlar om att var fjärde försvarsan-

ställd kan komma att varslas på grund av 
arbetsbrist. 

Det finns en ingående organisatorisk 
obalans från de två tidigare försvarsbe
sluten. Detta är en följd av att Försvars
maktens produktionskapacitet översti
ger behovet. Inte att antalet insatsför
band är för få. Samtidigt är åldersstruk
turen för officerarna inte anpassad till 
den nya situationen. Det relativa behovet 
av äldre officerare är väsentligt mindre i 
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framtiden än igår. En av anledningarna 
till detta är att behovet av stabs- och för
valtningspersonal är betydligt mindre än 
vad det var i det mobiliserande försvaret. 
I grunden har Försvarsmakten redovisat 
detta i det underlag som lämnats till re
geringen i våras. Av underlaget framgår 
med önskvärd tydlighet att det erfordras 
samma reduktion av anställda (5 000) 
inom Försvarsmakten oberoende av nivå 
( +3 mdr, +1-0 mdr,- 3 mdr) . Med naturlig 
avgång, frivillig övergång till annan karri
är och tillämpning av nuvarande arbets
rätt kommer målet inte att nås. Kostna
den för denna reduktion ryms dessutom 
inte inom den föreslagna ekonomiska ra
men. 

En annan obalans är att formerna för 
anställning som officer inte är anpassade 
till insatsförbandens krav på militär ka
pacitet. Antalet officerare som tjänstgör 
på förband (fartyg, kompani, division, ba
taljon) är relativt större i insatsförsvaret, 
samtidigt som behovet av högre officera
re är mindre än tidigare. Därför måste 
Försvarsmakten, precis som i de flesta 
övriga länder, få utveckla en personalför
sörjning som tillgodoser detta. 

En annan obalans är att insatsorgani
sationens kapacitet (kvalitet och antal 
förband) är och kommer att bli än mind
re för att upprätthålla respekt för Sveri
ges suveränitet och svara mot Sveriges 
internationella ambitioner. I grunden 
handlar de politiska problemen inte om 
Försvarsmaktens fredstida grundorgani
sation (GRO). Problemen handlar om 
Försvarsmaktens reella möjligheter att 
kunna utveckla den militära kapacitet, 
vilken erfordras för att Sveriges säker
hets- och försvarspolitiska mål skall kun
na uppfyllas. 

Därmed blir det naturligt att fråga sig 
varför så många förfasar sig över reger-
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ingens förslag till ny och reducerad 
grundorganisation. Det är inte detta som 
är svagheten. Svagheterna är två: 

• Propositionens förslag till inriktning 
är inte genomförbart. Trots vetskapen 
om detta drivs beslutet igenom. 

• Insatsorganisationen är fel avvägd. 
Den kommande utvecklingen avveck 
la r de nischer med militära kapaciteter 
som Sverige har unik kompetens 
inom. 

Insatsorganisationen 
I försvarspropositionen tecknas bilden 
att "ett enskilt militärt väpnat angrepp i 
alla dess former från en annan stat direkt 
mol Sverige är osannolikt under över
skådlig tid (minst en tioårsperiod)" . Ett 
sådant uttalande låg till grund för Stor
britanniens försvarsplanering under en 
lång följd av år från första världskrigets 
slut fram tilll936. Försvarspropositionen 
innehåller emellertid en brasklapp "inci
denter kopplade till territoriell integritet 
kan dock inte uteslutas, inte heller att ett 
militärt hot mot Sveriges ji·ihet och själv
ständighet skulle kunna uppstå i framti
den". Med vetskap om den tid det tar att 
rekrytera och utbilda, utveckla och an
skaffa försvarsmateriel samt organisera 
militära förband får dessa förhoppningar 
om fred inte drivas så långt att en liknan
de situation som inför andra världskriget 
uppstår. Varje sund människa begriper 
att det är brasklappen som måste utgöra 
grunden för det militära försvarets ut
formning. Det utgör ju samma grund som 
vi anser naturlig då vi tecknar brandför
säkring - det otänkbara kan faktiskt in
träffa. 

Jag har i tidigare artiklar påtalat att 
"det nya försvaret " skall vara en insatsor
ganisation. Det är därför som vi lämnar 

mobiliseringsförsvaret (inte invasionsför
svaret). Det innebär dessutom att vi skall 
göra tvärtom. 

Förbanden skall: 
• utbildas och förbli organiserade (mo 

bi liserad e) , 
• stå i beredskap eller göra insatser, 
• demobiliseras och stå i reserv samt 
• utgå ur organisationen 

i nämnd ordning. 

Det grundläggande måste vara att om 
Sverige skall ha ett förband i kontinuer
lig internationell tjänst, behöver två för
band vara tillgängliga. Ett förband är in
satt och ett förband skall avlösa detta ef
ter sex månader. Till detta kommer beho
vet av att successivt utbilda förbanden. I 
praktiken innebär det ytterligare ett för
band som är under utbildning. 

Med detta som bakgrund har jag tidi
gare fört fram vad insatsorganisationen 
borde utformas. En försiktig skattning (i 
underkant) torde då bli: 

• mekaniserade bataljonsstrids
grupper- två insatsberedda och en 
under utbildning samt tre bataljons 
stridsgrupper, som dessa avkastar 
(väpnad strid kräver stridsvagnar, 
fordon , artilleri, pansar och ingenjör) , 

• marina stridsgrupper - två insatsbe
redda och en under utbildning (be
stående av tre ytfartygsflottiljer, sex 
ubåtar, helikoptrar och tre amfibie
stridsgrupper samt tre amfibiestrids
grupper, som dessa avkastar) samt 

• stridsflygdivisioner- två insats
beredda och en under utbildning 
med tillhörande stödförband. 

Insatsorganisationen borde därmed be
stå av : 
• sex mekaniserade bataljoner, 
• tre ytfartygsflottiljer (12 korvetter 

och 9 minröjningsfartyg), 

• sex ubåtar, 
• sex amfibiestridsgrupper samt 
• tre flygdivisioner 

med tillhörande stödförband. 
Detta innebär att annetörbanden i in

satsorganisationen måste vara fler än vad 
som behövs för de tilltänkta internatio
nella insatserna , såvida de inte utgör 
"avkastningsförband". Det bör också av 
kostnadsskäl funderas över om alla me
kaniserade bataljoner behöver utbilda 
stridsvagnsförband kontinuerligt liksom 
tillhörande artilleri. Dock är det min 
uppfattning att mekaniserade förband 
måste innehålla såväl stridsvagnar, 
stridsfordon som artilleri. Det, som kan 
diskuteras är om fyra skall vara "lätta" 
och två vara "tunga" och utgöra typför
band och kompetenscentrum. 

På den marina sidan är ytfartygen för 
få. Tillämpas samma tillgänglighetsfiloso
fi som tidigare gällt för stridsflygplan, blir 
bristen än tydligare (17 flygplan för att 
hålla 12 operativa = 70%-ig tillgänglig
het). Det skulle innebära att fem korvet
ter, tre minröjningsfartyg, två ubåtar 
samtidigt kan vara operativt tillgängliga. 
Amfibiebataljonen måste utvecklas till 
en sammansatt bataljonsstridsgrupp 
innehållandes tre allsidiga stridsgrupper, 
för att det skall gå att uppfylla kraven på 
förband i internationella insatser. Därtill 
kommer behovet av försörjning (bas
och underhållsresurser) vid insatser som 
ligger utanför förtöjningsområdet 1 

Karlskrona eller så måste försörjningen i 
ökande grad göras förbandsanknuten . 

Helikopterbataljonens sammansätt
ning ger intrycket av att det finns 18 eller 
till och med ca 50 helikoptrar som kan 
göra allt. Sanningen är att det finns fem 
utrustningar och sju tunga helikoptrar 
som kan utrustas för sjöoperativ verk
samhet. Kapaciteten räcker till en (l) in-
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sats åt gången. Dessutom blir det helt fel 
att helikoptrarna är organiserade i ett 
eget förband. Det är en självklarhet att 
såväl marina stridsgrupper som luftburna 
bataljoner måste innehålla helikoptrar 
för att förbandens kapacitet skall kunna 
utvecklas. 

Det går inte heller att helt förbigå an
talet JAS 39-divisioner. Vad innebär fyra 
divisioner? Det är uppenbart att de inne
håller 143 flygplan varav 80 operativa. Ti
digare räknades en elivision "innehålla" 
ca 17 flygplan inklusive "haverireserv" 
för att under livstiden inte understiga 15 
flygplan varav 12 var operativa (75% ). 
Med modern teknik borde minst samma 
tillgänglighet som tidigare vara för han
den. Det skulle innebära antingen att an
talet divisioner även fortsättningsvis är 
åtta eller som mest 80 flygplan för fyra 
elivisioner och 60 för tre divisioner. Sam
tidigt saknas minst en flygbasbataljon av 
samma skäl som jag angivit för arme- och 
marinförbanclen. 

Det är således uppenbart att det finns 
förutsättningar att utveckla insatsorgani
sationen på ett sätt som bättre svarar mot 
de politiska behoven. Men detta förutsät
ter att grundorganisationen och de regel
verk som styr denna också förändras. Det 
handlar om att sätta kärnverksamheten 
främst och bita i det sura äpplet innebä
rande att värnpliktsförläggningar, kanti
ner och klassrum endast är ett av många 
medel som bidrar till att skapa den mili
tära kapacitet som behövs. 

Personalförsörjning 
Det är uppenbart att nuvarande regel
verk måste förändras. Det är otidsenligt, 
det passar bara för den gamla processin
dustrin där alla "var stöpta i en form". 
Än mindre passar regelverket in, när sto
ra förändringar måste genomföras. Detta 
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senare framtår i en klar dager, när För
svarsmakten tvingas till att anmäla ar
betsbrist och varsla all a som tjänstgör på 
de förband som skall avveck las eller flyt
tas, eftersom det arbetsrätts ligt är samma 
sak. 

Samtidigt är det så att elen ingående 
skulden måste rättas till, innan vi ens kan 
börja tala om de andra förändringarna, 
som är erforderliga och som alla bejakar. 
För att detta skall vara möjligt måste ÖB 
ges befogenheter av regeringen och sta
tens arbetsgivarverk att förhand la med 
arbetstagarna förutsättningslöst. Det 
måste ges möjligheter att undvika: 
• arbetsbrist, 
• uppsägning, 
• utbildad personal inte anställs samt 
• uppehåll i rekrytering och utbildning 

Det är inte fel med "icke livstidsyrke" ! 
Snarare är det befriande och utvecklan
de. Men då måste också alla bjuda till för 
att skapa ett för individen gynnsamt och 
attraktivt system. 

Såväl värnpliktiga som anställda ut
bildas och verkar i system, som har for
mats under Kalla kriget. Inga av de för
ändringar som genomförts under senare 
år verkar i riktning mot ett mer insatsbe
rett försvar med högre kvalitet. För
bandsverksamheten bör i ökad omfatt
ning integreras. Därmed kan en effekti
vare utbildning och ett förbättrat under
håll uppnås. Detta ökar också möjlighe
ten för officerare, soldater och sjömän att 
öva i sammansatta förband. Utbildning
en av högre chefer blir effektivare. 

Den utveckling som nu genomförs 
har förändrat hela inriktningen av total
försvaret. Försvarsmakten förändras från 
ett mobiliserande försvar till ett fö rsvar 
som skall vara insatsberett året runt. För
banelen är mobiliserade. De står i varie
rande grad av beredskap eller är insatta. 

De internationella insatserna har blivit 
en del av Försvarsmaktens huvuduppgif
ter. Så småningom demobiliseras förban
den och står i reserv för att senare utgå ur 
organisationen. Försvarsmaktens perso
nalförsörjning måste radikalt förändras. 

Detta kräver å andra sidan ökad 
bredd men samtidigt uppdelning i olika 
kompetensutvecklingar inom befälskå
ren. Det är dags att säga adjö till mantra 
som "enbefälssystem", "livsticlsyrke" och 
"rekrytering på gemensam grund". Om 
vi respekterar människor, blir det natur
ligt att också möjliggöra olika utveck
lingar grundade på olika bakgrund, in
tresse och förmåga. Försvarsmakten får 
inte avvisa de, som inte vill börja som ge
nerals-/amiralsaspiranter utan fastmer 
under en fas i livet vill ägna sig åt det mi
litära yrket med utmaningar i ledarskap, 
laganda och teknik . Den grundläggande, 
försvarsmaktsgemensamma officersut
bildningen bör därför omprövas till för
mån för en utbildning som förenar mili
tär skicklighet med bred humanitär och 
teknisk vidsynthet. 

De ändringar som ägde rum i och 
med befäls- och pensionsförändringen 
1970-80 "förgubbade" försvaret och det 
skapades förvaltnings- och administra
tionstjänster för att sysselsätta de tidiga
re pensionärerna. Glöm inte bort att in
nan dess var försvaret (Krigsmakten) 
väsentligt större. Med andra ord, samti
digt som krigs(insats)organisationen 
minskar så har vi kvar en övertalighet. 
Det är därför uppenbart att det finns fl er 
anställda officerare än vad det reella be
hovet är idag. Och de sysselsätts med en 
mängel uppgifter, som inte är nödvändiga 
för Försvarsmaktens utveckling och 
drift. 

Denna obalans måste rättas till. Det 
räcker inte med mer pengar totalt eller 

genom en omfördelning mellan materiel
anskaffning och förbandsverksamhet 
Utan möjligheter att använda andra red
skap - förtida pensionering, betala för 
omskolning eller lön i ett antal månader, 
köpa ut för ett engångsbelopp, "sist in 
först ut" etc.- så fortsätter Försvarsmak
ten att belastas av övertalighet. Inte 
minst resultatet av flera försök till an
passning från tidigare visar på att det be
hövs ett tydligt uttalat stöd eller mandat 
från Riksdagen. Detta skall dessutom 
kunna tillämpas från årsskiftet 2004-05. 

Regeringen har dessutom inte för
stått sambandet mellan nuvarande över
talighet och personalförsörjningssyste
met Det framgår med önskvärd tydlig
het av propositionen / .. ./fortsätta analy
sen av denna fråga (anställning av office
rare), som bör hållas åtskild från det nu 
omedelbara problemet att minska perso
nalen. På dessa / . ../.Därför måste det för
utsättas att varje åtgärd, som görs för att 
lösa det omedelbara problemet också 
följs upp av den förändring av personal
försörjningssystemet , som är nödvändig 
med hänsyn till Försvarsmaktens föränd
rade roll , karaktär och organisation. 

Det går visst att hitta former, där 
människan tas tillvara och ges möjlighe
ter till att utvecklas efter förmåga och in
tresse. Samtidigt kan en utbildning ifrå
gasättas, som i första handleder till att bli 
reservofficer eller värnpliktig officer. 

Ett par exempel ur historien: 

• truppofficerare inom armen togs ut 
för utbildning till intendenter (kapte
ner) = karriärväxling 

• kaptener, underofficerare och under 
befäl pensionerades vid 50 år (regle
rad befordringsgång till kapten , fan
junkare och överfurir- urvalsgrader 
förvaltare och rustmästare) 
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• urvalsbefordrade till major och 
överstelöjtnant samt kommendör
kapten av 2.gr och kommendörkap
ten av l.gr pensionerades vid 55 år 

• urvalsbefordrade till överste och 
kommendör och högre pensionera
des vid 60 år 

• urvalsbefordrade till generalsperso
ner och flaggmän pensionerades vid 
65 år 

• fältflygare 
De ändringar som ägde rum i och 

med befäls- och pensionsförändringen 
"förgubbade" den fredstida försvarsor
ganisationen och det skapades förvalt
nings- administrationstjänster för att sys
selsätta de tidigare pensionärerna. Glöm 
inte bort att innan dess så var försvaret 
(Krigsmakten) väsentligt större. Med an
dra ord, samtidigt som krigs(insats)orga
nisationen minskar så har vi kvar en 
övertalighet. Det är inte så att det som 
anges som behov i dag därmed är rätt . 
Det är nog så att det finns fler än vad det 
reella behovet är. Och de gör en massa 
saker som inte är nödvändiga för försva 
rets utveckling och drift. 

Det går att betrakta personalförsörj
ningen på ett annorlunda sätt i dag. 

Militärhögskolan utbildar och utexa
minerar officerare. De gör sin första 
tjänstgöring inom kompanier, fartyg och 
flygplan. Därefter kan de gå vidare an
tingen till Försvarshögskolans (FHS) läg
re utbildningar för fortsatt anställning 
som officer på bataljons- och divisionsni
vå eller till civil anställning inom För
svarsmakten eller till civil anställning ut
anför Försvarsmakten. I de två senare 
fallen kan de också teckna kontrakt som 
reservofficer eller värnpliktig officer. De 
som fortsatt sin anställning som officer 
går sedan vidare till FHS högre utbild-
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ningar för fortsatt anställning som officer 
på brigad- och flottiljnivå eller till civil 
anställning inom Försvarsmakten eller 
till civil anställning utanför Försvarsmak
ten. l de två senare fallen kan de också 
teckna kontrakt som reservofficer eller 
värnpliktig officer. 

Enligt min mening måste personalför
sörjningen ändras. Det behövs såväl ett 
nytt värnpliktssystem som officerssys
tem. Annars kommer det "nu omedelba
ra problemet" att permanentas. Det går 
visst att hitta former, där människan tas 
tillvara och ges möjligheter till att ut
vecklas efter förmåga och intresse. Sam
tidigt kan direkt förstahandsutbildning 
till reservofficer eller värnpliktig officer 
ifrågasättas. 

Materielförsörjning 
Anslaget består i princip av två delar. 
Den ena delen omfattar driftkostnader 
och den andra delen omfattar investe
ringar. De två delarna kan karaktäriseras 
på följande sätt : 

• vidmakthållande, dvs. materiella 
driftkostnader och reparationer som 
idag motsvarar ca fem miljarder kro
nor respektive 

• utveckling, dvs. modernisering, FoU 
och nyanskaffning som i dag motsva
rar ca fjorton miljarder kronor. 
Av dessa måste investeringsdelen ges 

en lugn och långsiktig utveckling. Som 
det är i dag med ideliga årliga omplane
ringar, många gånger vid ett flertal tillfäl
len per år, gör att helheten går förlorad . 
Ä ven kostnaderna för de enskilda syste
men blir högre av detta skäl. En förut
sättning för en effektivare och kostnads
medveten materielanskaffning är att den 
görs förbandsvis med ett väl definierat 
mål , innehåll och ekonomi. 

Det blir därmed naturligt att föra 
driftdelen till förbandsverksamheten. 
Den är ju till för att förbanden skall kun
na öva. Det behövs drivmedel, ammuni
tion, service och annat underhåll samt 
understundom reparationer. Med en så
dan uppdelning blir det också mycket 
tydligt att överföring av pengar från ma
terielanskaffningen enbart löser drift
problemen tillfälligt. Investeringskostna
der, vare sig de är avsedda för fastigheter 
eller materiel, kan aldrig långsiktigt upp
rätthålla en för stor driftorganisation. 

Sedan är det skrämmande att ett av 
de få områden som rönt internationell 
uppmärksamhet och respekt för svenskt 
kunnande inte finns med i den strategis
ka satsningen. Det borde vara ställt utom 
all tvivel att svensk kompetens inom om
rådena sjöstrids- och undervattenssys
tem är världsunik. På vad sätt kan 
Sverige vara unikt när det gäller kompe
tens om obemannade flygfarkoster och 
rymdverksamhet jämfört med obeman
nade undervattensfarkoster? Det kan väl 
inte vara så att behovet att upprätthålla 
vidareutvecklingskompetens för JAS 39 
Gripen framtvingar en felaktig priorite
ring? 

Fredsorganisationen 
Det är här som de fasta kostnaderna 
finns. Fredsorganisationen borde dimen
sioneras av produktionen av förband av
sedda för insatsorganisationen samt den 
beredskap förbanden skall ha under sin 
livstid. Vem har ansvar för samt var och 
hur skall de färdigutbildade insatsför
banden baseras? Det är en utopi att tro 
att förband med beredskap på 30 dagar 
eller mindre kan vara hemförlovade. 
Ä ven 90-dagarsförband kommer på ett 
eller annat sätt att vara "stående för
band" . 

Det kanske är så att de "stående för
banden" koncentreras till ett par områ
den . Där genomförs den "tredje termi
nen" . Där övar förbanden. Där hålls för
banden i beredskap för insatser i landet 
eller utanför landets gränser. Där organi
seras de delar av förbanden, som skall 
skickas på internationella uppdrag. Där
ifrån skeppas förbanden till det eller de 
områden, där de skall göra sin insats. På 
övriga platser genomförs den grundläg
gande utbildningen. 

Därmed blir de områden, där insats
förbanden utbildas, hålls i beredskap el
ler organiseras för insatser basområden 
som försörjer och stöder denna verksam
het. Basområdena eller för tydlighetens 
skull grundorganisationen är således ing
et förband med militär kapacitet. Med ett 
sådant synsätt får vi också en professio
nell insatsorganisation och en fredsorga
nisation som successivt kan utveckla en 
förbättrad rationalitet. Det är således 
inte insatsorganisationen som i denna 
bemärkelse skall rationaliseras utan det 
är stödet. 

Med detta synsätt som grund är det 
enligt min mening svårt att förstå att för
band i insatsorganisationen som t. ex. far
tygsflottilj er, amfibiestridsgrupper, flyg
divisioner, mekaniserade bataljonsstrids
grupper skall knytas till marinbasen , re
gementen eller flygflottiljer. Inte bara 
marinbasen är en bas. Ä ven regementet 
och flygflottiljen är en bas. Det är så jag 
har upplevt flottan och till viss del flyget. 
Detta synsätt bör enligt min mening ut
göra den grund från vilken insatsförsva
ret skall utvecklas. Däremot har armen 
tidigare knutit samman regemente med 
upp till två brigader. 

Först gäller det att lägga fast de säker
hets- och försvarspolitiska målen. Med 
dessa som grund gäll er det att bestämma 
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hur det militära försvaret ska ll utnyttjas 
för att stödja dessa mål. Sedan kan den 
militära kapaciteten i insatsorganisation 
dimensioneras och konkreti seras i insats
förband med varierande beredskap. 
Först därefter är det dags att besluta om 
vilka basområden, som behövs för att 
uppfylla ställda målsättningar. Med en 
sådan ordning hade de försvarsanställda 
också förstått de förändringar som måste 
genomföras. 

Försvarsbeslutet 
Trots att regeringen i propositionen kon
staterar att de direktiv som låg till grund 
för Försvarsmaktens planering har änd
rats såväl vad gäller operativa krav som 
internationella insatser som ekonomiska 
förutsättning som följd av årets budget
förhandlingar, avser man driva igenom 
beslutet. Propositionen talar mycket tyd
ligt om att Riksdagen skall fatta ett preli
minärt inriktningsbeslut Ett beslut som 
handlar om den viktigaste frågan i för
svarsbest ute t, den militära kapaciteten. 
Det är ju denna som dimensionerar för
bandsverksamhet och vidmakthållande, 
beredskap, förbandsutveckling och för
nyelse som till sist skall vara den grund 
på vilken Riksdagen beviljar anslag. För
svarsmakten skall få direktiv att i bud
getunderlaget till statsbudgeten 2006 re
dovisa denna utveckling. Inte undra på 
att det blir kaos i utvecklingen. 
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Och hur ska ll det sedan gå till? Jo, de 
långsiktiga försvarsbesluten skall avskaf
fas och ersättas med normal årlig budget
hantering. Sedan skall Riksdagen. när så 
bedöms som lämpligt, få ta ställning till 
en eventuellt förändrad säkerhets- och 
försvarspolitisk situation. Med den 
grundläggande synen från regeringen 
"inga krig i vår tid" blir sådana bedöm
ningstillfällen förmodligen sällsynta. 
Därmed försvinner den sista delen av 
spårbarhet mellan de säkerhets- och för
svarspolitiska ambitionerna och den mi
litära kapacitet som utvecklas. Försvars
makten har slutligen utvecklats till att bli 
den restpost i det årliga budgetarbetet 
som regeringen hela tiden strävat efter. 

Riksdagen saknar underlag för att 
fatta ett försvarsbeslut där ledamöterna 
också förstår vilka konsekvenserna blir. 
Regeringen har redan i propositionen 
själv konstaterat detta. Det logiska vore 
då att Riksdagens beslut blir ettårigt. En 
ettårig utveckling i enlighet med proposi
tionen, där insats- och grundorganisatio
nerna undantas. 

Ånyo finns det skäl att citera Gustaf Frö
ding: 

Men strunt är strunt och snus är snus; 

om ock i gyllene dosor 

och rosor i ett sprucket krus 

är ändå alltid ros(n 

(Ur Idealism och realism) 

Korresponderande ledamoten 
ROLFEDWARDSON 

Kommendörkapten Rolf Edwardson ii r bibliotekarie för 
Kungl. Örlogsmannasiii/skapets bibliorek i Karlskrona 

Världssjöfartens dag 

Sedan ett tiotal år firar Internationell Maritime Organization (/MO), som består av 
164 medlemsstater och tre associerade medlemmar, World Maritime Day, Världssjö
fartens dag, den sista torsdagen i september. Dagen ger /MO en möjlighet att betona 
egna framsteg och är en utmärkt möjlighet att peka på den betydelse som den mariti
ma industrin har i vårt dagliga liv. I Sverige har Sjöfartsforum i Göteborg, där Berit 
Blomqvist i många år varit verksam och som numera är verkställande direktör för 
Sveriges skeppsmäklarförening varit den drivande kraften, stått som svensk huvud
arrangör. Medarrangörer har varit Näringsdepartementet, Sjöfartsverket, Fartygsbe
fälsföreningen, SEKO sjöfolk, Sjöbefälsförbundet, Sjöfartshögskolorna i Kalmar 
och Chalmers Lindholmen, Svenska Redareföreningen, Sveriges skeppsmäklarför
ening och Women's International Shipping and Trading Association (WJSTA). 

Dagen arrangeras med ett tema i botten. 
Årets program innehöll ett IMO-tal samt 
att en del andra myndigheter och organi
sationer lämnade redovisningar runt äm
net sjöfartskydd. Årets IMO-tal hade 
skrivits av IMO:s grekiske generalsekre
terare S Efthimios Mitropoulus på temat 
"Tio år med sjösäkerhet i fokus" . Gene
ralsekreteraren vid Sjöfartsforum, Per 
Jessing, hade översatt och fritt tolkat ta
let samt hade förmånen att framföra det 
inför en församling på ca 175 manliga 
och kvinnliga deltagare vid seminariet. 

IM O-talet 
IMO:s syfte omformulerades 2002 från 
att ha varit "Safer Shipping and Cleaner 

Oceans" till "Safe, Secure and Efficient 
Shipping on Clean Oceans". Med tanke 
på dagens tema sjöfartsskydd, frågar man 
sig om !MO lyckats uppfylla målsätt
ningen att få effektivare sjötransporter 
genom införandet av ISPS-koden Inter
national Ship and Port Facility Security 
Code, which contains detailed security
related requirements for Governments, 
port authorities and shipping companies. 

Först lite om den exploderande nä
ring som vi verkar i. Tank-, bulk- och con
tainersjöfarten, hamnar m.m. upplever 
volymer och efterfrågan som vi tidigare 
knappt vågade drömma om. Det finns 
idag snart 20 miljoner TEUs (TEU = 

Twenty feet Equivalent Unit) i världen , 
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som på havet fraktas med 4 000 olika 
containerfartyg och i våra hamnar lossas 
och lastas varje dag snart 1 000 OOOTEUs. 
Mycket händer där ute på världshaven. 
Regelrätt sjöröveri, utnyttjade båtflyk
tingar, kvalificerad brottslighet och ter
roristdåd förekommer. Många händelser 
och namn är förknippade med denna 
verksamhet t.ex. A chilie Laura, Limburg 
och Tampa . Även militära fartyg har 
drabbats av denna verksamhet, ett exem
pel är terroristattacken i Aden på den 
amerikanska jagaren USS Cole. 

Vad som naturligtvis satte fart på re
gelskrivarna var händelserna i New York 
och Washington 11 september 2001. Ing
en tvekan råder dock att man som vanligt 
skrivit på traditionellt maner - "regula
tion by disaster". Hela FN:s organisation 
har tittat på dessa frågor, säkerhetsråd, 
generalförsamling, ILO, World Customs 
Organization (WCO) m fl. Frågan man 
måste ställa sig är, har världssamfundet 
gjort rätt eller har man, som en svensk 
redare uttryckte det häromdagen , "fått 
noja"? Han fick inte byta besättning för 
att avlösarna inte var anmälda i tid. Det 
är inte med självklarhet att den gamla 
traditionen för sjömännen fortfarande 
råder, att fritt gå iland. Detta gäller inte 
bara handelssjöfarten utan även militära 
fartyg i hamn. I samband med de svenska 
korvetternas internatione lla övning i 
Medelhavet under hösten 2004 uppstod i 
vissa hamnar problem för besättningen 
att gå iland med hänvisning till ISPS-ko
den. 

!MO har gått iland. Från att tidigare 
stannat vid kajkanten eller möjligen ar
betat med sh ip-shore interface, är man 
nu på landbacken och det kan säkerligen 
vara bra. Vi får inte glömma att mycket 
positivt kommer med sjöfartsskyddet 
Kort sagt, det kan uttryckas som bättre 
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ordning och reda. Bättre information om 
laster, bokningar, inhägnade arbetsplat
ser, kontroll över vi lka människor som 
rör sig på en arbetsplats och ett säker
hetstänkande ombord, i hamn och i den 
intermodala transportkedjan. I transoce
an trafik är detta, om alla agerar lika, inte 
konkurrenssneddrivande. D e nya ålig
ganden som pålagts t ex i hamnar avseen
de säkerhetsåtgärder, kostar idag € l per 
TEU. På ett år uppgår detta till stora 
fördyringar för sjöfarten, som till slut 
skall betalas av oss konsumente r. 

Hur möter vi detta med den uttalade 
politiska ambitionen inom EU med att 
föra över mer trafik från landsväg till sjö
fart och järnväg för den delen också? 
EU:s 25 länder har en intensiv land- och 
sjötrafik . Lastbil och tåg har här inte 
ålagts samma krav som sjöfarten. Alltså 
kan det definitivt påstås att Europatrafi
ken till sjöss har försvårats, fördyrats och 
försenats jämfört med andra transport
slag. EU arbetar intensivt med nya inter
modala lastbärare, Marco Polo, Motor
ways of the Seas o.s.v. samtidigt som det i 
våra hamnas talar om en 24-timmarsre
gel även för godstransporter inom Euro
pa .. 24-timmarsregeln infördes av USA 
efter händelsern a 11 september 2001. 
Den innebär att 24 timmar innan gods/ 
containrar lastas i svensk hamn med de
stination USA skall anmälan om last och 
containers innehå ll sändas till amerikan
ska myndigheter. Igen, för den transoce
ana trafiken, så snedvrids konkurrensen
men fundera på hur långt en lastbil hin
ner på 24 timmar om detta regelverk in
förs i Europa. När den nya ISPS-koden 
trädde i kraft 1 juli 2004, hade "bara" 
69 % av hamnarna och 86 % av fartygen 
i världen blivit klara och certifierade. 

För att vi skall fortsätta på vägen mot 
"Safer, cleaner, more secure and more ef-

ficient maritime transport" , måste vi fin
na fler välutbildade och kvalificerade 
människor som kommer in i vår näring. 
Inte minst i Sverige står vi inför ett gene
rationsskifte. Avslutningsvis hoppas IMO 
verkligen att vi aldrig skall uppleva en 
terroristattack mot sjöfarten. Visst kan 
våra hamnar och terminaler e ller fartyg, 
med otroliga värden ombord, vare sig det 
är olja för$ 50 per barre] eller containers 
eller passagerare- för samtliga i volymer 
och antal , som vi knappt kunde drömma 
om tidigare - vara föremål för terrorist
angrepp. Låt oss hoppas att all den kraft 
som vi lagt på detta ger resultat och att vi 
inte lägger krokben för en sund utveck
ling för vare sig Europasjöfarten, världs
handeln e ller turismen. 

Sjöfartsverket och 
sjöfartskydd 
Sjöfartskydd är inne just nu. Många åt
gärder vidtas i alla led för att höja säker
heten i sjöfartsnäringen. Vi får inte en
bart fokusera på terror utan fortsätta 
vara uppmärksamma på olyckor i all
mänhet. Det är inte bara teoretiska åt
gärder som beaktas utan det genomförs 
även många övningar i sjöfartskydd. 
Handläggningen av sjöfartskyddsfrågor 
gick mycket fort. En mycket kort tid stod 
till förfogande från beslut till att in föra 
koden. Tack var att Sverige startade sina 
åtagande lite före beslutstidpunkt, har vi 
lyckats. [dag har allt svenskt tonnage 
utom tre fartyg uppfyllt koden. 197 fartyg 
och 297 hamnar är nu certifierade 

För hamnarnas del medförde införan
det av koden en del extraarbete. De hade 
tidi gare ej haft krav på att uppfylla !SM
kodens krav (International Safety Mana
gement). Nu fick även åtgärder vidtas för 
att möta dessa krav. Arbetet består nu i 

att uppn å lik värdiga bedömningar mel
lan länder och hamnar så att man får 
samma konkurrensfördelar. Idag är det 
krav i Sverige på staket runt hamnen 
medan det i Danmark och Norge i många 
fall f.n. endast finns en målad grön linje 
som utmärker hamnområdet. Sjöfarts
verkets förutsättningar för att kontrolle
ra sjöfartskyddet ombord går ej att ge
nomföra, då åtgärdspaketen är hemliga 
och att man därigenom inte vill visa sina 
åtgärder. 

EMSA- ett nytt EU-organ 
Inom EU har ett nytt organ, European 
Maritime Safety Agency (EMSA) för 
sjöfart och sjösäkerhet in rättats. Det var 
EMSA som många ville skulle förläggas 
till Sverige, men som i stället hamnade i 
Portugal. EMSA kommer att bistå med
lemsländerna och ED-kommissionen 
med tekniska och vetenskapliga råd 
inom områdena sjösäkerhet, sjöfarts
skydd ombord samt föroreningar till 
havs. Detta innebär att vi kommer att få 
"myndigheter" på tre olika nivåer som 
arbetar med sjöfartsfrågor, internationel
la FN-organet IMO, på EU-nivå EMSA 
och på den nationella svenska nivån Sjö
fartsverket Vi får hoppas att de tre in
stanserna har förmågan att på ett effektiv 
sätt kunna samordna och samverka sina 
verksamheter. 

EMSA:s tre främsta uppgifter är: 

• Övervakning av lagstiftningen, dess 
tilllämpning och utvärdering av effekten 
av vidtagna åtgärder. 

• Tekniskt samarbete och utveckling. 

• Operationella uppgifter, speciellt i frå
ga om åtgärder vid förorening 

EMSA kommer att arbeta intimt till
sammans med medlemsländerna, svara 
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på deras specifika önskemål beträffande 
det praktiska införlivandet av EV-lagar, 
t.ex. det nyligen godkända direktivet om 
trafikövervakningssystem för sjöfart, 
men kan också organisera lämplig utbild
ning. Man ska ll främja samarbete mellan 
med lems länderna och sprida "best prac
tices" inom gemenskapen och också spe
la en positiv roll i utvidgningen av EU, 
genom att hjälpa nya medlemsländer i 
införandet av EU:s lagstiftning inom sjö
fartssektorn. 

säkerhetsstandard 
EMSA kommer normalt att bistå EV
kommissionen med teknisk rådgivning i 
fall av ändring eller uppdatering av inter
nationella dokument. EMSA kommer 
att ha en viktig roll i att övervaka ett rik
tigt införande av kraven på dubbelskrov 
enligt direktiv efter Erika- och Prestige
olyckorna. Åtgärderna skall vara genom
förda år 2007 och i detta fall agerar alla 
myndigheter hand i hand. Ä ven säkerhe
ten på andra fartygstyper kommer det att 
ägnas kraft åt. Kontroll av klassifice
ringssällskap kommer att göras minst en 
gång vartannat år. Det finns inom EU 
tolv erkända sällskap, vilket innebär sex 
kontroller per år. Kontrollerna skall 
täcka både huvudkontor och utvalda re
gionala kontor och kan också inkludera 
målinriktade besök på specifika fartyg. 
EMSA kan bli ombedd att utföra speciel l 
kontroll på klassificeringssällskap för vil
ka EU:s erkännande har begärts av en e l-

ler flera (nya) medlemsländer. Här kan 
nämnas att inom EU finns två flaggstater 
med ett mycket dåligt renomme, nämli
gen Malta och Cypern. Att arbeta med 
dessa länder kommer att innebära vissa 
komplikationer. 

Beträffande hamnstatskontroller*) 
kommer EMSA att ge teknisk support 
relaterad till kommissionens deltagande i 
Paris Memorandum of Understanding 
(PmoU) med Mo U för Portstate Control, 
vilket har till uppgift att producera och 
uppdatera namn och ägare över fartyg på 
svarta listan. EMSA skall hjälpa kom
missionen att analysera statistik på far
tygsbesök till medlemsländernas hamnar 
med avseende på att övervaka medlems
ländernas sätt att utföra ham nstatskon
troller Inom utbildningsområdet kom
mer EMSA att få uppgiften att säkerstäl
la en centraliserad och harmoniserad 
procedur för gemenskapens erkännande 
av tredje länders utfärdande av yrkescer
tifikat (om kraven i STCW uppfylls). 

Lite fakta om EMSA 
( www.emsa.eu.int) 
EMSA består av en administrativ styrel
se och med en verkställande direktör. 
Byråns placeringjust nu är i Bryssel, men 
flyttas i början av augusti 2005 till Lissa
bon. Antalet anställda beräknas uppgå 
till ca 70 personer under 2005. Verkstäl
lande direktör är f.n . holländaren Willem 
de Ruyter. Ett antal svenskar ingår i 
EMSA:s styrelse. EMSA:s budget för 
2004 är ungefär- €12 600 000 och ökar 

''') Vissa flaggstater avstår då från all fullgöra de t som man internationellt i t. ex !MO, kommit 
överens om. Därför finns ett avtal mellan 18 e uropeiska stater samt Kanada om att inspektera 
minst 25% av alla faryg, som kommer till hamnar i dessa länder. Sådana inspe ktioner kallas 
hamnstatskontroller.Avtalct kallas Parisavtalet och är från 1982-07-0t och omfattar kontroller av 
säkerheten för människoliv till sjöss. förhindrande av förorening från fartyg samt boende- och ar

betsförhållanden ombord på fartyg. 
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till cirka -=C15 000 000 när byrån är i full 
drift. Arbetsspråket är engelska. 

SafeSeaNet projektet 
EU har fastslagit utvecklandet av Safe
SeaNet projektet, övervaknings-och 
informationssystem, vars målsättning är 
att upprätta ett elektroniskt nätverk mel
lan sjöfartsmyndigheter för att utväxla 
information rörande fartygs rörelse och 
deras last. SafeSeaNet skall eftersträva: 

- Tidig upptäckt av fartyg som kan utgö
ra "potentiell risk" 

- Förbättra räddningsinsatserna vid 
olyckor eller förorening till havs. 

- Ökad effektivitet av hamnlogistik (ex
aktare ETA:s, avfallshantering mm.). 

- Bli en viktig källa för information och 
statistik. 

Europeiska Unionens sjöfart 
Det är 25 medlemsländer, alla med mari
timt intresse och alla medlemmar i l MO. 
Omkring en tredjedel av den globala sjö
transporten har en EU-hamn , som av
gångs- eller ankomstplats. 23% av världs
tonnaget är registrerat i och för flagg från 
ett EU-land. 31% av världstonnaget kon
trolleras av EV-intressen . 

WISTA 
En av medarrangörerna var Women's In
ternational Shipping and Trad i ng Associ
ation (WISTA), som.är en aktad och res
pekterad förening, där kvinnor i besluts
fattande ställning inom sjöfart och han
del är medlemmar. En förening som ger 
ökad sjöfartskompetens och skapar nya 
kontakter inom näringen , men som även 
ger guldkant på tillvaron och personlig 
utveckling. En förening som fokuserar på 
nätverksbygge och kompetenshöjning. 

Föreningen har idag 85 medlemmar och 
representerar ett brett spektra av sjöfar
tsklustret WISTA vill bidra till att höja 
sjöfartens image och profilera branschen 
som attraktiv och utvecklande samt bi
dra till att den maritima kompetensen i 
sjöfarten höjs och att synliggöra den 
kompetens som kvinnor i sjöfartsnäring
en besitter. Kvinnornas andel i en del 
grenar inom sjöfarten representeras av 
följande siffror. 

På sjöingenjörsprogrammet läser nio 
kvinnor av 140 elever, på sjöfarts- och lo
gistiklinjen 22 kvinnor av 141 elever, på 
linjen fartygsbefäl klass VII sju kvinnor 
av 53 elever. Aktiva sjömän i sjöfartsre
gistret fartygsbefäl 52 kvinnor - 2 605 
män, maskinbefäll9 kvinnor -1565 män 

Avslutning 
T den avslutande debatten konstaterades 
att det råder högkonjunktur inom sjöfar
ten. Sedan 1983 har världshandeln för
dubblats. Från att USA har varit världsle
dande inom handeln , är fokus numera 
riktat mot Asien, som uppvisar en enorm 
befolkningsökning och konsumtionsök
ning. Världshandeln har ökat från 4,5 
miljarder ton till6 miljarder ton på de se
naste åren. Under denna period har con
tainertonnage och containerhantering 
ökat dramatiskt, men även general ear
go-tonnage visar uppgång. Oljetrafik står 
dock i en klass för sig. Samtligt oljetonna
ge går för fullt och får goda frakter med 
bra lönsamhet. Världsflottan växer. Far
tygen blir större och större. Urfasning av 
enkelskrovsfartyg pågår enligt plan sam
tidigt som det trots nyproduktion blir ett 
antal äldre fartyg kvar. Redarnas beställ
ningar på nybyggnation är idag mer än 
4 400 fartyg. 

Fortfarande bedöms det vara mycket 
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lönsamt att transportera varor på haven, 
trots alla avgifter som olika instanser för
söker lägga på redarna. Ibland blir det 
inte kostnadsneutralt vid jämförelser 
mellan olika transportmedel till sjöss, på 
landsväg eller på järnväg. Det är relativt 
ringa satsningar staten gör på sjöfarten. 
Idag förvånas t. ex många över den stora 
satsningen på Botniabann som staten 
gör. På den sträckan skulle mycket väl 
sjöfarten kunna ersätta landtransporter 
till en betydlig lägre kostnad. 

När nu sjöfart diskuteras, anser jag 
och många med mig att alla aktörer, som 
på något sätt medverkar i att säkerställa 
vår sjöfart deltar. Det kanske inte alltid 
är roligt att se representanter för myn
digheter som ibland upplevs som kanske 

försvårande för sjöfarten. Men vi måste 
ju leva med dessa och kunna möta dem 
och kunna ta tillvara deras resurser i att 
säkerställa en bra sjöfart. Jag tänker här 
på t ex Kustbevakningen och Marinen. 
Nog är det väl så att Marinen har som sin 
stora uppgift att säkra sjötranportleder
na. Om Marinen skall deltaga i en inter
nationell operation, kommer nog myck
en tid att upptas av embargofrågor, kon
troll av sjöfart och förmågan att styra 
densamma. Det borde väl då ha varit 
klokt att synas och på plats fånga upp 
budskap, trender ideer m.m. vid ett till
fälle som Världssjöfartens dag. Inte en 
enda uniform syntes i den både manstar
ka och kvinnastarka församlingen. 

VI ERBJUDER ALLT I UNIFORMER 
OCH TILLBEHÖR FÖR MARINEN 

RONNEBYGATAN 39, 371 33 KARLSKRONA 
TEL.0455-1 0298 info@nymansherr.nu 
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Jur. Dr 
ROLF H. LINDHOLM 

Jur. Dr Rolf H. Lindholm har tidigare varit anställd i 
Utrikesdepartemel1{ef, där han var minister på 
rältsavdelningen innan han 1995 avgick med pension 

Avvikelser från neutralitetslinjen 

I varjefall under 130 år (1864-1994) förde Sverige en principiell neutralitetspoli
tik. 1 Ett antal avvikelser från neutralitetslinjen gjordes dock, av mer eller mindre 
allvarlig karaktär. Några gånger var det Sveriges politik gentemot Finland som för
anledde avstegen. En del av avvikelserna är väl kända och kommenterade, medan 
andra - som det kommer att visa sig- inte har uppmärksammats i någon större ut
sträckning. 

Den svenska neutralitetslinjen etablera
des i etapper, med vissa återfall i allians
tänkande.2 Den fredspolitik som inleddes 
av Karl XIV Johan hade inte hindrat 
Sverige från att emellanåt försöka påver
ka händelserna i utlandet. Ett svenskt in
gripande i storpolitiken hade tvärtom le
gat ganska nära 1848 i det Schleswig
Holsteinska kriget, under Krimkriget 
och i den dansk-tyska krisen 1863-1864. 
Efter det danska nederlaget 1864, som 
också innebar en dödsstöt för den politis
ka skandinavismen, övergick Sverige till 
isolerad svensk neutralitet. Sverige för
klarade sig neutralt under det preussisk
österrikiska kriget 1866 och under det 
fransk-tyska kriget 1870-1871. Under det 
första världskriget lyckades de tre skan
dinaviska staterna bevara sin neutralitet. 
Finland förklarade sig självständigt 1917, 
och efter det finska inbördeskriget er-

kände Ryssland Finlands oavhängighet 
genom freden i Dorpat 1920. 

Utrikesminister Hederstiemas 
avgång 
1923 tvingades utrikesminister Carl He
derstierna avgå, sedan han föreslagit ett 
försvarsförbund mellan Sverige och Fin
land. Hederstierna, som hade tillträtt 
som utrikesminister i Ernst Tryggers hö
gerregering i april1923, höll den 29 okto
ber ett tal vid en av Tidningsutgivareför
eningen anordnad middag. Han sade: 
"Jag skulle önska, att Sverige ingick ett 
försvarsförbund med Finland, som skulle 
innehålla, att därest Finland utan eget 
förvållande- och detta skulle vara ett be
stämt villkor- bleve anfallet av grannen i 
öster, så skulle Sverige hjälpa till med 
försvaret av Finland". Hederstierna var 
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medveten om att tiden inte var mogen 
för att realisera förslaget , men han hop
pades att opinionen så småningom skulle 
bli mer positiv. 

Talet utlöste en intensiv pressdebatt. 
Oppositionstidningarna var i allmänhet 
klart avvisande, men också inom höger
pressen förekom kritiska röster. Heders
tierna fick inget stöd av statsminister 
Ernst Trygger. Efter starka påtryckning
ar ställde Hederstierna sin plats till förfo
gande. Han efterträddes som utrikesmi
nister den 11 november av Erik Marks 
von Wi.irtemberg.3 

Stockholmsplanen 
Åland har i historien föranlett både när
manden och slitningar mellan Sverige 
och Finland.4 l juli 1938 utarbetades den 
s.k. Stockholmsplanen, som på svensk 
sida drevs av utrikesminister Rickard 
Sandler. Själva Åland skulle fortfarande 
vara neutraliserat, men Finland skulle ha 
rätt att befästa de södra skären i ögrup
pen. Sverige skulle på finsk begäran 
medverka till Ålands skydd, under förut
sättning att båda staterna var neutrala. 
Planen antogs av de svenska och finska 
regeringarna vid ett möte i Stockholm 
den 5-7 januari 1939. I den svenska riks
dagen ställde sig de politiska partierna 
(med undantag av kommunisterna) bak
om planen. Sedan inriktade man sig på 
att få andra berörda regeringars sam
tycke. 

1921 hade Ålandskonventionen in
gåtts (Konventionen angående Ålands
öarnas icke-befästande och neutralise
ring, SÖ 1921:26). Under våren 1939 in
kom positiva svar om stockholmsplanen 
från signatärmakterna, bl.a. Tyskland, 
men inte från Sovjetunionen. Sandler 
tolkade dock uttalanden av utrikesminis-
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ter Litvinov optimistiskt och sade i utri
kesnämnden att intet framkommit som 
tydde på ett negativt sovjetiskt svar. Re
geringen lade därför den 5 maj fram en 
proposition om stockholmsplanen (prop. 
1939:282). Samma dag efterträddes Lit
vinov som utrikesminister av Molotov. l 
Högsta sovjet motsatte han sig den 31 
maj bestämt stockholmsplanen som ett 
hot mot Sovjetunionen. Den svenska re
geringen återtog den 2 juni sin proposi
tion. Därmed hade stockholmsplanen 
misslyckats.5 

Ett nordiskt försvarsförbund? 
Efter det finska vinterkrigets slut den 12 
mars 1940 diskuterades på förslag av fin
ska regeringen möjligheterna för ett för
svarsförbund mellan Finland, Norge och 
Sverige. Entusiasmen var inte stor inom 
samlingsregeringen, där flertalet snarare 
var tveksamma. I en promemoria av ka
binettssekreterare Erik Boheman den 19 
mars framhölls att ett eventuellt för
svarsförbund måste få en rent defensiv 
karaktär. "Syftet skulle närmast vara att 
stärka de tre ländernas neutralitet och 
oberoende mot eventuella kränkningar, 
från vilket håll de än månde komma. Det 
kan bestämt försäkras, att ett eventuellt 
försvarsförbund icke kommer att utgöra 
något som helst hot mot Sovjetunionen." 

Molotov framförde emellertid redan 
den 16 mars till det svenska sändebudet 
Vilhelm Assarsson allvarliga betänklig
heter mot ett nordiskt försvarsförbund, 
som diskuterats i pressen och som enligt 
rapporter från Madame Kollontaj plane
rades. Ett sådant förbund kunde bara 
vara riktat mot Sovjetunionen och skulle 
stå i strid med de svenska och norska re
geringarnas neutralitetspolitik. TASS 
förklarade att en "försvarsallians" me!-

lan Finland, Sverige och Norge skulle 
vara riktad mot Sovjetunionen och stå i 
fullkomlig motsats till Finlands fredsför
drag med Sovjetunionen. Enligt Moskva
fredens artikel 3 förpliktade sig parterna 
att inte ingå i någon mot den andra par
ten riktad koalition." 

T en promemoria av folkrättsexperten 
Torsten G i hl den 6 april hävdades att för
svarsförbundet inte vore oförenligt med 
Moskvafreden . Samtidigt framhölls att 
Sverige inte hade någon befogenhet att 
vara skiljedomare mellan Finland och 
Ryssland i fråga om fredsfördragets tolk
ning. Gihl menade att det knappast torde 
råda några tvivelsmål om att försvarsför
bundets egentliga syfte skulle vara Fin
lands försvar mot ett eventuellt förnya t 
ryskt angrepp. Som avslutande kommen
tar skrev han: In dubio non est agendum 
(i tvivelaktiga fall bör man ej handla).7 

Genom det tyska angreppet på Danmark 
och Norge den 9 april1940 förföll tanken 
på ett tremaktsförbund . I stället diskute
rades under hösten 1940 en utrikes- och 
försvarspolitisk samverkan mellan 
Sverige och FinlanelY 

Union mellan Sverige och 
Finland? 
Samtal mellan Sverige och Finland om 
ett förbund eller en union fördes i Stock
holm i september och oktober 1940. Ef
ter en finsk invit överlade utrikesminis
ter Christian Gi.inther i flera omgångar 
med det finska sändebudet Jarl Wasa
stjerna. En förutsättning från svensk sida 
var att Finland skulle avstå från alla pla
ner på revansch och revidering av Mosk
vafredens gränser. Man gick så långt att 
man talade om en union mellan Sverige 
och Finland. I slutet av oktober hade 

man enats om en bas för de fortsatta för
handlingarna. Man förutsåg ett gemen
samt militärväsen och att utrikespoliti
ken skulle skötas i Stockholm. Ett villkor 
var att både Sovjetunionen och Tyskland 
måste godkänna planen. 

I början av november togs ärendet 
upp i utrikesnämnden. Östen Unden, 
som var sakkunnig i folkrätt, fick i upp
drag att utarbeta de allmänna linjerna 
för ett närmare samarbete mellan 
Sverige och Finland. Han fick expert
hjälp av professorn i statskunskap i Upp
sala Axel Brusewitz. Det var märkliga 
dokument som Unelen och Brusewitz 
presenterade. I en promemoria av Un
den den 1 december 1940 skrev han om 
"Uppgiften": "Utarbetande av grundlin
jer för en sammanslutning mellan 
Sverige och Finland avseende gemensam 
utrikespolitik och försvarsförbund. 
Sverige åtar sig de militära förpliktelser 
som ingå i ett försvarsförbund men för
behåller sig det avgörande inflytandet på 
bägge ländernas utrikespolitik." Två al
ternativ, med skilda statsöverhuvuden el
ler gemensamt statsöverhuvud, nämndes. 
Utrikesförvaltningen förutsågs bli ge
mensam, med både svensk och finsk per
sonal. Ingen diplomatisk kår skulle fin
nas i Helsingfors. I en promemoria den 
14 december redovisade Axel Brusewitz 
"kommentarer och frågor" till Undens 
promemoria. Han förutsåg att vissa 
grundlagsbestämmelser måste ändras, 
både i Sverige och i Finland. Bland Axel 
Brusewitz' efterlämnade papper finns 
"Anteckningar om arbete med sv. finsk 
förbundsakt". Brusewitz skrev att det fö 
reföll som om Unelen personligen var för 
tanken. Själv var Brusewitz "konsterne
rad" . Han skrev: "Till att börja med var 
jag villrådig om vad jag egentligen borde 
ta mig för med U:s P.M. Kände mig oro-
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lig, tanken på ett sv.fi. förbund verkade 
dock som en overklighet, som en utopi , 
var naturligtvis full av risker."" 

Förhoppningarna om att Sovjetunio
nen och Tyskland skulle acceptera en 
svensk-finsk union visade sig vara illuso
riska. Madame Kollontaj begärde den 5 
november att få träffa utrikesminister 
Gtinther i ett brådskande ärende. Hon 
avrådde på det allra bestämdaste från ett 
närmare samgående mellan Sverige och 
Finland. Ett sådant skulle i Moskva ses 
med största misstänksamhet och ofelbart 
uppfattas som en tysk intrig, ja betraktas 
som en ovänlig handling. Det svenska 
sändebudet i Berlin Arvid Richert hade 
också meddelat att "enligt god källa 
skulle svenska ansträngningar att rycka 
till sig Finland från Tyskland på det all
varligaste störa de tysk-svenska förbin
delserna". 

Gtinther meddelade Wasastjerna att 
svenska regeringen med hänsyn till vad 
man erfarit om den sovjetiska reaktionen 
inte ansåg det lämpligt att nu omedelbart 
fortsätta överläggningarna. Natten till 
den 7 december kallade utrikesminister 
Molotov det finska sändebudet Juho 
Paasikivi till sig för att varna den finska 
regeringen. En svensk-finsk överens
kommelse, som underställde Finlands ut
rikespolitik Stockholm och som enligt 
Gtinthers och Wasastjernas uttalanden 
till Sovjetunionens sändebud i Sverige 
förbereddes, skulle enligt Moskvas me
ning likvidera fredsfördraget från den 12 
mars. Sovjetregeringen hemställde att 
finska regeringen måtte överväga detta 
besked och ta konsekvenserna i betrak
tande. 

Från Tyskland kom också invändning
ar. Dessa framfördes av Adolf Hitler, då 
han mottog Sven Hedin den 5 december. 
En union mellan Sverige och Finland vil-
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le han avråda från. Den skulle stå i strid 
med Moskvafreden och av Sovjetunio
nen uppfattas som en provokation. l själ
va verket hade Hitler ett starkare skäl. 
Han planerade ett anfall mot Sovjetunio
nen året därpå och ville då ha Finland 
som bundsförvant. 

Från svensk sida lämnades frågan nu 
vilande. Samma besked kom från Finland 
i januari 1941. Den s.k. unionstanken la
des till handlingarna .10 

Andra världskriget 
Sverige avvek under andra världskriget i 
några fall från neutralitetsreglerna. All
varligast var permittenttrafiken och 
transiteringen av Division Engelbrecht. 
Det övergripande målet var att hålla 
Sverige utanför kriget. Neutralitetspoliti
ken var ett medel för att förverkliga det
ta. Men några gånger bedömdes krigsris
ken vara större om man höll fast vid neu
traliteten än om man gjorde avsteg från 
den. 11 

Efter stridernas upphörande i Norge 
gick Sverige med på tyska krav på trans
iteringar genom Sverige. Ett avtal ingicks 
den 8 juli 1940. Det gällde krigsmateriel 
och permittenter men i den s.k. hästsko
trafiken mellan Storlien och Riksgränsen 
även trupp. Efter Tysklands anfall mot 
Sovjetunionen i juni 1941 beviljades ge
nomtransport på svenska järnvägar av en 
division tyska trupper (Division Engel
brecht) från Oslotrakten till Finland. 
Tyskland kränkte neutraliteten genom 
att begära och genomföra transiteringar
na och Sverige bröt mot neutraliteten ge
nom att tåla dessa . Avvikelserna från 
neutralitetslinj en under andra världskri
get är så väl kända att det inte finns an
ledning att här gå in på några detaljer. 

Planerna på ett skandinaviskt 
försvarsförbund 
1948-49 fördes förhandlingar mellan 
Danmark , Norge och Sverige om ett 
skandinaviskt försvarssamarbete. Försö
ket misslyckades emellertid. Norge och 
Danmark valde i stället att inträda i 
NATO, och Sverige höll då fast vid sin 
traditionella neutralitetslinje. 

Utrikesminister Östen Unden lämna
de sedan förhandlingarna strandat en ut
förlig redovisning i riksdagen den 9 fe
bruari 1949. Den svenska regeringen 
hade tänkt sig att ett skandinaviskt för
svarsförbund i förhållande till andra 
makter skulle framträda såsom en själv
ständig grupp, utan alliansförbindelser 
med någon utomstående makt. "Planen 
på ett skandinaviskt försvarsförbund 
innebar ur svensk synpunkt visserligen 
ett avsteg från neutraliteten och ett bety
dande avsteg. Men med det program för 
försvarsförbundet, som vi på svensk sida 
hela tiden hävdat, skulle detta förbund 
såsom helhet betraktat betyda en ut
sträckning av den i förhållandet utåt alli
ansfria zonen till att omfatta alla tre län
derna. Därmed skulle huvudtanken i den 
svenska politiken bevaras." 12 

Viggenaffären 
Med den svenska regeringens stöd för
sökte Saab under åren 1974 och 1975 säl
ja Viggen till de fyra NATO-länderna 
Danmark, Norge, Belgien och Nederlän
derna . Regeringen gjorde utfästelser till 
de berörda staterna om fortsatta leveran
ser- även i krigstid- av sådana delar till 
Viggen som tillverkats i Sverige i enlig
het med ett samarbetsavtal. En reserva
tion gjordes endast för det - osannolika
fallet att FN:s säkerhetsråd skulle fatta 
ett beslut att förbjuda krigsmaterielex-

port till dessa länder. 
Det svenska försöket att göra en in

brytning i "århundradets vapenaffär" 
misslyckades. Från neutralitetssynpunkt 
måste utgången betecknas som lycklig. 
Ett uppfyllande av Viggengarantierna i 
krigstid skulle nämligen ha stått i strid 
med folkrättens förbud för en neutral 
stat att exportera krigsmateriel till en 
krigförande stat. 

Viggengarantierna framstår som ett 
undantag och ett särfall i svensk neutrali
tetspolitik . Om Saab - mot förmodan -
hade fått kontraktet, skulle arrange
mangen på sikt ha inneburit att den 
svenska försvarsindustrin blivit djupt in
tegrerad med de fyra NATO-staternas 
försvarsindustrier. Den svenska neutrali
tetspolitikens trovärdighet skulle där
med ha gå t t förlorad. 13 

Boforsaffären med Indien 
I mars 1986 slöt AB Bofors ett kontrakt 
med det indiska försvarsministeriet om 
leverans av 410 fälthaubitsar för 8,4 mil
jarder kronor. Leveranserna, som även 
omfattade fordon, ammunition och an
nan materiel, sträckte sig över en följd av 
år. Ett samarbetsavtal mellan AB Bofors 
och Indiens president ingicks också i 
mars 1986. Vidare undertecknades ett 
Memorandum of Understanding mellan 
de svenska och indiska regeringarna. l 
detta garanterades fortsatta leveranser 
med ett enda förbehåll: Ett eventuellt be
slut av FN:s säkerhetsråd om vapenem
bargo mot Indien måste Sverige följa. 
Från svensk sida lämnades även export
krediter och exportkreditgarantier. 

Det är framför allt utfästelsen från 
svensk sida att säkerställa fortsatt export 
även i ett läge då Indien skulle befinna 
sig i en konfliktsituation som strider mot 
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folkrättens krav. Regeringen kan inte av
tala bort neutralitetsrättens förbud mot 
export av krigsmateriel till krigförande 
länder. Ändå förklarade regeringen i Bo
forsaffären - liksom tidigare i Viggenaf
fären-att endast ett ovillkorligt export
hinder gällde; ett beslut av FN:s säker
hetsråd.'4 

E U-medlemskapet 
Den största avvikelsen på senare tid från 
Sveriges traditionella neutralitetslinje 
har EV-medlemskapet inneburit. Sve
rige ansökte om medlemskap i EG den l 
juli 1991. I statsminister Ingvar Carlssons 
deklaration inför riksdagen den 14 juni 
gjordes en hänvisning till riksdagens ut
talande den 12 december 1990 om med
lemskap "med bibehållen neutralitetspo
litik". statsministern sade: "Det är reger
ingens samlade bedömning att ett 
svenskt medlemskap i EG är förenligt 
med neutralitetspolitikens krav." 

I utredningen "Historiskt vägval" 
(SOU 1994:8) skrev Leif Leifland och 
Sverker Åström: "Sveriges inträde i EU 
och deltagande i GUS (den gemensam
ma utrikes- och säkerhetspolitiken) inne
bär ett historiskt vägval, av avgörande 
betydelse för Sveriges ställning i Europa 
och världen för oöverskådlig framtid". 
Utredarna menade att deltagande i "ge
mensam försvarspolitik" kan vara fören
ligt med militär alliansfrihet. Deltagande 
i "gemensamt försvar" är det inte. De 
uteslöt svenskt medlemskap i NATO och 
VEU (Västeuropeiska unionen). Där
emot ansåg de att observatörskap i VEU 
är förenligt med militär alliansfrihet. 

I en artikel 1994 skrev jag att det på 
sikt torde vara uteslutet att förena neu
tralitet och EU-medlemskap. 15 Senare 
har jag återkommit till frågan. 1998 skrev 
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jag: "Sedan Sverige blev medlem i EU 
har det ena steget efter det andra tagits 
som hotar neutralitetspolitiken/den mili
tära alliansfriheten. Sverige har gått med 
i N ordatlantiska samarbetsrådet 
(NACC), anslutit sig till Partnerskap för 
fred (PFF) , blivit observatör i Västeuro
peiska unionen (VEU) , skickat trupper 
till Bosnien under NATO-kommando 
och blivit medlem i Västeuropeiska 
krigsmaterielgruppen (WEAG)." 16 I 
folkomröstningen den 13 november 1994 
uppnåddes en knapp ja-majoritet (52,27 
%) för ett svenskt medlemskap i E U. 
Man frågar sig hur det hade gått om Ing
var Carlsson 1991 inte hade lovat "bibe
hållen neutralitetspolitik" . 

Noter 
1 Jfr min artikel "1864 och 1994 - vändpunk
ter i utrikespolitiken ", KKrYAHT, 4. häftet 
1998, s 149-157. 
2 Se min avhandling "Sveriges neutralitet" , 
Lund 1987, s 81-89. 
3 Herbert Tingsten behandlade Hederstierna
krisen i "Svensk utrikesdebatt mellan världs
krigen ", Alelus 1964, s 155 ff. Se även Erik 
Lönnroth , Den svenska utrikespolitikens his
toria , Y, 1919-1939, Norstedts 1959, s 64 ff. 
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Bokanmälan 

Om Nazitysklands ubåtar i fem band 
Det kan tyckas att ubåtslitteraturen från andra världskriget omöjligen skulle kunna 
resultera i en ny bok utan att det blir fråga om upprepning. Trots detta har Svenskt 
Militärhistoriskt Bibliotek och nedan angivet förlag gett sig i kast med att i svensk 
översättning ge ut detta nya jättearbete i fem digra band, vilka behandlar tyska ubåts
vapnets uppkomst och fall ända från första världskriget och fram till vapenstillestån
det i maj 1945. 

Författaren Clay Blair är en driven publicist, bl. a. med böcker om de stora ameri
kanska ledarna från andra världskriget och om den berömde Hyman G Rickover. Han 
har dessutom egen ubåtserfaremhet, då han som ubåtsofficer tjänstgjorde på den ame
rikanska ubåten USS Guardfish under hennes härjningar mot den japanska flottan . 
Den i högsta grad örlogfartygskunnige Richard Aresch o u g (KÖMS bildarkivarie) har 
redigerat verket och dessutom medverkat i översättningsättningsarbetet Trots detta 
hittas rysligheter som "ubåtsbefälhavare" , när ubåtschef avses eller "besättningen in
tog stridsstationerna" i stället för "intog klart skepp" i texten . Men för en fackman är 
sådana språkliga grodor överkomliga tack vare den otroliga mängd fakta kring de tys
ka ubåtarna och framför allt deras chefer, förbandschefer och besättningar som detta 
bokverk är späckat med. Richard Areschaug har även i särskilda kapitel kompletterat 
framställningen med uppgifter om de fartyg i svenska handelsflottan , som föll offer för 
krigshandlingarna. 

Beträffande ovan befarad upprepning så finns här så mycket nya uppgifter, främst 
grundade på att aktuella arkiv i de f d krigförande länderna successivt öppnats och 
gjorts tillgängliga. Detta bidrar i högsta grad till att läsningen av böckerna blir både 
spännande och intressant. Om det är på denna grund eller för att författaren med sin 
erfarenhet kommit fram till en ny syn på orsaker och verkan må vara osagt, men här 
vederlägges en hel del gamla sanningar, eller "myter", som författaren uttrycker det 
och han lägger helt nya aspekter på Slaget om Atlanten som är intresseväckande om 
än inte alltid helt invändningsfria . 

Ett mycket intressant avsnitt är "kodkriget" som var så avgörande för utgången av 
sjökriget på Atlanten , t ex hur de allierade kom över Enigma-maskinen och den enor
ma organisation som låg bakom förmågan att fortlöpande kunna läsa rapporter och 
lägesuppgifter respektive ge order till vargflockarna om var målen - konvojerna -
skulle uppsökas och attackeras. Ä ven tyskarnas "B-dienst" fungerade och de fick sina 
egna underrättelser om de allierades motdrag, dock inte i den omfattning som enigma
forceringen hade. 

Dessa böcker, av vilka de första tre delarna behandlas här'\ ger en så levande och 
detaljerad beskrivning om ubåtsmaterielen och om de oftast - men inte alltid- mycket 
tappra och kunniga cheferna och deras manskap, att man till slut nästan känner sig 
själv uppleva detta under andra världskriget svåra ubåtsliv. Man får tränga innanför 
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den tjänstemässiga och hårda attityden hos dessa män och förstå att också de är av 
kött och blod med mänsklig svaghet mitt i alla försök att utåt visa motsatsen. 

I sitt förord i den första delen kommer Clay Blair med en något för oss, som tillhört 
svenska marinen, överraskande uppgift. Han säger att när hans ubåt 1945 återvände 
till sin bas, så låg där en "fantastisk och okänd " ubåt, som visade sig vara av den tyska 
typen XXI. Vid detta tillfälle hade denna tydligen ännu inte tillräckligt undersökts och 
värderats av USA-flottan . Vid denna tidpunkt hade dock Sverige redan bärgat "sin 
tjugoetta" , den beryktade U 3503 i Göteborgs skärgård och inte bara undersökt den 
utan också plockat ned den bit för bit. Blair vill påstå att denna skapelse inte alls var 
speciellt revolutionerande och att den inte skulle ha påverkat atlanterslaget om den 
kommit ut på förbanden i tid. Engelsk (och svensk) expertis har en annan uppfattning. 
Även om dessa massproducerade ubåtar hade en hel del tekniska svagheter, så är det 
ingen tvekan om att de innebar en totalt ny era för ubåtsteknik och -taktik som bl. a 
enligt Churchill kunde ha medfört en helt annan utgång av kriget. Att en ny era ska
pats fick svenska ubåtsofficerare erfara , när de bytte från de gamla Sjölejonbåtarna till 
den nya Hajenklassen, vilken var konstruerad med U 3503 som förebild. 

Richard Areschaug har för detta komplicerade redigeringsarbete haft ett fler tal 
kunniga personer till sin hjälp, bl. a Lennart Lindberg, som torde ha ett av världens 
mest fullständiga privata bibliotek om de tyska ubåtarna från VK 2. Böckerna om Hit
lers ubåtskrig är också rikt illustrerade. 

Hitlers ubåtskrig 

Författare: Clay Blair 
Svensk bearbetning: Richard Areschaug 
Översättning: Ulf lrheden och Richard Areschaug 
Utgivare: Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek 
Förlag: Hjalmarson & Högberg, Stockholm 
ISBN: 91-89660-19-6 - Del 1 Vargar på jakt 1939-1940 
ISBN: 91-89660-38-2- Del 2 Vargar på jakt 1940-1941 
ISBN: 91-89660-38-2 - Del 3 Vargar på jakt 1941-1943 
ISBN: 91-89660-39-0 - Del 4 Vargar på flykt 1943 
ISBN: 91-89660-40-4 - Del 5 Vargar på flykt 1943-1945 

Jarl Elisen 

*) D e två återstående delarna av "Hitlers ubåtskrig" kommer att bli föremål för 
recension i en k ommande utgåva av TiS 
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En dansk kofferdists upplevelser till sjöss under 
Andra världskriget 
Sjökapten Martin Bantz (1899-1986) hade inga barn och blev inte ens ihågkommen 
med en dödsannons i lokaltidningen. Hans efterlämnade brev, dokument, medaljer, o. 
dyl. hamnade dock som väl var på Museet for Danmarks frihetskamp 1940-1945 och 
Handels- og S~farts-museet på Kronborg Museiinspektören Kåre Lauri ng, välrenom
merad historiker och författare vid J-/andels- og Sfi)fartsmuseet, har bearbetat "håg
komsterna" från Andra världskriget och skrivit denna bok i vilken Martin Bantz brev
växling med hustrun Kamma utgör grunden. Boken är ett välskrivet historiskt doku
ment med fokus på en av dem som tillhörde "ucleflåclen". Den är dessutom en av få 
danska böcker, där danskt sjöfolk får ett verkligt erkännande och uppskattning för den 
frihetskamp de aktivt medverkade i från första ockupationsclagen. 

Kåre Lauring lämnar i bokens inledningskapitel , en utmärkt och för läsaren nöd
vändig beskrivning av elen danska handelsflottans strikt reglerade verksamhet uneler 
kriget. Där beskrivs även arbets- och levnadsförhållandena för befäl och manskap i al
lierad tjänst och de svårigheter som deras familjer hemma i Danmark drabbades av. 
Boken är (trots det danska språket) förhållandevis lättläst och försedel med många för
tyclligancle noter. 

Berättelsen inleds omkring elen 9 april 1940 då Martin Bantz var förste styrman på 
det danska fraktfartyget S/S Erik Boye. Halvvägs över Atlanten på väg till USA, nåd
eles fartyget av nyheten att tyskarna hade gått in i Danmark och att regeringen hade 
givit upp. Lyngby Radio bröt trafiken med medclelanclet "Nu er tyskerne her. Farvel". 

Några dagar senare inkom meclclelancle från engelska amiralitet att fartyget skulle 
gå till al lierad hamn. Vid skeppsråd beslutades det att ändra destinationen till Halifax, 
i det allierade Canada. Detta trots att rederiets agent beordrade dem att fortsätta till 
USA. I Halifax begärde skepparen att få komma uneler den brittiska flaggans beskydd 
och framförde en ivrig önskan att få medverka på de allierades sida i kriget. Ett aktivt 
bidrag i kampen för Danmarks frihet och inte ett fegt erkännande av elen tyska över
högheten , vilket de ansåg att anlöpande av en hamn i det neutrala USA skulle innebä-
ra. 

Läsaren får därefter följa Martin Bantz uneler de fem år, åtta månader och sex da
gar som han oavbrutet befann sig utanför Danmark, mönstrad på många olika han
elelsfartyg i allierad tjänst. Från och med sommaren 1940 som befälhavare. Bokens un
derrubrik och omslagsbild ger intrycket av att det främst handlar om farofyllda konvo
jer på Atlanten. Martin Bantz deltog emellertid i många konvojer- däribland några få 
men händelserika över Atlanten. Han var även med i konvojer till: Archangelsk/Mur
mansk, Medelhavet, Afrika och Västindien samt deltog i invasionen i Italien. Boken 
handlar inte enbart om Martin Bantz upplevelser i sambandmed dessa krigshistoriska 
händelser. En stor del ägnas åt detaljrika redogörelser för hans upplevelser i hamn och 
i Newcastle där bl.a. elen danska sjömanspoolen hade kontor och " rekreationslokaler". 

Martin Bantz var en av de allierade rederiernas högst skattade och mest dekorera
de danska skeppare. Han fick trots detta nöja sig med att segla förste styrman, när han 
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några år efter krigsslutet återgick till de danska rederierna. Inte förrän 1957- efter 
nästan 13 års väntan- utnämndes han till befälhavare på ett danskflaggat handelsfar
tyg. 

MeJlem bomber og torpedoer 
- l konvoj på Atlanten 
Författare: Kåre Lauring 
Förlag: Gyldendal 
ISBN: 87-02-03167-1 

Magtkampen i storisen 

Björn Hamilton 

l begyndelsen af 1920'erne spiclser elen politiske situation til mellem Norge og Dan
mark , hvad angår retten til 0stgqzjn ]ancl. Jncltil1921 var der ingen, der havde bestredet 
Danmarks suverzenitet over he le Gr!imland. Men nordmzenclene reagerer mod en 
dansk bekencltg!ilrelse fra maj 1921 , h vor Danmarks suverzene re t over 0stgr0nlancl 
hzevdes. Sagen raser frem til 1933, hvor Den In ternationale Domstol i Haag anerken
der Danmarks suverzenitet over hele Gr!ilnlancl. Den dag i dag opretholder Danmark 
en kontinuerlig slzecle patrulje- kaldet Sirius patruljen -langs hele 0stgr0nland med 
det formål at hzevcle dansk suverzenitet. 

S0ndag cl.17. juni 1923 forlacler "M/S Teddy" Nyhavn. Missionen var at sej le til Sco
resby Sund (0stgr0nlancl) for på inclenrigsministeriets v egne at bygge to stationer, som 
skulle bemancles med danske fangstfolk for at komme norclmzendene i fork!ilbet. I meJ
lem Nyhavn og Scoresby Sund er der ud over Atlanterhavets vicltstrakte ocean en vze
sentlig forhinclring, nemlig Storisen. 

Den 24-årige s010jtnant Louis Rostock-Jensen giver i sin dagbog en fantastisk be
skrivelse af livet ombord og af naturens utzemmelige krzefter. Jeg har selv sejJet som 
ung s!ilofficer ved 0stgr0nland, og som styrmancl vzeret med til at fors0ge at nå incl til 
Angmagssalik i 1987, men storisen tillod ingen forcering. Den unge S!ilofficer Louis 
Rostock-lensen var ikke ombord på et af sjilvzernets moderne skibe, men ombord på 
"MIS Teddy" , som var en skom1ert bygget i trze og med en udsliclt motor. En broget 
beszetning, der bl. a. bestod af en journalist fra Berlingske Tidende med sit "filmsappa
rat", en Izege, jzegere fra Handelskompagniets hytter, og som turen gik adskillige dyr til 
Zoo i K!ilbenhavn- herunder ikke mineist et par isbj0rneunger og en moskusokse kalv, 
samt atten huncle. Dagbogsbeskrivelserne, samt journalisten Dahls billeeler af 
Iangskzeggecle mzencl g!ilr, at man nzesten kan lugte "Teddys " beszetning. 

Tiden ombord går med at ven te på passage i Storisen , flytterund t på Hanclelskom
pagniets stationshuse og inclsamle vzerdifulclt skind samt ikke mineist med utallige re
parationer af skibsmotoren , der hele ticlen szetter ud. Men så går det ga lt. Rostock-len
sen beskriver isens kvzelerslangetaktik således: " .. elen slutter sig langsomt, men uencle
ligt sikkert tzettere og tzettere om sit bytte, incltil elen har taget vejret fra en." Isen be
gynder at skrue og beszetningen må til sicist forlade "Teddy", der langsomt men sikkert 
bliver klemt fra hinanclen. 

465 



De bygger et hus på isen og det kan nok gå an. Men så en nat fhekker isflagen og 
del er sig i 7 stykker. Alle overlever, og mes te dag flytter de hele huset l<engere in d på 
isen ved at l<egge en sv<er s trop om det og tr<ekke det talje ved talje. Men det er en stak
ket frist, og snart bliver man enige om, at det er tid til at fors0ge at nå land , h vis man 
skal redde livet. Skipperen havde l<enge haft det sv<ert med at tmffe ordentlige beslut
ninger, men nu mistede han helt modet og endte med at overdrage f0ringen til Rost
ock-Jensen. Den 24-årige s010jtnant levede op til sit nye ansvar, da han modigt fl')rte 
bes<etningen ind over isen mod Angmagssalik. I de n<este 3 måneder troede alle flere 
gange, at deres sidste time var kommet. Maden måtte rationeres, unl')dvendigt udstyr 
efterlades og alt var vådt hele tiden. 

Men miraklernes tid var ikke forbi . Den 14. november ml')dte de en gruppe gr0n
landske j<egere, der med hundespand fik alle 21 mand transporteret hjem til boplad
sen. Herfra nåede de senere Angmagssalik, hvor de fejrede julen og overvintrede. De 
måtte vente et halvt år på, at isen tillod sejlads til 0stgr0nland, så de kunne komme 
hjem til Danmark. 

Rostock-.Tensens sprog er helt fantastisk ligesom billedmaterialet er det. Man kan 
desuden kun v<ere imponeret over den rolle den kun 24-årige s010jtnant kom til at 
spiile i forhold til hele bes<etningens overlevelse. Danmark f0rte udenrigspolitik med 
udslidt materiel, men med den 24-årige s010jtnant Louis Rostock-.Tensen i en hove
drolle, så blev den store menneskelige tragedie undgået, og Danmark bevarede sin 
suver<enitet over hele Gr0nland. 

M/S Teddy - Dagbog fra en 
Gronlandsekspedition 1923-24 
Författare: Louis Rostock-Jeosen 
Förlag: Gyldendal, Köpenhamn 
ISBN: 87-02-02304-0 

Per M0ller Nielsen 

DESTROYER- en otrolig berättelse om ett otroligt 
örlogsfartyg 
I mitten på 1850-talet hade den svenske uppfinnaren John Ericsson konstruerat och 
byggt en föregångare till pansarbåten Monitor som i det amerikanska inbördeskriget 
framgångsrikt bekämpade sydstaternas pansarbåt Merrimac i mars 1862 på Rampton 
Roads. Dessa båda fartyg var de första örlogsfartygen framdrivna av ett maskineri och 
saknade helt segel. Stimulerad av framgången med Monitor konstruerade Ericsson 
tillsammans med en god vän pansarbåtsförstöraren Destroyer, som utrustades med en 
slags undervattenskanon , som kunde avfyra en torped, som skulle avfyras på stridsav
ståndet 100 m. Destroyer kom att bli ett rent spekulationsbygge, som bekostades av 
John Ericsson. Han hoppades att US N a vy skulle ekonomiskt stödja hans projekt, men 
han möttes av kalla handen. Flera försök gjordes att erbjuda amerikanarna en förbätt
rad version av fartyget, där ledningen för US Navy visade intresse, medan den politis-
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ka ledningen var helt kallsinnig.l887 gav Ericsson upp drömmen att till fullo kunna ut
veckla Destroyer-konceptet. Ryktet om fartyget och dess förträffliga beväpning hade 
dock spritt sig över världen och det fanns andra nationer, som hoppades kunna vinna 
stora segrar till sjöss med Destroyer i sin flotta. 

Det är här som Christer Häggs egentliga berättelse om Destroyers märkliga öden 
och framfart på haven börjar. Det ryktbara fartyget köptes av den brasilianska reger
ingen under ledning av presidenten Peixoto för att tillföras regeringsflottan , som hade 
till uppgift att kväsa den brasilianska rebellflottan under ledning av konteramiralen 
Custodio de Mello. Det vore fel av mig att vidare försöka beskriva händelseförloppet 
om 

Destroyers öden under brasiliansk flagg på 1890-talet, där stundtals en svensk civil
ingenjör och äventyrare Nils Fock på lösa grunder och utan vare sig nautisk eller tak
tisk kompetens konstituerad till kommendörkapten i brasilianska flottan förde befälet 
ombord. Besättningen bestod av en brokig skara figurer av olika nationaliteter. Än det 
ena än det andra hände under resan från New York till brasilianska farvatten, där De
stroyer genomförde en inledande och tursamt lyckosam provskjutning med fartygets 
kanon med den brasilianske marinchefen på inspektion ombord åtföljd av egen musik
kår. Detta var väl egentligen den enda påtagliga vapeninsats, som Destroyer gjorde. 
Hon gick ganska så snart ett snöpligt öde till mötes, men gjorde ändå sina stora insatser 
beroende på det ihärdiga ryktet om sin farlighet. 

Christer Hägg har med ett elegant språk men stundtals ändå utnyttjande ett ganska 
så mustigt sjömansspråk åstadkommit en hejdlöst rolig berättelse om en fullständigt 
sanslös kedja av händelser för Destroyer och folket ombord. Boken, som omfattar 140 
sidor och är rikt illustrerad med 47- de flesta från Nils Focks eget fotoalbum- bilder, 
rekommenderas varmt för några timmars förnöjsam läsning. Boken skulle kunna ut
göra synopsis till en filmfars även om det finns en del grymma avsnitt i berättelsen . 

Finns det då någon sanningshalt i denna historia? Förvisso finns det, eftersom för
fattaren till stor del har hämtat sitt material i Nils Focks privata arkiv (förvaras i Krig
sarkivet). Denne har även beskrivit en stridshändelse vid St. Catarina i Tidskrift i Sjö
väsendet av årgång 1894. Därutöver hänvisar Christer Hägg till ett antal artiklar i den
na tidskrift från åren 1883-95. Vare sig allt är sant eller inte- boken ger några timmars 
trevlig underhållning till den marint intresserade läsaren . 

Till Rio med .John Ericssons 
fruktade DESTROYER 
Författare: Christer Hägg 
Förlag: Marine Art 
ISBN: 91-631-5914-7 
C:a-pris 250:-
Ledamöter i KÖMS samt prenumeranter på TiS 
kan köpa boken till rabatterat pris genom beställning 
via e-post 
mail@christerhagg.com 

Lars Wigert 
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2004 års belöningar 

Korresponderande ledamoten Jarl Elisen har tilldelats Kungl. Örlogsmannasällska
pe ts silvermedalj för boken "Främmande ubåt sänks på svenskt vatten" samt för ofta 
återkommande medverkan i Tidskrift i Sjöväsendet såväl med kunskapsmättade artik
lar om ubåtstjänst som uppfriskande inlägg i försvarsdebatten, vilket har varit särskilt 
påtagligt under år 2004. 

Ledamoten Magnus Haglund har tilldelats Kungl. Örlogsmannasällskapets silverme
dalj för omfattande medverkan i Tidskrift i Sjöväsendet med initierade välskrivna ar
tiklar, som till övervägande del har koppling till hans internationella uppdrag som 
marinattache i Moskva och som underrättelseofficer i NATO-uppdrag i forna Jugosla
vien inom ramen för SFOR. 

Ledamoten Christopher Werner har tilldelats Kungl. Örlogsmannasällskapets silver
medalj för det arbete och den insats som har resulterat i det sjömilitärteoretiska ver
ket "Den blå boken". Han har under en lång rad av år sökt sammanställa och beskriva 
den maritima arenans villkor och möjligheter ur ett vetenskapligt perspektiv. Tillkom
sten av de "Den blå boken" innebär att detta , för sjöförsvarets utveckling, vitala områ
de nu har erhållit ett referensverk på det svenska språket, vilket kommer att kunna 
öka förståelsen för de marina systemens särart och möjligheter inom breda kretsar. 

Kommendörkapten Håkan Nilsson har tilldelats Kungl. Örlogsmannasällskapets sil
vermedalj för att på ett gediget sätt ha behandlat en för sjöförsvarets framtid synnerli
gen angeläget sambandstekniskt ämne. Särskilt viktig är informationen om teknikens 
framtidspotential för ett signalskyddat och svårstört kompletterande taktiskt sam
bandssystem, som bland annat kan innebära att ubåtssystemet ti ll fu ll o kan bli en del 
av det nätverksbaserade försvaret och att ytstridssystemets smygtekniska förmåga yt
terligare kan förbättras. Uppsatsens innehåll och slutsatser bedöms som särskilt in
tressanta för de som påverkar och beslutar om Försvarsmaktens framtid . 
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Nya ledamöter invalda 2004 

Ordinarie ledamöter 

Nr 1378 Staffan Palmqvist 
Kommendör Staffan Palmqvist är ställ

företrädande chef för Marintaktiska 
kommandot 

Nr 1380 Jan Thörnqvist 
Kommendörkapten Jan Thörnqvist är 

2004-05 elev vid US Naval War Col lege 
i Newport, Rhode Island 

Nr 1379 Bengt Lundgren 
Kommendörkapten Bengt Lundgren 
tillträder i börj an av år 2005 en tjänst 

inom strategiledningen vid 
Högkvarteret 

Nr 1381 Patrik Selling 
Kommendörkapten Patrik Selling är 

divisionschef för robotbåtar och 
patrullbåtar inom 3.ytstridsflottiljen 
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Nr 1382 Patric Hjort 
Överstelöjtnant Patric Hjort, som är 

mariningenjör, är delprojektledare inom 
Visbyprojektet i Försvarets materielverk 

Nr 1384 Jan Floderström 
Kommendörkapten Jan Floderström 
tjänstgör i sjöstridsavdelningen vid 

Krigsförbandsledningen i Högkvarteret 
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Nr 1383 Mikael Johnsson 
Kommendörkapten Mikael Johnsson är 
projektingenjör vid FMV med ansvar 

för integration av vapensystem på 
Visbykorvetterna 

Nr 1385 Kristian Gerner 
Professor Kristian Gerner är professor i 

historia vid Lunds universitet 

Nr 1386 Per-Ola Johansson 
Kommendörkapten Per-Ola Johansson 

tillträder i början av 2005 en tjänst inom 
Utvecklingsstaben i Högkvarteret 

Nr 1388 Henrik Btirjesson 
Major Henrik Börjesson är ställföreträ

dande kompanichef vid Älvsborgs 
amfibieregemente 

Nr 1387 Hans Granlund 
Överstelöjtnant Hans Granlund är för 
närvarande Chief Operations Officer i 

Joint Military Commission i Sudan 

Nr 1389 Klas-Göran Karlsson 
Professor Klas-Göran Karlsson är 

professor i historia vid Lunds universitet 
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Korresponderande ledamöter 

Nr 1390 Joakim Severinson 
skeppsbyggmästare Joakim Severinson 
vid Svenska Ostindiska Companiet är 
där verksam med färdigställande av 

ostindiefararen Götheborg 
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Nr 1391 Mats Elofsson 
Avdelningsdirektör Mats Elofsson är 
produktledare för korvetter av Göte
borgsklassen vid Försvarets materiel-

verk 

Nyförvärv 2004 till Kungl. Örlogsmannasällskapets 
bibliotek 
A Bok- och biblioteksväsen 

B Allmänt och blandat 

Schreil , Johan: 

K Historia 

Bercuson , D. & Herwig, 
H .: Bismarck. 

Bild t, Carl: 
Blixt, Hans: 
struction. 

Buckley, Mary & 
Cummings, Sally M. (ed.) : 

Duffy, Michael (ed.) 
Ehrensvärd, Ulla m.fl. : 

Ekekrantz, Stefan: 

Ericson, Lars: 

Hadenius, Stig: 

Hautamäki , Erkki: 

Higgitt, Mark: 

Middlebrook, Martin: 
Middlebrook, Martin: 

Miiller, Leos: 

Murphy, David E., 
Kondrashe v, Sergei A., 
Bailey, George: 

Frimurarnas hus i Karlskrona. Karlskrona 2003,76 s., il!. 
(gåva) Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm:250 
år i barmhärtighetens tjänst. Frimurarnas Barnhusverk 
samhet 1753-2003. Sthlm. 2003,404 s., ill. (gåva)I Konst 

The story behind the destruction of the pride of 
Hitler's navy. London 2003, 385 s. , il!. 

Uppdrag i Europa. Sthlm. 2003, 303 s. 
Disarming Iraq. The search for weapons of Mass De
London 2004, 285 s. 

Kosovo. Perceptions of war and its aftermath. London 
2001,288 s., il!. kart. 

The Naval Miscellany. Vol. VI, Alelershot 2003,464 s. 
Mare balticum: 2000 år av Östersjöns historia . Helsing 
fors 1998, 287 s. , il!. 
Hemlig utrikespolitik. Kalla kriget, utrikesnämnden och 
regeringen J 946-1959. Sthlm. 2003, 266 s. 
Svensk militärmakt. Strategi och operationer i svensk 
militärhistoria under 1500 år. Sthlm. 2003, 288 s., il!. 
Modern svensk politisk historia, Konflikt och samför 
stånd. Sthlm. 2003, 310 s. 
Finland I stormens öga. Marskalk C. G. E. Mannerheims 
hemliga Pärm S-32 från åren 1932-1949. Södertälje 2004, 
281 s., il!. , kart . 
Through fire and w ater. H.M.S. Arelent the forgotten fri 
gate of the Falklands. Edinburgh 2001,402 s., il!. 

The Falklands War, 1982. London 2001 , 430 s., il l. 
The fight for the Mal vinas. The Argentine Forcesin the 
Falklands War. London 1989, 321 s. , iii. 
Consuls, Corsairs and Commerce. The Swedish Consular 
Service and long-distance shipping 1720-1815.Uppsala 
2004,268 s., il!. (gåva) 

Baltleground Berlin. CIA vs, KGB in the Cold War. New 
Haven, 997, 530 s., il l., kart. 
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Murray, W. & Scales, R.: 

Omaar, Rageh: 

Padfield, Peter: 

Rooney, B. m. fl.: 

R ystad, Göran 

L Biografi med genealogi 
Abrahamson , Nils: 

Beeler, John (red.) 
Hägg, Christer: 
Karlsson, Åsa (red.): 

Kjellander, Rune: 

Svanberg, Tommy: 

Svensk Försvarskalender 
2004. Eskilstuna 2004, 720 s. , 
iii. (gåva) 
Åhlund, Bertil: 

Dalnäs, Torbjörn: 

Ericsson , Christoffer H. 
m.fl.: 

Hayes, Derek: 

Lainema, Matti & 
Nurminen, J uhu: 

The lraq War. A military history. Cambridge, Mass. 2003, 
312 s. , iii. 
Revolution Day. The human story of the battle for Iraq. 
London 2004,243 s., iii. 
Maritime supremacy and the opening of the western 
mind. London 1999, 340 s. , iii. 
The Daily Telegraph War on Saddam. London 2003, 191 
s. , iii. 

Karl XL En biografi. Lund 2003,395 s., iii. 

Göthe Wilhelm Svenson. skeppsbyggmästare på 1800-
talet. Karlskrona 1995, 19 s. , iii. (gåva) 

The Milne papers, vol. 11820-1859.Aldershot 2004,857 s. 
Marinmålaren Jacob Hägg. Sthlm. 2003, 206 s., iii. (gåva) 
Svenskt biografiskt lexikon. Häfte 157, Sthlm. 2003, 319 
s. , iii. 
Sveriges regementschefer 1700-2000. Chefsbiografier 
och förbandsöversikter. Sthlm. 2003,362 s., iii. (gåva) 
Fortifikationsbefälhavarna i Karlskrona. Karlskrona 
2003, 11 O s. , iii. (gåva) 

Minnen och erfarenheter från livet som sjöofficer. 
Sthlm. 2003,71 s., iii. (gåva) N Geografi 
Förtoningar. De långväga lejonens hamn. Sthlm. 2004, 
176 s., iii. (gåva) 

The routes of the Sea. Sea charts from the sixteenth cen 
tury to present limes. Helsinki 1988, 160 s., iii. 

Historical Atlas of the North Pacific Ocean 1500-2000. 
London 2001, 223 s., iii., kart . 

Ultima Thule. Arktiska upptäcktsfärder. Helsingfors 
2001, 349 s., iii. 

O Samhälls- och rättsvetenskap 

sjöassuradörernas 
Förening 1893-2003. 

Nabulsi, Kanna: 
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Branschorganisation under 110 år i handelns och sjöfar
tens tjänst. Sthlm. 2003, 30 s. , iii. (gåva) 
Traditions of war. Occupation, resistance, and the la w. 
Oxford 1999, 293 s. 

P Teknik, industri och kommunikationer 
Abrahamson, Nils: Kofferdivarv i Karlskrona 1680-1900. Karlskrona 2001, 

64 s., iii . (gåva) 
Burnett, John S.: Terror på världshaven. Högaktuellt om vår tids pirater 

och terrorister. Sthlm. 2003,308 s., iii. kart. 
Jansson , Christer: Med båt från Helsingborg. Passagerarfarten under1900-

talet. Sthlm. 1985, 220 s., iii. (gåva) 

Knapas. R. & Koistinen , P. 

(red.): 

Lindemark , Claes: 

Kramer, W. m.fl.: 

Miethke, Wiltrud: 

Sjöräddningssällskapets 
årsbok 2004. 
Tulldahl, Michael: 

Weinberg, S.: 

Suomenlahden albumi l Album över Finska viken. Hel 
sink i 2001, 60s. , iii. Parallel text på ryska . 
Nya Varvets dyktank. Ubåtssäkerheten under andra 
världskriget. Sthlm. 2003, 154 s. , iii. 
Die Schiffe der "Königslinie" . Bielefeld 1981 , 108 s. , iii. 
(gåva) 
Königen der Meere. Ro ra l Clipper- die neue Pressen. 
Hamburg 2000, 120 s. , iii. (gåva) 

Västra Frölunda 2004, 352 s. , iii. (gåva) 
Detection and depth sounding of small targets with Air 
borne Laser Bathymetry. Linköping 2003, 69 s. (gåva) 
Lärobok i sjömanskap för Marinen. Sthlm . 1954,509 s., 
iii. (gåva) 

Q Ekonomi och näringsväsen 

S Militärväsen 

Angström , J. & Duyvesteyn, 

I. (red.): 

Baudin, A. m.fl. (red).) 

Claesson, M. m.fl. (red.): 

Coutau-Begarie, Herve: 

Couta u- Begarie, Herve: 

Ekengren, Ann-Marie & 
Oscarsson , Henrik: 

Fors! und , Mikael: 

The nature of modern war. Clausewitz and his critics re 
visited. Sthlm. 2003,254 s. (gåva) 
En ny Medeltid? En introduktion tillmilitärteori i lågin 
tensiva konflikter. Sthlm. 2002,220 s. (gåva) 
Manövertänkande. Essäer kring teori och praktisk til 
lämpning. Sthlm. 2001 , 281 s. (gåva) 

Breviaire strategique. Paris 2003, 96 s. , iii. (gåva) 

Traite de strategie. Paris 2003, 1020 s. (gåva) 

Det röda hotet. De militära och säkerhetstjäns 
temas hotbilder i samband med övervakning av 
svenska medborgare 1945-1960. Lund 2002, 231 
s., il l. 

Torpedflyget i Sverige. Sthlm. 1998, 271 s. , iii. 
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Granholm, Fredrik: Från Haj an till Södermanland . Svenska ubåtar under 100 
år. Sthlm. 2003, 95 s. , ill. (gåva) 

Fransen, Carl Gustav (red.): HMS Carlskrona. 20 år på världshaven under örlogs
flagg. Karlskrona 2004,179 s. , ill. (gåva) 

Hattendorf, John B. & 
Swartz, Peter M.: 

Hugemark, Bo (red.) : 

Hutchinson, Robert: 

Hägglund, Sture (red.): 
Ireland, Bernard: 

Johansson, Karl: 

Kerr,Mark: 
Klintebo, Roderick (red.): 

Ljunggren , Kristina (red.): 

Monat, Pawel: 
Pages, Jean: 

Petersson, Magnus: 

Rekkedal, Maurius: 

Rekkedal, Maurius (red .): 

Ulfing, Lars 

Tu bin , Eino: 

Wedin, Lars m. fl. (red.) 

U Naturvetenskap 
Schultz, Herman: 

V Medicin 
Övrigt 

The Evolution of the U.S. Navy's Maritime Strategy, 
1977-1986. Newport R. I. 2004,334 s., ill. Kart. (gåva) 
Fel sort och för mycket? Armens avvägningsfrågor un
der det kalla kriget. Vittnesseminarium armen 16 sep 
tember 2004. Sthlm. 2004,88 s. (gåva) 
Jane 's submarines. War benaeth the waves from 1776 un 
til the present day. London 2001,223 s., ill. 

HMS Karlskrona: Långresan 1987-88. (gåva) 
Jane's Naval History of World War II. London 1998,256 
s. , il l. 

Sveriges flotta 1939-2003,64 s. , ill. (gåva) 

The Navy in my time. London 1933,260 s. (gåva) 
Det svenska ubåtsvapnet 1904-2004. Sthlm. 2004,310 s. , 
ill. (gåva) 
CN. H. M. S. Carlskrona utbildningsresa 2003. Ca.150 s., 
ill. (gåva) 

Spy in the U.S. London 1962,252 s. (gåva) 
Recherches sur la guerre navale dans l' antiquite. Paris 
2000, 146 s., ill. (gåva) 
"Brödrafolkens väl" . Svensk-norska säkerhetsrelationer 
1949-1969. Sthlm. 2003,339 s. 
Modern krigskonst. Militärmakt i förändring. Sthlm. 
2003, 465 s., ill. (gåva) 
Operationskonst Essäer om operativt tänkande och 
operationskonst. Sthlm. 2003,223 s. , ill. (gåva) 
Wilderness of mirrors. Operational-strategic intelligen
ce. Theory, empiricism and methodology. Sthlm. 2003, 
157 s. (gåva) 
Förfaras ej. 50 år med det psykologiska försvaret. -
2003, 281 s., ill. 

Militärhistorisk tidskrift 2003. Sthlm. 2003,410 s., il l. 
(gåva) 

Sferiska astronomins grundbegrepp. Upsala 1879, 179 s. 
(gåva) 

Därtill får biblioteket ett antal småskrifter från Försvarsdepartementet 
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Matrikel för Kungl. Örlogsmannasällskapet 

Vid utgången av år 2003 har Kungl. Örlogsmannasällskapet totalt 414ledamöter enligt 
nedanstående fö rdelning: 

Svensk förste hedersledamot 
Utländsk förste hedersledamot l 
Svenska hedersledamöter 21 
Utländska hedersledamöter 12 
Ordinarie ledamöter 274 
Svenska korresponderande ledamöter 93 
Utländska korresponderande ledamöter 12 

Hedersledamöter, ordinarie ledamöter och korresponderande ledamöter upptas kate
gorivis i invalsnummerordning med namn , födelseår och invalsår. Den senast invalda 
ledamoten får i elen fortlöpande medlemsmatrikeln nr 1391 räknat från 15 november 
1771, då viceamiralen Kristoffer Falkengreen vid invalet erhöll invalsnummer l. 

l. Hedersledamöter 1061 Dick Börjesson 1938 1979 
H M Konungen 1946 1968 1170 Göran Borggård 1921 1987 
HRH Prince Philip 1921 1956 1188 Jan Klenberg 1931 1989 

1189 Bjarne Grimstveclt 1930 1989 
Hedersledamöter 1204 Gunnar H oppe 1914 1990 

765 Bo Westin 1913 1954 1217 Bertil Björkman 1947 1991 
766 Bengt Lundvall 1915 1954 1227 Sir Michael Moore 1942 1992 
842 Per Rudberg 1922 1961 1237 Kjell Prytz 1935 1993 
851 Bengt Rasin 1922 1961 1247 Sakari Visa 1940 1994 
854 Gunnar Eklund 1920 1962 1264 Esko Illi 1945 1996 
887 Jan F Enquist 1925 1966 1286 Morten Jacobsen 1955 1998 
903 Bengt J Sebuback 1928 1967 1300 Tim Sloth J0rgensen 1951 1999 
908 Bror Stefenson 1929 1968 1301 Peter Tam m 1928 1999 
922 Benkt Dahlberg 1920 1969 1302 VIaelimir G Egorov 1939 1999 
971 Olle Franzen 1924 1972 1316 AngeloMarian i 1935 2000 

1005 Sture Öclner 1920 1975 1331 Hans Holmström 1949 2001 
1009 Ola Backman 1928 1975 1350 Bengt Halse 1943 2002 
1033 Claes Tornberg 1936 1977 1351 Anders Karlqvist 1944 2002 
1046 Peter Nordbeck 1938 1978 1366 Ulla Ehrensvärd 1927 2003 
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Ordinarie ledamöter 938 Bertil Stjernfelt 1917 1970 1053Kaj Nielsen 1939 1978 1141 Göran Frisk 1943 1984 

754 Sten L j ungberg 1909 1953 939 Bo R y beck 1935 1970 1054 Hans Tynnerström 1927 1978 1142 Bo Lindkvist 1937 1984 

758 Hans G:son Hafström 1918 1953 942 Lars Hansson 1925 1970 1055 Nils G:son Svahn J936 1978 1143 Mats Lindemalm 1944 1984 

769 Carl-Magnus Hesser 1919 1954 943 Gunnar Back 1926 1970 1062 Torsten Engberg 1934 1979 1144 Peter Herlitz 1936 1984 

774 Bertil Sjöblom 1915 1954 961 Per-Erik Bergstrand 1925 1971 1 065 Lars- Er i k H off 1936 1979 1145 Nils Eklund 1944 1984 

782 U lf Eklind 1911 1955 962 Lars M Werner 1923 1971 1066 Hans-Gösta Skoglund 1929 1979 1151 Tage Sjölander 1929 1985 

785 Åke Svedelius 1915 1955 963 Jan B ring 1932 1971 1067 Lars-Göran Rydkvist 1933 1979 1154 Lars-Ivar N e ro 1946 1985 

806 Lars H:son Lundberg 1917 1957 964 Björn Engwall 1917 1971 1068 Frank E Rosenius 1940 1979 1155 Inge Andblom 1935 1985 

808 Hilding Bjurstedt 1916 1957 965 Wilhelm Carlstedt 1923 1971 1069 Fredrik Hillelson 194J 1979 1157 Fred Backlund 1940 1985 

815 Gunnar Schoerner 1912 1958 974 Gunnar Nordbeck 1931 1972 1074 Sten Swedlund 1937 1980 1158 Börje Lindström 1938 1985 

818 Lennart Lindgren 1919 1958 975 Christer Fredholm 1926 1972 1075 Sune Birke 1944 1980 1159 Rolf Malm 1934 1985 

821 Harry Engblom 1916 1959 982 Kjell Werner 1920 1973 1076 Karl G Andersson 1931 1980 1160 Carl Fredrik Ebeling 1944 1985 

835 Johan af Petersens 1920 1960 983 Gunnar-Bo Ericson 1933 1973 1077 Per V Larsson 1934 1980 1165 Nils-Ove Jansson 1946 1986 

845 Curt L Karlberg 1917 J 961 984 Bengt Ekström 1931 1973 1078 Bengt Hertzberg 1938 1980 1171 Björn Ljunggren 1942 1987 

847 Per Broman 1920 1961 985 Per Insulander 1927 1973 1079 Magnus Haglund 1942 1980 1172 Örjan Sterner 1938 1987 

849 Karl Gustaf Gester 1919 1961 986 Nils-Erik Melinder 1921 1973 1080 Olof Bergeli n 1940 1980 1173 Lars Wedin 1947 1987 

862 Sten B Nilsson 1921 1963 992 Lennart Nordgren 1922 1974 1081 Bengt Dahlgren 1933 1980 1175 Torsten Björnsson 1938 1987 

864 Sigurd Håkanson 1920 1963 993 Ulf G Samuelson 1931 J974 J082Per Lundbeck 1936 1980 1176 Olov Andersson 1942 1987 

870 Hans Hallerdt 1920 1964 994 Bertil Daggfel d t 1933 1974 1083 Anders Hammarskjöld 1942 1980 1179 Rolf Brehmer 1943 J988 

871 Nils U Rydström 1921 1964 998 Carl Risberg 1927 1974 l 084 Lars Thomasson 1935 1980 1180 Thomas Lundvall 1943 1988 

872 P Jan O Beckman J 918 1964 999 Torbjörn Hultman 1937 1974 1088 Carl Gustav Fransen 1938 1981 1181 Lars O Graner 1939 1988 

874RolfTson Nerpin 1923 1964 1000 Lars E Ahlström 1923 1974 1089 Gustaf von Hofsten 1942 1981 1182 Carl-Gustaf Dy beck 1944 1988 

878 Harry Hallberg 1922 1965 lOJ 1 Lars G Persson 1937 1975 1090 Christer Hägg 1939 1981 1183 Johan Fischerström 1944 1988 

888 Bengt Odin 1921 1966 1012 Gustaf Samuelson 1927 1975 1091 Kjell Lodenius 1934 1981 1184 Bengt Arne Johansson 1943 1988 

890 Göran Tobieson 1919 1966 1013 Gunnar Tengstrand 1929 1975 1093 Rolf Blomqvist 1937 1981 1 J 85 Anders Stävberg 1943 1988 

891 Lennart Forsman 1925 1966 1019 Göran Romare 1922 1976 1094 Ulf Ed man 1943 1981 1186Jan Nordenman 1947 1988 

892 Åke Johnson 1923 1966 1020 Lars Norrseli 1934 1976 1095 Ulf Rubarth 1939 1981 1191 Leif H Sjöström 1938 1989 

894 Olof Härlin 1922 1966 1022 Rolf Öhman 1928 1976 1097 Ulf Ad len 1929 1981 1192 Lars-Erik Salomonsson 1947 1989 

90'1 Lennart Jedeur-Palmgren 1927 1967 J 023 Malt e J ön son 1933 1976 1098 Roger Sprimon t 1942 1981 1194 Stefan Engdahl 1950 1989 

902 Bo V Granath 1924 1967 J 025 Stefan Furenius 1934 1976 11 03 Emil Svensson 1940 1982 1195 Lennart Danielsson 1947 J989 

904 Rune Berlin 1925 1967 1027Börje Huss 1922 1976 J 104 Gunnar Bengtsson 1936 1982 1196Bo Wranker 1946 1989 

911 Bengt O' Konor 1925 1968 1035 Svante Kristenson 1935 1977 ·1105 Kent Nordström 1943 1982 1198 Sture Malmgren 1943 1989 

913 Sven Linder 1918 1968 1036 Hans Wachtmeister 1940 1977 1106 Sven Carlsson 1928 1982 1206 Gösta af Klint J946 1990 

914 Arne Gustafsson 1929 1968 1038 Nils Dellgren 1923 1977 1108 Bertil Kristensson 1939 1982 1208 Leif Ahlquist 1943 1990 

915 Hans Lindström 1924 1968 1039 Johan On nermark 1938 1977 1109 Karl Lychou 1938 1982 1209 Stellan Fagrell 1943 1990 

916 Per V Boll e 1920 1968 1040 Lennart Grenstad 1931 1977 111 O Robert Nordqvist 1941 1982 1216 Håkan Larsson 1939 1991 

917 Erik Y gge 1922 J968 104·1 Kristoffer Huldt 1927 1977 11 J 2 Sölve Lars by 1941 1982 1218 Peter Osvald 1939 1991 

918 Jan Prawitz 1932 1969 1042 Karl-Erik Nylen 1930 1977 ·1120 Torsten Lindh 1941 1983 1220 Curt Lundgren 1947 1991 

921 Palle Sandberg 1929 1969 1047 GustafTaube 1935 1978 1122 Herman Fältström 1941 1983 1228 Sven Rudberg 1947 1992 

927 Eric Jarneberg 1917 1969 1048 Jan Sonden 1933 1978 1125 Göran Oljeqvist 1941 1983 1229 Håka n Syren 1952 1992 

928 Karl Ekman 1924 1969 1049 Roderick Klintebo 1933 1978 1127 N Gunnar Karlsson 1938 1983 1230 Håkan Neckman 1949 1992 

929 Per Gunnar Fernander 1921 1969 1050 Göran Wall en 1933 1978 1 128Jan Wikberg 1935 1983 1231 Göran Boijsen 1951 1992 

932 Ca y Holmberg 1933 1969 1051 Håkan Söderlindh 1941 1978 1130Thomas Öhrwall 1925 1983 1232 Bengt R ygge 1943 1992 

934 Carl-Gustaf Hammarskjöld 1934 1969 l 052 John Adolfson 1920 1978 1131 Anders Hammare 1937 1983 1233 Johan Forslund 1946 1992 
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1238 Göran Gun narsson 1950 1993 1307 Christian Madsen 1955 1999 1379 Bengt Lundgren 1965 2004 1117 Sven Hirdman 1939 1982 
1239 Rolf Löthman 1949 1993 1308 Håkan Rugeland 1957 1999 1380 Jan Thörnqvist 1959 2004 1118 John Sjögren 1940 1982 
1240 Håkan Beskow 1946 1993 1309 Mikael Tu lldah l 1966 1999 1381 Patrik Selling 1963 2004 1132 Nils Abrahamson 1924 1983 
1241 Kenneth Lindmark 1949 1993 1317 Anders Grenstad 1958 2000 1382 Patric Hjort 1965 2004 1134 Sven H Salen 1939 1983 
J 242 Göran Larsbrink 1952 1993 1318 Bengt Jarvid ] 953 2000 1383 Mikael Johnsson 1958 2004 1135 Björn Sjunnesson 1927 1983 
1243 Ben ny Sjövall 1951 1993 1319 Peter Bager 1955 2000 1384 Jan Flodström 1962 2004 1136 Christer Ardell 1936 1983 
1244 Marie G Jacobsson 1955 1993 1320 Anders Järn 1960 2000 J 385 Kristian Gerner 1942 2004 1137 Anders Farnell 1921 1983 
1248 Björn Hamilton 1950 1994 1321 Mikael Wendel 1955 2000 J 386 Per-Ola Johansson 1966 2004 1138 Bertil König 1928 1983 
1249 Bo Wallander 1952 1994 1322 Jan Berglöw 1961 2000 1387 Hans Granlund 196J 2004 1147 Sten Ingvar Nilsson 1929 1984 
l251 Bengt Johansson 1952 1994 1323 Anders Johnson 1959 2000 1388 Henrik Börjesson 1974 2004 1149 Sven O Bi dö 1935 1984 
1252 Thomas Engevall 1960 1994 1324 Håkan Magnusson 1959 2000 1389 Klas-Göran Karlsson 1955 2004 1162 Stellan Bojerud 1944 1985 
1256 Jörgen Ericsson 1953 1995 1332 Erik Andersson 1957 2001 1163 Bengt Forssbeck 1924 1985 
1257 Christer Nordlin g 1944 1995 1333 Lennart Bengtsson 1955 2001 Korresponderande ledamöter 1164 Ove B ring 1943 1985 
1258 Ni ls Bruzelius 1946 1995 1334 Johan Leander 1959 2001 789 Sven Gerdin 1916 1956 1167 Göran Sundström 1930 1986 
1260 Mats Westin 1952 1995 1335 Andreas Olsson 1959 2001 886 Stig Notini 1909 1966 1168 Göran Steen 1922 1986 
1261 Torbjörn Larsson 1951 1995 1336 Kenneth Olsson 1949 2001 895 Fritjof Borgquist 1914 1967 1169 John B Hattendorf 1941 1986 
1262 Christian Allerman 1954 1995 1337 Mats Furenius 1961 2001 898 Sigfrid Wennerberg 1929 1967 1187 Lars-Åke K varning 1931 1988 
1265 Lennart Månsson 1951 1996 1338 Kenth Gutensparr 1958 2001 899 Jacob Sundberg 1927 1967 1199 Hans Corell 1939 1989 
1266 Lars Holmgren 1951 1996 1339 Mats Nordin 1960 2001 948 Lennart Kihlberg 1918 1970 1200 Torbjörn Wileen 1938 1989 
1267 Bo Rask 1952 1996 1340 Håkan Andersson 1961 2001 950 Sven Swarting 1925 1970 1201 Daniel G Harris 1915 1989 
1268 Tage Andersson 1951 1996 1341 Mats Johansson 1957 2001 966 Walter Wicklund 1923 1971 1202 Staffan Kvarnström 1943 1989 
1269 Leif N ytander 1954 1996 1342 Hans-Göran Olsson 1956 2001 978 Lennart Roseli 1926 1972 1203 Lars Wigert 1937 1989 
1270 Magnus Bergman 1960 1996 1343 Lars Ryden 1957 2001 988 Bertil Åhlund 1915 1973 1210 Ivar Virgin 1936 1990 
1271 Mats Wigselius 1955 1996 1344 Hans-Erik Fröberg 1953 2001 989 Paul Pälsson 1928 1973 1212 Gunnar Nordanfors 1925 1990 
1272 Bengt Andersson 1955 1996 1345 Herman Håkansson 1955 2001 1001 Carl-Gustaf lennergren 1918 1974 1213 Bo Huldt 1941 1990 
1275 Tommy Åsman 1950 1997 1346 Nils Grandin 1953 2001 1002 Sven Nordenhem 1921 1974 1214 Gert Schyborger 1940 1990 
1276 Stefan Gustafsson 1958 1997 1352 Magnus Hjort 1960 2002 1003 Carl-Axel Malmberg 1910 1974 1222 Hans Hedman 1942 1991 
1277 Michael Gustafson 1957 1997 1353 Jan Ericsson 1960 2002 1004 Bertil R Runnberg 1923 1974 1223 Michae l Sahlin 1945 1991 
1278 Carl Fagergren 1960 1997 1354 Carl-Johan Hagman 1966 2002 1015 Bo Johnson Theutenberg1942 1975 1224 Hans Dahlberg 1930 1991 
1279 Lars Gryzelius 1954 1997 1355 Per-Anders Emilson 1954 2002 1044Ebbe Schön 1929 1977 1225 Johan Tunberger 1944 1991 
1280 Bengt Ny lander 1956 1997 1356 Mikael Åkerström 1963 2002 1045 Jan Eliasson 1940 1977 1226 Christer Zetterberg 1941 1991 
1281 Claes Lundin 1958 1997 1357 Johan Hägg 1966 2002 1056 Lars Wigenius 1928 1978 1234 Olof Söderqvist 1947 1992 
1287 Gunnar Wieslander 1962 1998 1358 Dan Broström 1957 2002 1058 Lars Inge HoJster 1942 1978 1235 Robert Dalsjö 1958 1992 
1288 Claes Göran Hagström 1952 1998 13591110mas Fagö 1944 2002 1059 Björn von der Esch 1930 1978 1236 Claes Dahlbäck 1947 1992 
1289 Lars-Olof Corneliusson 1959 1998 1360 Karl-Edvard Henriksson 1955 2002 1070Jarl Elisen 1920 1979 1246 Bertil Malmberg 1940 1993 
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