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Nr 4/1984. Ordinarie sammanträde i Linköping den 12 mars 1984
(Utdrag ur protokoll)

l. Sammanträdet hölls i Saabs lokaler i samband med ett studiebesök vid Saab Missile AB , som demonstre rade sjörobotsystem 15. I sammanträdet deltog 45 ledamöter
samt 3 värdar.
2. Valdes ledamoten Gustaf von Hofsten till föredragande i vetenskapsgrenen " Underhållstjänst och förvaltning. Hälso- och sjukvård med navalmedicin" för år
1984---85.
3. Ledamoten Gunnar Bengtsson höll sitt inträdesanförande "Luftvärnsrobot för
svensk ytattack ". En kort frågestund följde.
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För en sekund
sedan upptäcktes
en sjömålsrobot.

4. Vid efterföljande buffet överlämnades som tack ett exemplar av Sä llskapets minneskrift vid 200-årsjubileet.
Stockholm den 24 maj 1984

Per lnsulander
sekreterare

Kungl Örlogsmannasällskapets filialbibliotek
Sedan meddelandet i TiS nr 4/1982 att ett filialbibliotek skulle upprättas i Kastellet
har e n successiv uppbyggnad av biblioteket skett. Det finn s nu ca 400 volyme r registrerade och katalogiserade. Dessutom har Sällskapet genom termi na l via televerkets datasystem TELEP A K abonnemang på det amerikanska informat ionssök ningssystemet DIALOG. Därmed kan Sällskapet e rbjuda nyttjande av många intressanta
databaser , som innehåller upplysni nga r om litteratur och forskningsrappo rter.
Fr o m den 5 november och tills vidare kommer bibli oteket att hållas öppet måndagar, tisdagar och torsdagar mell an kl 1000 och 1200. Besök kan äve n ske på andra
tider efter överenskommelse med bibliotekarien , ledamoten Gra nath. För förfrågningar i DIALOG , måste alltid kontakt tas i förväg med bibliotekarien , eftersom
visst föra rbete i regel erfordras.
Telefonnumret till biblioteket är 08/21 17 82 och till bibli ote kariens bostad
08/84 98 58.
Upplysningar om öppettider m m lämnas på omslagets tredje sida i va rje nummer
av TiS fr o m nr 4/1984.

Utan motmedel återstår
19 sekunder till träff.
Färska erfarenheter har
entydigt visat att varje
marin enhet behöver ett
1 sekund. En sjömålsrobot har upptäckts. Ljudsignal och
snabbt motmedelssystem som skydd mot
visuellt larm va rnar besättningen. En salva IR ~ facklor har redan
sjömålsrobotar. l allmänhet har man ca 20
aktiverats nära fartyget En remssalva och ytte rligare en lAsalva skjuts ut automatiskt.
sekunder (5-6 km) till sitt förfogande.
Onekligen en kort tid.
MATHILDA/PHILAX-systemet svarar gott
och väl upp mot det kravet. Det upptäcker
automatiskt en pålåst radarstyrd robot, lägger ut rems- och
IR-skenmål som
hakar av roboten
inom några
sekunder.
Indikatorn hos
rorgängaren ger
besked om vilken
kurs han ska styra
-[ii;'!Wi~[ii;'!Wi~,.,~~s:~ftlfff för att göra en
optimal undanma5 seku nder. Fartyget har påbö rjat e n un danmanöver. Den
növer. En synteandra salvan fa llskärmsburna !R-facklor flyttar målets tyngdpun kt bort från fartyget. Re msmolnet börjar växa upp.
tisk röst varnar
,,
även via fartygets
högtalaranläggning. Budskapet kan programmeras.
MATHILDA/PHlLAX är ett välbeprövat
system i aktiv tjänst hos ett flertal mariner.

20 se kunder. Undanmanövern är klar Remsmolnet har vuxit till
1000 m1 . Den and ra salvan JR-facklor brinner fortfara nde.

Philips Elektronikindustrier AB
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FöRSVARSELEKTRONI K
175 88 JÄRFÄLLA. Tel. 0758100 00
Telex: 11505 PHILJAS
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Ledamoten
OLA BACKMAN

C Marinmaterial, konteramiral Ola Backmans tal
vid sjösättning av kustkorvetten stockho/m
den 22 augusti 1984
Vid ett sådant här tillfälle blickar man naturligtvis tillbaka i historien men jag vill
också passa på att skåda in i framtiden.
Marinen har tidigare haft sex örlogsfartyg i tjänst med namnet Stockholm. Det första byggdes i Stockholm 1622 och var ett 28 kanoners s~epp . l Karlskrona har tidigare tre örlogsfartyg med namnet Stockholm sjösatts. Ar 1708 58 kanon e rs skeppet
Stockholm och ca 150 år senare- 1856 - ånglinjeskeppet Stockholm . Den senaste föregångaren - stadsjagaren Stockholm, sjösattes 1936 och gjorde tillsammans med si na systerfartyg stora insatser för att värna om Sveriges neutralitet under VK 2.
I dag - ca 130 år senare - är turen så kommen till kustkorvetten Stockholm .
Kustkorvetten Stockholm är det första fartyget i en helt ny klass av en planerad
serie om 6 fartyg, som emellertid har delats upp. Ytterligare en kustkorvett är under
färdigställande och ytterligare fyra ligger i planerna enligt gäll ande försvarsbeslut.
FMV har hos regeringen begärt att få påbörja projekteringen av dessa här vid Karlskronavarvet och projekteringen har beställts under förutsättning av regeringens
medgivande vilket vi nu väntar på. Med den här sjösättningsakten av örlogsfartyg i
Karlskrona med namnet Stockholm borde ju rimligtvis sjösättning av nästa Stock holm ske om 25 år! - Vilket förefaller passa bra in.
Stockholm började egentligen ta form 1978 då CM och FMV började diskutera
och ansätta de tekniska, taktiska och ekonomiska kraven på Rbb 90 som då var arbetsnamnet på den nya 6-båtsserien. I planerna låg då beställningstidpunkten
1986/87. 1980 forcerades framtagningen av underlaget för kravspecifikat ionen med
anledning av den beläggningskris som hotade Karlskronavarvet. Två fartyg tidigarelades av den ursprungliga 6-båtsserien och beställdes vid Karlskronavarvet 1982
varvid varvsstödsmedel utnyttjades som del av kostnaden.
När beställningen lades kallades projektet för Rbb typ Stockholm. Para llellt pågick studier och förprojekteringar av Rbb 90. Efter Hårsfjärdsincidenten hösten 1982
byttes benämningen Rbb mot kustkorvett och vi har idag kustkorvett typ Stockholm och kustkorvett 90.
Benämningen kustkorvett föres logs av ubåtsskyddskommitten och innebar också
att fartygen fick tilläggsuppgifter utöver de ursprungligen planerade. Således förändrades projektet och förs ågs med kvalificerad ubjaktutrustning såsom släphydrofon med eldledning , antiubåtstorpeder och antiubåtsgranater. Den tidigare hårt forcerade projekteringen av Stockholm fick nu dessutom arbeta med anpassningsförändringar i projektering och konstruktion - i vissa fall genomgripande sådana. Härtill kom också särskilda svårigheter som att hålla tidskravet p g a sena leveranser av
ny materiel.
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Stockholm är något större än Norrköping och är försedd med den teknik som står
oss till buds idag. Norrköpings modifiering till Rbb med rb 15 har tillvaratagits 1 mycket stor utsträckning. Inom parentes sagt vill jag framhålla att den snart färdigmodifi erade serien om 12 rbb typ Norrköping kan betraktas som ett av världens mest
kvalificerade stridsfartyg i sitt slag- kanske det mest kvalificerade' Stockholm har
härutöver fått ubåtsjaktkapacitet med den anpassning till det ursprungliga projektet
som var möjligt när beslutet togs. Fartyget som är obetydligt större än Norrköping
är därför synnerligen kompakt byggt. Just detta förh ållande att mycket kvalific,erad
materiel , många delsystem, har byggts in i en liten volym ställer särskilda krav pa anpassning. Allt detta ställer också höga och specifika krav på alla i~bla,ndade parter FMV KkrV och leverantörer av materiel och system . I gott samforstand och samarbete har vi löst många problem tillsammans - ty problemfritt har det minsann inte
varit. Vi är inte fä rdiga än- trots att vi idag kan sjösätta och döpa fartyget. Det återstår omfattande kontroller , prov och intrimningsverksamhet innan fartyget är helt
klart. Vi är dock beredda på att gemensamt lösa de problem som säkerligen uppkommer.
l Stockholm har vi presterat ett kvalificerat system för en mångfald olika uppgifter i fred , under neutralitet och i krig med den teknik som ligger inom gränsen för
vad som är möjligt.
.
Teknikutvecklingen är ju rasande snabb och problemet idag är större än någonsin
att "frysa" ett projekt. Med dagens teknik innebär en frysning av projektet att en senare anpassning till hotet - som också ändras i takt med utvecklingen- leder till relativt omfattande moderniseringsarbeten och kostsamma sådana. Det innebär att
vår ekonomi knappast tillåter mer än en sådan omfattande modifiering under fartygets levnad. Det är övervägande vapensystemen som svarar för snabba förändnng ar
som främst beror på teleteknikens mycket snabba utvecklmg.
Parallellt med färdigställandet av kustkorvett Stockholm pågår som sagt studier
och projektering av kustkorvett 90. Här ser vi tekniska lösningar på den teletekniska
anpassningen som ger oss snart sagt obegränsade möjligheter att snabbt:- och mmdre kostsamt - anpassa kustkorvett 90:s vapensystem till förändnngar 1 hotbilden.
Den tidigare nämnda frysningen av projektet får inte längre lika allvarliga konsekvenser vad gäller anpassningen till hotet - men kanske ställer denna u:veckling an
större krav på väl genomtänkta krav och målsättningar. Kustkorvett 90 far dessutom
andra egenskaper - skeppstekniskt sett - som förbättrar dess ubåtsjaktförmåga i en
framtida ubåtshotmiljö.
Vi har inom landet en mycket kvalificerad industri som ligger på förkant och FMV
har ett- vill jag påstå- mycket gott och nära samarbete med den, också när det gäller att blicka fram åt. Problemet är ju att upprätthålla en inom landet nödvändig
kompetens - d v s att jämnt belägga utvecklings- , konstruktions- och p;oduktionsresurserna. Problemet är emellertid inte uteslutande industnns utan ocksa 1 hog grad
FMV:s. FMV och industrin är beroende av varandra när det gäller att upprätth ålla
kompetensen. Emellertid är export nödvändig - försvaret kan . inte ensam svara för
nödvändig beläggning. Karlskronavarvet bygger utomordentligt goda fartyg efter
marinens önskem ål. Låt oss hoppas att kustkorvetten blir ett attraktivt exportobjekt.
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Kustkorvetten - ett "allaktivitetsfartyg med svensk profil"

För att ersätta de äldsta torpedbåtarna - SPICABÅ TARNA - i invasionsförsvaret
och för att skaffa erforderlig ubåtsjaktförmåga byggs de två kustkorvetterna av typ
Stockholm vid Karlskronavarvet. Onsdagen den 22 augusti 1984 sjösattes och namngavs den första, HMS Stockholm. Namngivare var försvarsmin ister Anders Thunborg.
Fartygstypen började projekteras i maj 1981 och i juni 1982 tecknades byggnadskontrakt.
Kustkorvetten HMS Stockholm ska ll nu slutrustas. Leveransprovturerna ska påbörjas i slutet av november. Överlämnandet till marinen beräknas ske under våren.
Fartyget bedöms vara i operativt skick under 1986. Fartygschef är kommendörkapten Sten Hecker, Stockholm.

O Huvuduppgift
Kustkorvettens huvuduppgift är i första hand invasionsförsvar i samverkan främst
med övriga marin- och flygstridskrafter. I andra hand skall kustkorvetten skydd a det
egna sjöterritoriet under fred och neutralitet.
Vad är då en kustkorvett? Ben äm ningen har tidigare inte funnits. En kustkorvett
är ett litet fartyg - ca 1/10 av en ordinär jagare med

O hög fart (ca 30 knop
O stor slagkraft (sjörobotar och fjärrstyrda torpeder)

O god ubåtsjaktförmåga (släphydrofon, målsökande torpeder och antiubåtsgranater)

O hygglig minutläggningskapacitet
O gott egensk ydd (att möta telehotet och lufth otet-flyg och robotar).
Kustkorvettens allsidighet enligt ovan i kombination med dess ringa storlek gör
den till ett "a llaktivitetsfartyg med svensk profil ".
Som bärare av sjömålsrobot - svenskti llverkade roboten Rbs 15 - utgör kustk orvetterna tillsammans med robotbåtarna några av de viktigaste och slagkraftigaste
komponenterna i invasionsförsvaret.
Genom att fartygen kan utnyttja såvä l externa som egna spaningsmedel, kvalificerad stridsledning, stor rörlighet samt robotens goda prestanda, är sannolikheten för
god verkan stor även i svår och störd mijlö.

O Ubåtsjakt
Sedan jagarna nu helt försvunnit förfogar vårt försvar inte längre över några uth ålliga
ubåtsjaktfartyg. I den ständigt pågående spaningen efter främmande ubåtar på
svenskt sjöterritorium kommer kustkorvetten därför att fylla en länge efterlängtad
lucka både som spanings- och vapenplattform.
134
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O Kustkorvett 90
Det är marinchefens strävan att dessa två enheter skall följas av ytterligare fyra fartyg - KUSTKORVEIT 90 - detta för att säkerställa
O den direkta invasionsförmågan
O en trovärdig ubåtsjaktförmåga
O en nödvändig minutläggningskapacitet.

Några allmänna data
Längd ö a
Bredd
Djupgående ca
Deplacement

50.0 m
7.5 m
2.0 m
310 ton

Maskineri:
Gasturbin
Dieslar
Max fart
Fart 2 dieslar

l x 4 390 kW
2 x l 540 kW
> 30 knop
ca 20 knop

Vapensystem:
Alternativbestyckningar möjliga, d v s fartyget utrustas med hänsyn till uppgifter.
l x 57 mm
Allmålspjäs
l x 40 mm
Sjörobot
8 robot 15
Torped
6 x 53 cm
Antiubåtstorped
4 x 40 cm
Minor
Besättning:
31 varav 18 befäl och 13 vpl
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Saab-Scania
krymper världen.
Saab-Scania utvecklar, tillverkar och marknadsför högteknologiska produkter inom
transport- och kommunikationsområdet.
Produkter som vänder sig till marknadens
mest expansiva segment: lastbilar för tunga
transporter, personbi lar med höga prestanda och civila flygplan för regionaltrafik.
Med detta produktprogram är vi unika. Ytterst få företag i världen, om ens något annat, har den bredden. Vi hjälper till att
krympa världen - både på vägarna, i luften och i rymden.

Leaders in specialised transport technology.

Ledamoten
GUSTAF TAUBE

Gustaf Taube är kommendör vid flouan och
chef för Kungl. Sjökrigsskolan. Han var också
i samband med CM:s besparingsutredningar
ansvarig för utformning av flauans nya utbildningssystem.

Kungliga Sjökrigsskolan idag
- Marinens Krigshögskola i morgon
Flyttning!
Utbildningen vid Kungl Sjökrigsskolan
skall flyttas till Berga sommaren 1987.
Näsbyanläggningen lämnas då helt av
marinen efter 44 års utnyttjande. Fortifikationsförvaltningen har regeringens
uppdrag att utreda framtida utnyttjande
av anläggningen.
Motivet för flyttningen är de ekonomiska besparingar som uppnås. Marinens Krigshögskola (MKHS) flyttar in i
de byggnader där vapenofficersskolan
och Marinens Kompaniofficersskola varit inrymda. Byggnaderna behöver förändras något och en tillbyggnad med
plats för föreläsningssal och rum för 20
av skolans drygt 30 militära befattningshavare behöver tillkomma.
Förläggningsmässigt är det så att flertalet elever vid MKHS är yrkesofficerare
som uppbär traktamente om de kommer
från andra platser i landet. De skall sålunda i regel själva ordna sin förläggning.
Alla värnpliktiga elever (under utbildning till reservofficer) och del av de elever som är yrkesofficerare kommer att
kunn~ få förläggning vid BÖS.
Investeringsbehovet vid BÖS är relativt litet även om man satsar pengar på
att bygga en länge efterlängtad simhall.
Besparingarna uppkommer genom att
all civil personal vid KSS avvecklas utan
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att BÖS behöver öka sin civila personalstyrka samt genom minskade kostnader
för fastighetsunderhåll m m.
Det finns även annat som talar för en
flyttning till Berga. Flertalet av flottans
yngre officerare i stockholmsområdet är
bosatta närmare Berga än Näsby. För
kustartilleriets del bor flertalet norr om
Stockholm, men en viss liten förskjutning kan tänkas bli följden av att spärrbataljon Mellsten numera är igång större
delen av året. För flottans elever kan en
bättre utbildningsgång erhållas genom
att en strikt uppdelning i en befäls- och
en yrkeskursdel (idag vid KSS resp BÖS)
ej behöver hållas.
Med hänsyn till förestående ändringar
finns det anledning att beskriva den utbildning som idag bedrivs vid Kungl sjökrigsskolan och som till sin huvuddel
kommer att flyttas till Marinens Krigshögskola vid Berga. Dagens utbildning
skiljer sig avsevärt från den som bedrevs
vid KSS fram till 1981.

Utbildni ngen vid Sjökrigsskolan kan
indelas i följande tre block:
- vidareutbildning av marinens (flottan
och kustartilleriet) officerare från
fänrik till kapten via löjtnant samt vidareutbildning från fänrik till löjtnant
för dem som ej sökt eller ej antagits till
"kaptensutbi ldning"
- utbildning till reservofficer i marinen
- utbildning till värnpliktig officer/fänrik i marinen.
Härtill kommer viss befordringsutbildning för värnpliktiga officerare , utbildning av officerare med teknisk högskoleexamen ("MingH") och en kurs för plutonsbefälsvärnpliktiga i flottan. Utbi ldningen bedrivs ej enbart vid sjökrigsskolan. I de allra flesta fall utgör utbildningen vid Sjökrigsskolan endast en del av
utbildningen.
Eleverna ur kustartilleriet som genomgår krigshögskolans allmänna kurs
genomgår hela utbildningen vid sjökrigsskolan.
För vidareutbildning av flottans officerare gäller att Chefen för S jökrigsskolan (CSS) har samordningsansvar för hela utbildningen. Det innebär att CSS har
kurschefer som följer upp utbildningen
av eleverna när de är under utbildning på
annan plats.
Flera av de blivande KHS AK-eleverna genomför kompletteringsstudier vid
KomVux före kursstart. CSS följer upp
dessa studier för flottans elever.

Dagens utbildning

Vidareutbildning av flottans officerare

All utbildning i äldre befälsordning har
upphört. Den verksamhet som nu bedrivs vid sjökrigsskolan kommer inte att
genomgå några större förändringar under den tid sjökrigsskolan är kvar på
Näs by .

Den nya befälsordningen innebär att den
blivande officeren först genomför 15 månaders grundutbildning som värnpliktig ,
därefter genomgår han eller hon officerskurs vid Officershögskolan (OHS).
Marinen har fr o m sommaren 1984 en

gemensam marin officershögskola
Karlskrona.
Eleverna befinner sig i officershögskolans lokaler i Karlskrona under drygt 25
% av studietiden. Övrig tid är de vid de
vid
kustartilleriregementena,
olika
Berga örloggskolor , vid kustflottan eller
på långresa.
Efter officershögskolan kan den utexaminerade fänriken ansöka om utbildning mot kaptensnivå. Antalet elevplatser styrs av marinens behov av kaptener i krigsorganisationen. Ansökan behandlas i en intagningsnämnd. De som
antas påbörjar utbildningen till kapten
mellan ett till fem år efter officersexamen. Utbildningen inleds med Krigshögskolans allmänna kurs (KHS AK)
som är sex månader för kustartilleriet
och nio för flottan.
Efter godkänd KHS AK sker utnämningen till löjtnant. För kustartilleriets
elever genomförs utbildningen helt och
hållet vid S jökrigsskolan och för flottans
elever till stor del vid sjökrigsskolan och
resterande del vid Berga Örlogsskolor.
Utbildningen till kapten fullföljs efter
godkänd allmän kurs med Krigshögskolans Högre Kurs (KHS HK) som är tolv
månader för kustartilleriet och nio för
flottan. Den högre kursen genomgås efter cirka två års praktisk tjänst på förband.
Krigshögskolans högre kurs för kustartilleriets elever genomförs huvudsakligen av KA skjutskola (KAS) ute på de
olika regementena. E leverna kommer
dock att vara vid sjökrigsskolan (Marinens krigshögskola) under januari och
februari månad. Flottans elever är under
högre kursen till viss del vid Sjökrigsskolan och därefter till en större del vid
Berga örlogsskolor.
Högre kursen avslutas med en gemensam utbildning för marinens officerare
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under augusti månad . Efter godkänd allmän och högre kurs sker utnämning till
kapten.
De som ej önskar erhålla utbildning
till kapten eller som ej blir antagna till
sådan utbildning skall mellan fem och
nio år efter fänriksutnämningen genomgå en obligatorisk utbildning som heter
Krigshögskolans Specialistkurs ( KHS
SK). Efter godkänd kurs sker utnämning
till löjtnant. Huvuddelen av dessa löjtnanter kommer att tjänstgöra som löjtnanter till dess att de går i pension. Möjligheten finns för en del av dem att genomföra utbildning mot kaptensnivån.
Kaptenen kan efter minst fyra års
tjänst efter krigshögskolans högre kurs
efter ansökan bli antagen till utbildning
vid Militärhögskolans Allmänna Kurs
(MHS AK). Godkänd sådan utbildning
resulterar i utnämning till örlogskapten
resp major. Därefter kan majoren och
örlogskaptenen söka vidare till Högre
Kurs vid Militärhögskolan (Marinlinjens
stabskurs och tekniska kurs m fl).
Åldersläget för eleverna vid krigshögskolans allmänna kurs kommer att variera mellan 23 och 27 år och för högre kursen mellan 25 och 30 år.
De första fänrikarna i den nya befälsordningen utexaminerades hösten l 983
och kommer att kunna påbörja krigshögskolans allmänna kurs hösten 1984.
Redan nu har Sjökrigsskolan emellertid elever på krigshögskolans allmänna och högre turser. Det är elever som
från början är utbildade till plutonsofficerare respektive kompaniofficerare och
som efter civil kompletteringsutbildning
nu är på väg in i det nya utbildningssystemet.
De f d plutonsofficerare som nu läser
KHS AK fortsätter efter två års praktisk
tjänst med KHS HK. Därefter kan de efter ansökan och urval i en antagnings-
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nämnd fortsätta studierna mot majors/örlogskaptensnivån vid Militärhögskolan.
Åldersläget för den nuvarande allmänna kursen är ungefär densamma som den
kommer att vara i framtiden. Vid den
högre kursen är medelåldern något högre än vad som kommer att vara fallet i
framtiden.
Denna övergångsutbildning fungerar
mycket bra.

Krigshögskolans Allmänna Kurs
KHS AK är den kurs varunder elever
(fänrikar) från flottan och kustartilleriet
relativt lång tid samtidigt befinner sig
vid sjökrigsskolan. sjökrigsskolan har
föreslagit ytterligare samordning vilket
skulle ge både bättre förmåga att fungera tillsammans i marinen och ett mer rationellt utnyttjande av lärare och andra
utbildningsresurser.
Armens och flygvapnets KHS AK är
förlagda till KS Karlberg respektive
Flygvapnets krigshögskola, F 20 i Uppsala. En del gemensam utbildning förekommer mellan KSS, KS och F 20 på
KHS AK-nivå. Det är främst "Opera tion Samverkan" i maj , där även KA-officerare som redan slutat KHS AK deltar. Härutöver sker ett omfattande utbyte av lärare samt visst idrottsutbyte
mellan skolorna
Utbyte mellan de nordiska länderna
vintertid (studiebesök m m) genomförs
med elever vid KHS AK. Det är fr o m
nästa år fänrikar som något eller några
år tidigare som flaggkadetter kunnat delta i nordiskt kadettmöte.
De nordiska kadettmötena i augusti
genomförs med 2. årskursen vid MOHS
(flaggkadetter). Kadettmötena genomförs med deltagande av fartyg ur kustflottan. Flottans flaggkadetter befinner

sig då på sjökurs vid kustflottan medan
flaggkadetter från KA tillfälligt kommenderas till kustflottan.
Som framgått ovan kommer de första
"OHS-fänrikarna" till KHS AK hösten
1984. Nu genomförs utbytet med KHS
AKÖ-elever som först utbildats till plutonsofficerare i det äldre befälsutbildningssystemet. (De är nu fänrikar och
löjtnanter.)
Krigshögskolans allmänna kurs kan sägas vara något av ryggraden vid
KSS/MKHS. Eleverna är vid skolan under en lång sammanhängande period.
Det positiva i gamla traditioner tas
tillvara i utbildningen. l det sammanhanget kan nämnas att mässdräkten upplever en renässans. Många elever på nuvarande KHS AK (alltså f d plutonsofficerare) har deltagit i baler både vid KSS
och i de nordiska grannländerna.

Utbildning till reservofficer
Utbildning till reservofficer inleds efter
grundutbildning som värnpliktig. Mot
slutet av grundutbildningen söker de
värnpliktiga till reservofficersutbildning
och blir antagna till sådan efter förslag
från antagningsnämnd.
Reservofficersutbildningen i såväl flottan som kustartilleriet inleds i september
vid sjökrigsskolan med en tre månader
lång kurs som förberedelse för fortsatt
utbildning till reservofficer. E leverna är
under denna tiden värnpliktiga sergeanter och uppnår efter godkänd kurs graden värnpliktig fänrik. Utbildningen
fortsätter därefter under ca ett halvår
med Reservofficerskurs (RO K) varunder
flottans elever finns vid sjökrigsskolan
under första kvartalet medan kustartilleriets elever finns vid sjökrigsskolan under mars månad och halva april.
Vid flottan finns en särskild utbildning

för civilt sjöbefäl till reservofficer. Under
tredje och fjärde kvartalen är denna utbildning förlagd till sjökrigsskolan.
Därefter fortsätter den vid Berga örlogsskolor samt · ombord på isbrytare, på
minfartyg i kustflottan och på sjömätare.
Antagningsnämnd för sökande till
flottans två utbildningsvägar till reservofficer organiseras av ess. ess är sammanhållande för utbildningen till reservofficer i flottan. Flottans reservofficersexamen genomförs vid Sjökrigsskolan.

Utbildning till värnpliktig officer
·som framgår ovan sker utbildning först
till värnpliktig fänrik vid sjökrigsskolan
för dem som sedan går vidare mot reservofficer.
r kustartilleriets kurs för utbildning till
värnpliktig fänrik (KKV) ingår dels de
som går vidare i sin utbildning mot reservofficer, dels de som avslutar sin utbildning i och med utnämning till värnpliktig fänrik.
Flottans utbildning till värnpliktig
fänrik är skild från reservofficersutbildningen. Den kallas för kompanibefälskurs (KBK) och äger rum två gånger per
år (sommar och höst). Utbildningen är
upplagd som en fem till sex veckor lång
period vid Sjökrigsskolan följd av en sex
till åtta veckor lång period vid annan
skola och vid kustflottan .
ess är sammanhållande för utbildningen till värnpliktig officer/fänrik i
flottan. Examen genomförs vid Sjökrigsskolan.

Vad händer nu?
Utbildningen fortsätter i full omfattning
ända fram till våren 1987.
Förberedelser vidtas för flyttningen
såsom:
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Major

t

Örlogskapten

MHS
Allm Kurs

K•plm

BE-

l

FATT-

NINGAR
I
FREDS-

OCH
KRIGSORGANISA-

KHS
Högre Kurs

Löjtn.

- Viss byggnation på Berga startar.
- Konst- och traditionsföremål förtecknas och förslag uppgörs betr.
framtida placering. Som exempel kan
nämnas att chefen för marinen redan
fått överta kryssaren Fylgias gunrumsporslin.
- Planetariets framtid diskuteras. En
ide som väckts är att ett litet flyttbart
planetarium anskaffas till MKHS och
att KSS planetarium övertas av t ex
Statens Sjöhistoriska museum.
- sjökrigsskolans bibliotek rustas upp i
syfte att till MKHS kunna flytta _ett
bra fackbibliotek för MKHS , BOS,
Örlogsbasen , Kustflottan, Spärrbataljonen och Helikopterdivisionen.

t

Löjtnant

TIONEN

•

l

KHS
Specialistkurs

KHS
Allm Kurs

Till sist
Jag tror att utbildningen vid Marinens
Krigshögskola har alla förutsättningar
att bli bra.
Det är naturligtvis tråkigt att behöva
lämna en så vacker och ändamålsenlig
plats som Näsby är. Vi måste emellertid
ta med oss de kunskaper och traditioner
som finns vid Sjökrigsskolan till Marinens Krigshögskola .
Det är alltid svårt att uppleva stora
förändringar. Det tyckte även de som
upplevde flyttningen från Skeppsholmen
till Näsby slott i januari 1943.

VIDAREUTBILDNING

OFFICERSHÖGSKOLA

UTBILDNING
TILL RESOFF ca 12 mån
OCH VPL OFF 3 mån

E~pl""'""d'

/

utbildning

'
Ansökan till yrkes- och
GRUNDUTBILDNING----+ reservofficersutbildning
efter ca 10 månader
15 mån

i

VÄRNPLIKTIGA
OCH KVINNOR
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skepps gossem innen

Ledamoten
JAN SONDEN

berättade av Gösta Wallander
Född 1913 på Hornsgatan i Stockholm, vid 15 års ålder skeppsgosse i
Karlskrona, efter karlskrivningen ubåtsmatros och ubåtsmaskinist, under
andra världskriget tjänstgöring ombord ubåten Draken.

Jan Sonden är kommendörkapten och har
bl a tjänstgjort vid marinstabens planeringsavdelning och vid försvarsdepartementet. F n
förenar han tjänst som kanslichef vid Nedre
Norrlands civilområde.

SVER/GES TOTALFÖ RSVARorganisation och personal

Boken, ca 300 sidor, handlar om livet som skeppsgosse ombord och
iland och är illustrerad med teckningar och foton bl a från Bidevind,
20- och 30-talen (ur tryckeriets arkiv).

Årsberättelse i vetenskapsgrenen " Organisation, personal och utbildning" 1983-84.

Utkommer i oktober 1984!

" Slagord och verklighet rörande grunderna för riksförsvarets ordnande.''

Pris 100 kr (ink!. moms).
Kan rekvireras direkt från förlaget Axel Abrahamsons Tryckeriaktiebolag,
Box 6017, 371 06 Karlskrona, te!. 0455/22 990

Den citerade underrubriken hör till en liten skrift från 1925 om svenska försvarsprinciper. Författare var dåvarande kaptenen' sedermera generalen och armechefen C A Ehrensvärd. Han går i skriften bl a till attack mot sådana slagord
och fraser som enligt honom saknar
täckning i verkligheten och enbart bidrar
till att förvanska sanningen och försvåra
sakliga överväganden rörande "riksförsvarets ordnande". Kan detta ha någon anknytning till dagens svenska totalförsvar eller till den här årsberättelsen?
Ja förvisso. Rent allmänt kan nog sägas
att även dagens säkerhets- och försvarspolitiska debatt innehåller mycket av
slagord och fraser. Inte alltid är väl heller dagens fraser särskilt väl definierade
eller relaterade till den faktiska verklighet som vi lever i. Och även i dag anklagar motståndare varandra för att driva propaganda med slagord utan täckning, förmedla ohederlig kunskap med
hjälp av värdeladdade fraser etc etc. På
det området tycks litet ha ändrat sig sedan 1925 ; det har kanske alltid varit så .
Men det är inte för den sakens skull som
underrubriken har satts. Det är för att
den väl uttrycker vad den här årsberättelsen skall försöka förmedla . Ett försök

att konkretisera den organisatoriska och
personella innebörden av olika viktiga
målsättningar , inriktningar och uttalanden som statsmakterna m fl har gjort om
totalförsvaret. Vad menar vi egentligen
med totalförsvar och vilka är dess egentliga grunder. Vilka slutsatser skall man
dra av gällande inriktningar och hur påverkar de planläggningen i fred; hur påverkar fredssamhället förutsättningarna
för utformning och planläggning av totalförsvaret. I vilken utsträckning slår
(bör slå eller borde kunna slå) allmänna
inriktningsprinciper och dagens verklighet igenom i den fredstida beredskapsplanläggningen. Vilken hänsyn måste tas
i den " operativa" planläggningen till den
befintliga samhällsstruktur en - inte
minst till den geografiska lokaliseringen
av betydelsefulla resurser .
Årsberättelsen behandlar i tur och
ordning
vad menar vi med totalförsvaret?
en totalförsvarsanpa ssad samhällsmodell
vissa grundläggande krav på totalförsvaret
Mot den bakgrunden diskuteras sedan
viktigare sammanhang, beroenden och
hänsynstaganden som måste eller bör

*
*
*
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beaktas vid utformning en av totalförsvaret. Frågorna utvecklas under följande
rubriker:

* samhället i produktionstermer
* samhällets krigsorganiserande
* krav på krigsorganiserande
* planläggning och förberedelser i fred
* befolkning och arbetskraft

Det hela avslutas med ett avsnitt om
ledning som bl a innehåller några reflexioner kring samordning och samverkan.
Det är givet att ett sådant här ämne
måste avgränsas. De avgränsningar som
gjorts innebär huvudsakligen två saker.
För det första att intresset ägnas åt de
sammanhan g som påverkar totalförsvaret som ett helt fungerande system. För
det andra att utgångspunkt för alla resonemang är dagens verklighet. Det betyder att årsberättels en inte tar upp diskussioner om huruvida enskilda delar eller funktioner är lämpligt dimensionerade och utformade. Inte heller diskuteras
hur det skulle kunnat vara om vi hade en
annan samhällsutveckling eller hur det
eventuellt kan bli i en framtid. Utgångspunkt en är som anförts dagens
samhälle , dagens krav och målsättningar, dagens resurser- dagens verklighet!
Utöver dessa principiella avgränsningar tas inte heller upp det som vanligen
kallas för vår administrativa beredskap.
Denna omfattar de lagar, förordninga r
och föreskrifter , som måste finnas för att
reglera samhällets omställning från fred
till kris- och krigsförhållanden och hur
samhället skall fungera efter omställningen. Den administrativa beredskape n
omfaqar hela samhället och är i jämförelse med många andra länder förhållandevis fullständig. Det finns naturligtvis brister och luckor som bl a beror
på att lagar och förordninga r inte hunnit
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anpassas till samhällsutvecklingen. Sådana ofullständig heter åtgärdas genom det
fortlöpande lagstiftningsarbetet. För
den här avhandlingen räcker det dock
med att konstatera att Sverige idag har
de för en rättsstat nödvändiga legala
grunderna för samhällets krigsorganiserande.

Vad menar vi med
totalförsvaret?
På frågan om vad totalförsvar et egentligen är, blir svaret vanligen en uppräkning av ett antal delar som tillsammans
skulle bilda totalförsvar et. Tyvärr är det
nog ganska osäkert om man därigenom
skapar någon klarhet kring begreppet totalförsvar. Dels därför att det finns
många olika slags indelningar , dels därför att delarna i sig ofta inte är särskilt
väl definierade . Många indelningar har
inte heller primärt skapats för att förklara totalförsvar sbegreppet utan för att
t ex beskriva olika myndighete rs ansvar
eller underlätta budget- , planerings- och
studieproce sser. Sålunda talar vi om totalförsvarsg renar och avser då militärt
försvar, ekonomisk t försvar , civilförsvar,
psykologiskt försvar och övrigt totalförsvar; övrigt totalförsvar är då vad som
blivit över från de andra totalförsvarsgrenarna. Ibland räknas psykologiskt
försvar in i övrigt totalförsvar , ibland inte. Vid andra tillfällen talas om totalförsvarsfunkti oner, program, branscher
etc. Då avses oftast sådan förh ållandevis
väl avgränsad verksamhet som producerar varor och tjänster som är "oundgängliga för vårt försvar". Exempel på
sådana
funktioner ,
program
och
branscher är hälso- och sjukvård, transporter , telekommu nikationer , livsmedelstillverkning , elförsörjnin g, arbetskraft. Inte alltid görs det klart om det är

freds-, kris- eller krigsförhåll anden som
avses.
Det finns också behov av att finna pedagogiska begrepp som skall göra det
lättare att förstå vad olika myndighete rs
verksamhet er har för syfte. Därför sägs
t ex att verksamhet en inom ekonomisk a
försvaret syftar till att säkra vår försörjning och hålla en hög försörjning sbered skap . På motsvarand e sätt kan civilförsvar beskrivas som räddningstj änst i krig
och psykologiskt försvar som bl a informations- och upplysning sarbete .
Det är viktigt att tala om totalförsvaret och om dess komponent er i för "gemene man" begripliga termer. I termer
som är rent språkligt begripliga och som
går att placera in i den referensram som
är den enskildes faktiska , fysiska verklighet. Oförmåga härvidlag har inneburit
att för "gemene man"- vilka är de flesta
som inte yrkesmässigt arbetar med beredskapsfrå gor i fred - består vårt totalförsvar av två delar; en civil och en militär del. De som arbetar med civila försvarsfrågor sysslar med " civilförsvar", de
som arbetar inom försvarsma kten hör till
"det militära". Det är inte lätt att med
sådana utgångspun kter och med ett
många gånger odefinierat fackspråk
förklara innebörden av totalförsvar sbegreppet.
Det är givet att vi många gånger behöver ett fackspråk. Men det är också
högst önskvärt att vi inte konstruerar
facktermer i onödan. l onödan är när en
s k fackterm inte har en entydig innebörd utan kan betyda litet av varje beroende på i vilket sammanhan g den används. Typiskt i detta sammanhan g är
hur olika termer inom försvarets planerings- och ekonomisys tem används inom
totalförsvar ets civila delar.
Ett fackspråk måste växa fram som en

konsekvens av brister i vårt vardagsspråk, inte som en konsekvens av en
strävan att markera den egna särarten.
Det nuvarande språkbruke t leder till
krav på ytterligare förtydliganden. Sådana kan ta sig ganska egenartade uttryck
som gärna slår rot trots att "förtydligan dena" egentligen är rena nonsensuttryck. Som exempel kan nämnas att det
eller det " bör betecknas som en verksamhet och inte en organisatio n". En
gammal god språkregel säger att om ett
påstående eller uttryck skall ha någon innebörd och substans så skall också dess
omvändnin g ha det. I det här exemplet
ställs organisatio n och verksamhet i motsatsförhålla nde till varandra när det i
själva verket föreligger ett slags absolut
beroendefö rhållande dem emellan. All
verksamhet förutsätter någon form av
organisatio n. Inte heller finns det organisation utan verksamhet - funnes det
borde förvisso den organisatio nen omedelbart avvecklas. Vem skulle komma på
iden att formulera "detta är en organisation och inte en verksamhe t".
Det här med hur totalförsvar et beskrivs eller definieras är inte bara eller
ens huvudsakligen en akademisk fråga.
Farorna med " fikonspråke t" är - utöver
att det bara kan förstås av fackmännen
om ens av dem - att det verkar avskräckande på icke insatta, att allting framstår som svårt, konstigt och komplicera t.
Självfallet bidrar inte sådant till att skapa och vidmakthål la något brett intresse
för beredskaps frågorna.
" Totalförsva ret är en hela svenska folkets angelägenh et och skall bygga på
medborgarn as personliga insatser. .. "
(inledning på totalförsvar ets målsättning). Om detta skall ha någon verklig
mening måste givetvis totalförsvar et beskrivas på ett för de flesta begripligt sätt.
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Ett sätt vore att dels ange en slags övergripande allmän definition , dels konsekve nt utnyttja det fredstida samhällets
nomenklatur även för vad vi vill uträtta
under kriser och krig. Beträffande det
första, den generella definition en , kan
ett nutida och ett äldre uttalande tas
som utgångspunkt. Det nya är från 1982
års försvarsbeslut där det bl a sägs att
"framtida krig och kriser kommer att på
olika sätt beröra hela samhället och hel a
befolkningen. Vi använder begreppet tota lförsvar som en sammanfattning av alla
de åtgärder som är nödvändiga för att
förbereda landets försvar mot yttre hot
och ställa om samhället till kris- och
krigsförh ållanden. I sådana situationer
omfattar totalförsvaret strängt taget hela det omställda samhället. "
Det äldre uttalandet är ur regeringens
direktiv ti ll 1960 års försvarsledningsutredning . Där står bl a att "I ett nutida
krig måste man räkna med att krigshandlingar riktas icke blott mot de väpnade styrkorna utan även mot den angripnes övriga mänskliga och materiella
resurser , mot ledning , försörjnings- och
produktionsapparat och mot den andliga
motståndskraften. Genom denna av den
moderna tekniken möjliggjorda krigföring kommer alla delar av samhället i
stridslinjen; kriget är totalt. Det totala
kriget måste mötas av ett totalt försvar,
som omspänner nationens alla personella , materiella , ekonomiska och psykisk a
resurser". Ur det här kan vi få en he ltäckand e definition som då skulle kunn a låta:

Totalförsvaret utgörs i krig av hela det
för kris- och krigsförhållanden omställda
samhället. Det omspänner nationens alla
personella, materiella, ekonomiska och
psykiska resurser.
Totalförsvaret
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under

fredsfö rh ål-

landen utgörs i konsekvens härmed av
a lla dem som medve rk a r i det för krisoch krigsförhållanden nödvändiga planläggnings- och förber edelsea rbetet och
alla de resurser som genom det arbetet
säkras för landets försvar. Häri ligger
också de åtgärder so m syftar till att vidmakthålla en hög hand lingsberedskap
för att möta hot och kriser under fred
och neutralitet samt säkerställa omställning från freds- till krigsorganisation. De som de ltar i detta arbete är
statliga och kommun ala myndigheter ,
offentligt och privat näringsliv , organisationer och före ningar . En särställning intar de myndighete r som har försvarsberedskapen som huvuduppgift. De
har en övergripande och samordnande
roll för beredskapsarbetet ino m myndighetens sektor. Sådana statliga myndigheter är
- överbefälhavaren (militära försvaret)
- överstyrelsen för ekonomiskt försvar
- civilförsvarsstyrelsen
- beredskapsnämnde n för psykologiskt
försvar
- civilbefälhavarna
Till den här gruppen hör också länsstyrelserna, som trots eller kanske tack vare
att de har två uttalade huvuduppgifter en fredsadministrativ och en beredskapsmässig - så är deras verksamhet av avgörande betydelse för vå r försvarsberedskap.
Utöver de särskilda beredskapsmyndigheterna samt de frivilliga försvarsorganisationerna bedriver praktiskt taget
alla övriga medve rkande i försvarsberedskapen verksamheter som har sin
grund i fredsamh ällets krav och önskemål. Åtgärder för försvarsberedskapen
är en andrahandsuppgift som av några
handläggs med stor omsorg medan andra
ägnar beredskapsfrågorna mindre intresse.

Avsikten med den här framställininge n är bl a att beskriva och diskutera samhälle ts omställning fr å n freds- till krigsorganisation. En sådan diskussion förutsätter att det fredstida samhäll et kan
beskrivas i någon slags hanterbar modell. Hur skall e n sådan samhällsmodell
utformas?

En samhällsmodell
Det finns många utanför Sveriges gränser som anser att Sverige är ett oerhört
ge nomorganiserat land. Det är svårt att
veta hur riktig en sådan uppfattning är i
en internationell jämföre lse. Dessutom
kan man mena delvis olika saker med genomorganiserat. En del menar vårt omfattande regelsystem med lagar, förordningar och föreskrifter. Andra vill i organisation se strikta, formella organisationsmodeller. Detta synsätt är mycket
vanligt. vi har en tende ns att alltid försöka beskriva olika verksamhetsgrenar i
samhället i form av organisationsrutor ,
flödesschemata , förvaltningsnivåe r etc.
Ju mer komplexa förhållanden som man
försöker beskriva på det viset , desto ytligare blir beskrivningen. Det innebär att
det knappast går att besk riva de komplicerade sammanhang och verksamheter
som konstituerar det svenska samhället i
några konventionella organisationsskisser. Däremot är det fullt möjligt att i just
flödesschema beskriva hur t ex myndighetsutövningen är organiserad. Men en
komplicerad samhällsstruktur gå r det
som sagt inte att beskriva på det viset. I
varje fall inte om man eftersträva r en
förh ållandevis entydig och fullständig
bild. Inte ens de enskilda dela rna i vår
samhällsstruktur låter sig beskrivas helt
e ntydigt. En sådan del har tillsammans
med alla andra delar bidragit till att bygga upp den befintliga samhällsstruk-

turen. Varje såda n del utgör också en integrerad och sammanhållande de l av
strukturen. Vi kan ändra på enskilda delar och vi får konsekvensändringar i
strukture n och i fler a av dess andra byggdelar. Vi kan ändra på samhällsstrukturen i stort och vi får självklart konsekvensändringar i byggdelarna.
Det är närmast ogörligt att försöka
beskriva alla de beroendeförhållanden
som påverk ar konsekvenserna av olika
slags ingrepp i vårt samhällsliv. Det finn s
många exempel, inte minst från de politiska församlingarn a , på hur svårt det är
att förutse ett besluts alla konsekvenser.
Men det faktum att det är svårt att förutse alla följdverkningar av ett beslut får
inte innebära att man avstår från att
klarlägga sådana konsekvenser som fak tiskt går att kl arlägga . Det är t ex inte
sant att det som inte låter sig beskrivas
enkelt och entydigt i ordentliga organisationsskisser , det skule inte heller
existera . Det är heller inte sant att det
skulle vara omöjligt att i t ex beredskapspl anläggningen beakta även långsökta eller oväntade konsekvenser av
olika ingrepp och förändringar i den
fredstida samhällsstrukturen. Det är
tvärtom nödvändigt att så görs. Men det
förutsätter kunskap och insikt om hur
samhället fungerar och lever eller åtminstone att det fungerar och lever. Vi
måste inse att vår samhällsstruktur oavsett om vi fr ån olika ideologiska utgångspunkter anser den bra eller dålig är den e nda vi har. Det är inom den vi
existerar och verkar i fred och måste så
också göra under kris- och krigsförh ållanden. Vi måste inse att även om det
finns stor " töjmån" i strukturen och dess
olika byggdelar så får vi inte göra sådana
ingrepp som hota r själva strukturen ,
tunga samhälleliga funktioner eller små
avgörande delfunktioner. Som exempel
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på det sistnämnda kan tas sådan småföretagarverksamhet, som utför legoarbeten eller producerar komponenter
utan vilka huvudindustrin skulle stanna.
"Töjmånen" är ändå stor. Det finns
mycket som saklöst kan undvaras , det
finns möjligheter att öka kapaciteten på
ett ställe och avveckla den på ett annat,
det finns mycket att hämta genom bättre
samordning av resursutnyttjandet m m,
m m. Men de ingrepp i den fredstida
samhällsbilden, som samhällets omställning till kris- och krigsförhållanden
ändå innebär , måste pareras i den utsträckning som krävs för att de avgörande samhällsfunktionerna tillsammans
skall kunna åstadkomma största möjliga
försvarsförmåga.
Det ligger nära till hands att använda
den levande människokroppen som modell för det levande samhället. Likheterna är slående. De inre kroppsfunktionerna , vilkas hälsa är avgörande för den
fysiska och intellektuella prestationsförmågan. Att denna prestationsförmåga delvis måste användas för att producera den näring människan behöver för
att leva och kunna uträtta något arbete!!
De komplicerade och i mycket okända
beroendeförh ållandena mellan olika
kroppsfunktioner. De överraskande biverkningarna som kan uppstå vid ingrepp eller medicinering. Man skall naturligtvis inte hå rddra parallellerna. Men
jämförelsen med den levande människan
kan ändå vara av intresse för en beskrivning av vårt samhälle och vårt totalförsvar.
Trots att det är mycket vi inte känner
till eller begriper av människokroppens
sammansättning och funktion så vet vi
när människan är levande och frisk. Vi
godtar utan att veta allt och förstå allt.
På samma sätt borde vi kunna acceptera
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att det samhälle , som är det svenska,
faktiskt lever och fungerar som en levande organism. Vi borde kunna acce ptera
att det finns många funktioner och verksamheter som är oundgängliga för samhällslivet. Vi borde kunna inse att de
oundgängliga samhällsfunktionerna lever för och av varandra i en invecklad
och svåröverskådlig struktur. Vi kan ju
dagligen se att den här strukturen faktiskt fungerar; ständigt produceras, distribueras, sorteras , konsumeras och
återanvänds mängder av varor och tjänster. När vi nu är delaktiga i allt detta
borde vi också kunna godta samhällslivet
som en sammanhållen levande organism ,
vilkens känsligaste funktioner man inte
ostraffat går in och manipulerar eller
amputerar.
Totalförsvarets styrka och uth ållighet
bestäms av samhällets produktionsförm åga och hur produktionen utnyttjas .
Det betyder att man ur samhällslivet kan
särskilja två huvudgrupper. Den ena omfattar allt - eller åtminstone det mesta
av intresse - som produceras i landet av
fysiska varor och tjänster. (Med fysiska
tjänster avses t ex transporttjänster ,
teletjänster, polistjänster, reparationstjänster etc). Det spelar i det här sammanhanget ingen roll vem som producerar; privat näringsliv, offentliga myndigheter och verk eller enskilda personer.
Det viktiga är själva produkten och för
vem den produceras. Den här huvudgruppen benämns fortsättningsvis "Produktionen".
Den andra huvudgruppen omfattar
dem som skall ange de samhällets ramar ,
inom vilka medborgarna , näringsliv , organisationer o s v har att hålla sig. Dessa
ramar omfattar då allt fr ån statsmakternas övergripande inriktning till små
detaljnormer för den enskildes hand-

!ande. Här finns vår lagstiftning , anvisningar och normer i övrigt, regler som
överenskommits i avtal m m. De tas
fram, bereds , beslutas och bevakas av
riksdag och regering , stats- och kommunmyndigheter samt berörda avtalsslutande parter. Uttryckt på annat sätt är
uppgiften att inrikta samhällsverksamheten och tillse att inriktningen så långt
möjligt genomförs. Huvudgruppen benämns fortsättningsvis " Ledningen" .
Människorna som arbetar inom " produktionen " och " ledningen" utgör huvuddelen av befolkningen. Många av
"produktionens" tjänster är avsedda för
vård , omsorg och utbildning. De som tar
i anspråk dessa tjänster är barn och gamla , studerande , sjuka m fl . Läggs dessa
till dem som ingår i " produktionen " och
"ledningen" har hela befolkningen
täckts in. Det finns emellertid många
med flera engagemang i samhällslivet.
De är förutsättningen för alla de folkrörelser , organisationer och föreningar
som utgör en viktig eller omistlig del av
vårt sociala liv . Den här avhandlingen
kommer inte att speciellt diskutera föreningslivets betydelse för totalförsvaret.
Det bör dock noteras att folkrörelserna
genom sin organisation och medlemmarnas kunskaper och kontakter är en
reell samhällelig resurs. Detta beaktas
under stundom också av myndigheterna
i deras beredskapsarbete.
Så här långt finns en allmän definition
av totalförsvaret och en enkel totalförsvarsanpassad samhällsbeskrivning. Nästa steg blir att ur målsättningar och inriktningar sortera ut de krav som ställs
på totalförsvaret. Inte alla krav men sådana som är styrande eller borde vara
styrande för hur totalförsvaret utformas
och organiseras.

Vissa grundläggande krav på
totalförsvaret
- Totalförsvaret är en hela folkets angelägenhet - Det skall ge uttryck för vår vilja att
bevara landets frihet
- Totalförsvaret skall vara så förberett
för kriget att det verkar fredsbevarande
- Totalförsvaret skall snabbt kunna höja
beredskapen och utveckla full styrka
- Totalförsvaret skall vara så utformat
att det kan motstå skilda angreppsformer och verka i olika militärpolitiska lägen
- Totalförsvarets olika delar skall samverka och understödja varandra i syfte
att nå största möjliga försvarseffekt ."
Dessa citat är ur den nu gällande målsättningen för totalförsvaret; fastställd
senast i 1982 års försvarsbesJuL Det är
av visst intresse att konstatera att de citerade meningarna återfinns med identisk ordalydelse sedan 1972 års försvarsbeslut och till sin andemening och i stort
till ordalydelse redan i den allmänna
målsättningen som 1963 års riksdag fastställde. Men även långt före 1963 fanns
dessa synpunkter formulerade . Det
framgår av bl a utredningsdirektiv, betänkanden och propositioner.
Målsättningen är en utmärkt beskrivning i allmänna termer över vad vi anser
att totalförsvaret skall klara av. Kraven
har under lång tid varit desamma. Från
tid till annan ges emellertid en del krav
lägre prioritet i det fredstida förberedelsearbetet. Ibland har det t ex berott på
noggrann! övervägda , möjliga konfliktutvecklingar (!), ibland på mer eller
mindre slumpmässiga ställningstaganden, som sedan utvecklats till s k modeeller innefrågor. När i dessa dagar det
med rätta ges stort utrymme åt kraven
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på hög beredskap, på förmåga att verka
under fred och under omställningen från
fred till krig, på att vi mycket snabbt
skall kunna organisera oss för krigsförhållanden - ja, då bör vi vara medvetna
om att kraven inte alls är nya. Dagens intresse för de här nämnda kraven torde
mer än något annat vara uttryck för tidigare underlåtelser.

Om överraskning
Det kan finnas anledning att något uppehålla sig vid överraskningsrisken. Det
kan visserligen sägas att "de militärtekniska förutsättningarna för ett överraskande angrepp ökar" (FK 78) respektive att "den militära styrkeutvecklingen i omvärlden innebär att angrepp
kan sättas in med kortare varsel än vad
som tidigare bedömts möjligt" (FK 78).
Å andra sidan har synpunkter som dessa
framförts sedan i varje fall 30 år tillbaka i
tiden. I ett längre perspektiv har överraskning varit nyckeln till alla spektakulära- om än inte alltid avgörande militära framgångar. Överraskning är, har alltid varit och kommer rimligen att så
förbli det bästa sättet att maximera vinsten och minimera kostnaderna. Det kan
därför vara olyckligt eller farligt att tro
att det går att eliminera risken för överraskning genom organisatoriska, materiella eller andra åtgärder. Genom att
det är angriparen som har initiativet ,
kan han överraska på olika plan och på
olika sätt; i val av aggressionsslag, till
tid, i rum, med strategi/taktik, med materiel. De senaste årens ubåtsincidenter
har klart belyst detta. Vi har blivit överraskade av var kränkningarna skett, av
den taktik ubåtarna tillämpat, av den
materiel som utnyttjats. Vi har inte heller kunnat beivra kränkningarna effektivt; vi har helt enkelt inte haft de perso-
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nella, taktiska och materiella förutsätt ningarna. Det håller nu på att repareras
men tar tid och kostar pengar. Det kräver också omsorg och eftertanke så att
inte andra funkt ioner försummas under
tiden. Så att vi inte genom att täppa till
en lucka i försvarsmuren öppnar en annan. Detta är inte bara en fråga för försvarsmakten utan för hela totalförsvaret. En av angriparen utnyttjad lucka i
känsliga funktioner kan få förödande
konsekvenser. Ä ven detta har blivit
bjärt belyst genom elavbrottet vid årsskiftet 1983/84. Ett elavbrott som mörklade stora delar av Sverige. Överraskningsmomentet är även här mycket påtagligt. De allra flesta av oss utgår från
att elektriciteten är något som ständigt
finns, ingår som någon slags självklar del
i våra mänskliga rättigheter. Få av oss
torde ha funderat över t ex vad som skulle behövas i ett hem för att vid elavbrott
kunna klara mat och värme. Ännu färre
torde ha gjort något åt det.
Även elproducenterna blev överraskade. Kanske inte så mycket över vad som
ursprungligen orsakade haveriet men
desto mer över hela raden av följdkonsekvenser. Och inte minst över den tid det
tog att återställa haverierna!
Vi kan aldrig bortse från att vi kan
komma att bli överraskade av en angripares åtgärder. Åtgärder som slår mot
enskilda utsatta delar av samhället men
får vittgående konsekvenser för hela totalförsvaret, inte minst för dess militära
del. Men även om vi inte kan eliminera
risken för att bli överraskade av angriparens insatser och uppträdande kan vi ändå högst avsevärt höja hans " överraskningskostnader" . Det vi kan och måste
göra är av både materiellt och intellektuellt slag. Vi måste vara lyhörda, totalförsvaret måste kunna verka med några

resurser under fred och under omställning från fred till kris- eller krigsförhållanden. Vi måste ha en planläggning som
säkerställer att det inte under viss tid eller inom visst område uppstår vacuum i
vår försvarsförmåga. Vi måste kunna
krigsorganisera snabbt. Slutligen måste
vi i utbildning och övning träna oss att
möta oväntade situationer så att vi inte
blir ställda och handlingsförlamade om
vi ändå plötsligt skulle stå inför det helt
oförutsedda . E ller som någon sagt; vi
måste vara beredda och förberedda på
att leda kaos.

Om beroendeförhållanden
Tidigare har påpekats att viktigare
funktioner i den fredstida samhällsstrukturen är inbördes beroende av varandra.
Det kan finnas anledning att något närmare beröra beroendeförhållandena
mellan försvarsmakten och samhället i
övrigt.
Försvarsmakten har för många funktioner alltid varit beroende av ett fungerande samhälle. Beroendet var länge av
det omedvetna slaget - för såväl den militära som den civila delen av befolkningen. Den militära organisationen försökte
dock vara så oberoende som möjligt.
Den innehöll också länge många resurser
som jämväl fanns tillgängliga i övriga
samhället. I slutet av 60-talet började
emell ertid de militära myndigheterna inledningsvis chefen för armen - mera
konsekvent driva tesen att sådana för
försvarsmakten nödvändiga resurser som
lika bra eller bättre kunde tillhandahållas av övriga samhället , sådana resurser
skulle inte organisatoriskt ingå i försvarsmakten. I stället skulle resurserna
upphandlas av försvarsmakten på sedvanligt "civilt" sätt.
Det helt dominerande skälet för att

mera systematiskt vilja ta i anspråk de civi la resurserna var naturligtvis ekonomiskt. Man var tvungen att spara och
här fanns rimligen en outnyttjad sparpotentiaL Den här linjen har sedan vidareutvecklats och omfattar nu hela totalförsvaret. I 1982 års försvarsbeslut uttalas
att " när totalförsvaret byggs upp bör inte skapas särskilda resurser för sådana
behov, som kan tillgodoses genom fredssamhället. Omvänt bör de särskilda resurser som finns inom totalförsvaret i
möjligt utsträckning användas för att bistå fredssamhället. Genom dessa åtgärder kan en bättre effekt erhållas till
oförändrade eller lägre kostnader för
samhället".
Det återstår att se om sammanhanget
mellan bättre effekt och lägre kostnader
är så enkelt. Om man så enkelt kan få
både lägre kostnader och högre effekt.
Men en självklar konsekvens av den här
principen är ökad konkurrens under beredskap och krig om flera känsliga och
begränsade resurser. Fredsamhället dimensionerar sin varu- och tjänsteproduktion i stort efter vad som är företagsekonomiskt eller "fredsamhälleligt"
motiverat. Den " överkapacitet' som
finns att dela på kan härledas ur viss
överetablering inom någon bransch,
minskat resursbehov inom den civila sektorn under beredskap och krig, ökat kapacitetsutnyttjande genom t ex större
arbetstidsuttag, ändrade kvalitetskrav
m m. Trots det kommer det alltid i en given sitation att finnas brist på viktiga resurser. Då måste bristerna kunna hanteras och fördelas så att det övergripande målet- största möjliga försvarseffekt
- innehålls med så stor säkerhet som
möjligt . Detta ställer krav på ledningens
befogenheter, kunskap och insikt om
sammanhang och beroenden inom totalförsvaret och att dessa förhållanden kan
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variera med läget. Kraven härvidlag
skärps ju större beroendena blir mellan
olika funktioner och med mer komplicerat samverkansm önster. Bristande kunskaper om detta och varsamhet vid fördelningen av resurser eller brister kan då
lätt innebära att man rycker undan grunden för den egna verksamheten . Vad
speciellt gäller försvarsmakte n behöver
den i allt större utsträckning aktivt medverka till att väsentliga samhällsfunktioner kan hållas igång. Det är något som
måste påverka såväl den dagliga detaljplanläggningen som den övergripande
operativa planläggningen. Mera om detta tas upp längre fram under ett avsnitt
om samordning och samverkan .

En liten sammanfattning
Totalförsvare t omfattar eller berör hela
samhället och därmed också hela befolkningen .
Samhället och då även totalförsvaret
existerar och fungerar i en komplex påverkans- och beroendestru ktur.
Totalförsvare t måste kunna
krigsorganise ra sig snabbt
verka under omställning från fred till
kris eller krig
verka med berörda delar under fred
anpassa sig till olika slag av hot
inom sig samverka för att säkerställa
en samordnad verksamhet med största möjliga försvarseffekt .

*
*
*
*
*

Avsikten är nu , att mot bakgrund av
resonemangen kring samhället och totalförsvaret , beskriva förutsättninga r och
möjligheter att innehålla viktigare krav
på tot.alförsvaret.

Samhället i produktionstermer
Den fredstida produktionen kan sorteras
efter flera olika principer. Det kan vara
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efter vem som producerar , för vem det
produceras (t ex import/export ), hur det
produceras osv. För resonemangen här
är det själva produkterna som är av
störst intresse . Det är för totalförsvaret
av betydelse vilka produkter som skapas
i fred, i vilken omfattning de skapas och
varför de skapas. Däremot är det i detta
sammanhang av mindre intresse hur själva produktionen i sina enskildheter är
organiserad så länge produktionen sker
effektivt och kompetent. Det skall också
med en gång sägas att just effektiviteten
och kompetensen i det fredstida produktionsarbet et inte kommer att ifrågasättas . En utgångspunkt är nämligen att
det finns inga som kan klara av en viss
speciell produktion bättre än just de som
ansvarar för den i fred.
Om man vill relatera produktionen till
totalförsvaret bör den sorteras; dels i
hanterbara grupper, dels efter umbärlighet eller oumbärlighet . Det är en självklarhet att all produktion inte är av samma betydelse för totalförsvaret. All produktion är inte heller av samma betydelse för det fredstida samhället. Vad som
är umbärligt eller inte kan man säkert ha
flera meningar om. Det är heller inte
nödvändigt att helt reda ut detta i någon
slags strävan efter fullständighet. Vad
som är viktigt att klara ut är emellertid
vilka produkter - varor och tjänster som är helt umbärliga för både samhällets funktion och den enskildes överlevnad. Det handlar om att försöka definiera vilka krav som måste ställas på
produktionen . Vilka produkter som
måste finnas tillgängliga i fred för att
kunna finnas i krig . Hur de påverkas av
de krav som det krigsorganiserade samhället ställer. De här frågorna har behandlats av många , senast av 1978 års
försvarskomm itte . Exempel på sådana
oumbärliga produkter är mat och värme,

elektrisk ström, transporter , omsorg
mm .
En konsekvens av det specialiserade
och integrerade samhället är att det är
svårt och i vissa fall ogörligt att prioritera avgörande funktioner och branscher
sins emellan . Som tidigare har framhållits är beroendeförh ållandena inom samhällsstrukture n sådana att många aktiviteter lever av och genom varandra.
Därför har det inte varit möjligt att med
utgångspunkt i totalförsvaret s behov
sortera produktionen i definitiva prioritetsgrupper. I stället har valts en indelning i Samhällsfunktionella grupper som
också går att tillämpa för beredskapsoch krigsförhållanden .
Den första gruppen omfattar den
tj änsteprodukti on m m som är till för att
vi skall kunna dra försorg om dem som
inte kan klara sig själva och för att skapa
de mänskliga förutsättninga rna för samhällets fortlevnad och utveckling. I den
här gruppen återfinns vården om barn ,
gamla och sjuka, skolan, övrig social
verksamhet m m. Uttryckt på annat sätt
hör till det här området barnomsorg,
hälso- och sjukvård , hälsoskydd , socialvård, utbildningsväsende etc. De som i
fred tar i anspråk dessa tjänster rör sig
om ca 3,5 miljoner medborgare. Av dessa utgörs knappt 1/2 miljon av studerande
utanför den egentliga grundskolan. Den
här tjänsteproduk tionen är oundgänglig i
fred och den är det också i krig. Gruppen
sammanfattas under namnet "Sociala
gruppen".
Den andra gruppen sätts samman av
den basproduktio n som utgör förutsättning för all annan verksamhet. En del av
produktionen är sådan som aldrig(!) kan
tillåtas upphöra . Exempel härpå är
transporter , elförsörjning och telekommunikation. En annan del av produktio-

nen är av mera fast karaktär. Dit hör tillgången på vägar, hamnar och flygfält.
En tredje del utgörs av mera tjänsteinriktat handlande. Här återfinns t ex ordning och säkerhet, räddningstjän ster och
information. Gruppen benämns "Bas
och infrastruktur" .
Den tredje gruppen utgörs av den tillverkande produktionen . Hit hör livsmedels- , beklädnads- , verkstads-, elektronik-, byggnads- m fl industrier och
tillverkande förtag i övrigt. Hit har även
förts hela reparations- och underhållssektorn i den utsträckning dessa funktioner inte är direkt integrerade i branscher
och verksamheter som återfinns i andra
grupper. Även i denna grupp- som benämns "Tillverkande " - finns flera
branscher vilkas produkter mycket påtagligt påverkar vår överlevnadsfö rmåga.
Den fjärde gruppen innefattar vad vi i
vid bemärkelse skulle kunna kalla råvaruförsörjning en . Denna kan säkras på i
princip två sätt. Det första innebär produktion inom landet som t ex sker genom jord- och skogsbruk, gruvdrift, annan mineralutvinn ing , fiske m m . I den
mån som råvarorna inte kan produceras
inom landet måste de importeras. Hit
räknas också sådana insatsvaror utan vilka den inhemska råvaruproduk tionen
avsevärt försvåras med lägre effektivitet
som resultat. standardexem plet i dessa
sammanhang är konstgödning för jordbruket . Gruppen benämns "Råvaror".
Hur den nu beskrivna och sorterade
produktionen i fred ter sig i enkel bild visas på nästa sida.
Det är att observera att flera
"branscher" inte redovisas under sina
vanliga benämningar utan med en funktionsbenämni ng .
Det
är
sådana
"branscher" , som äve n om de skall fylla
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viktiga uppgifter i fred , ändå har sin absoluta huvuduppgift under krigsförhållanden. Sålunda sorteras det militära
försvaret in under funktion "yttre säkerhet", civilförsvaret under funktionen
räddningstjänst o s v.
Det torde vara uppenbart för de flesta
att med alla de direkta och indirekta beroendeförhållanden som finns inom produktionen så kan den inte fortgå ens i
fred helt störningsfritt. Trots det är säkerheten i produktionen i fred mycket
hög. Det beror på flera fö rhållanden. De
grundläggande basresurserna tillhandahålls på ett sätt som gör dem till en
självklar, icke ifrågasatt tillgång. Elströmmen och telefonsystemet t ex finns
alltid tillgängliga. Avbrott hör till sällsyntheterna och anses i stor utsträckning
inte behöva beaktas. Så är de också få
som har garderat sig på ett eller annat
sätt mot avbrott i t ex elförsörjningen .
Ett annat förhållande som bidrar till
driftsäkerheten i produktionen är att olika branscher har en mycket stor inbyggd
förmåga att möta olika slag av branschspecifika störningar. Det finns en faktisk
krismedvetenhet - som dock som regel
inte sträcker sig ända till garderingar för
basresursbortfalL Inom vissa branscher
är krismedvetenheten mycket utbredd
och förmågan att konstruktivt möta
oväntade situationer mycket stor.
Det kan slås fast att hela den sammansatta och sammanvägda produktionen i fred i stort fungerar väl. Den
branschvisa specialiseringen har skapat
ett mycket stort kunnande och kompetens inom respektive bransch. En kompetens som inte kan nås annat än genom
utbildning och erfarenhet. Sådant tar tid
och därför måste den befintliga specialkompetensen behållas inom sådana
branscher som oundgängligen måste fun-

gera om samhället alls skall kunna krigsorganiseras. Men även om produktionen
i stort fungerar väl så innebär naturligtvis specialisering , integration och beroenden att strukturen är känslig för de
störningar som trots allt inträffar ; i fred
förhållandevis sällan , i krig något man
måste kalkylera med. Avsikten är inte
att gå djupare i de frågor som berör samhällets sårbarhet. Dessa har behandlats
och övervägts och görs så kontinuerligt i
flera olika sammanhang och på ett betydligt mera omfattande sätt än vad som
är möjligt här. Det finns emellertid anledning att något beröra på vilka sätt vi i
ett visst givet läge kan reducera konsekvenserna av störningar i försörjningen
av basresurserna.
Om vi t ex ser på elförsörjningen förefaller det nästan otroligt att en enskild
företagare inte skulle vara medveten om
hur hans verksamhet är beroende av en
väl eller ständigt fungerande elförsörjning. Trots det är intresset svalt för att
själv ordna med t ex egen reservkraft eller ens möjligheter att koppla in sådan.
Sannolikt beror det på den stora leveranssäkerheten i fred i kombination med
kostnaderna för olika slag av reserver.
Det är huvudsakligen på det offentliga
området som reservmöjligheter har säkerställts: på sjukhus, hos kommunikationsverken, inom försvarsmakten, inom
kommunerna etc.
Känsligheten för elavbrott kan också
reduceras på annat sätt än genom egen
reservelkraft. Det gäller kanske framför
allt i hushållen där alternativa icke elberoende uppvärmningssystem, matlagningsanordningar etc skulle göra att i
varje fall de livsuppehållande funktionerna hjälpligt kunde tillgodoses. Men
även om det mera konsekvent skulle satsas på att med olika metoder minska
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konsekvenserna av elbortfall , kommer
ändå många funktioner att vara helt beroende av elförsörjning via det ordinarie
elnätet. Samtidigt kan avbrott inte uteslutas i fred och riskerna för avb rott ökar
naturligtvis drastiskt under krigsförhållanden . Då finns endast en möjlighet att
förbättra säkerheten i det ordinarie elnätet och det är genom en hög reparationsberedsk a p. Ju större riskerna är för
både många och stora skador , desto viktigare blir det att kunna disponera kvalificerade repa rationsresurser med hög
insatsberedskap. Detta gäller generellt
för de flesta av de basresurser som totalförsvaret är helt beroende av; el, telekommunikationer , järnvägstrafiken m m
m m . Detta är synpunkter , som måste
beaktas vid samhällets övergång från
freds - till krigsorganisation. Vad händer
egentligen i samhällsstrukturen och de
enski lda funktionerna vid omställningen
från fred till krig.

Krigsorganiseraodet
Vid beslut om försvarmaktens mobilisering och samhällets krigsorganiserande
är det primära som händer att

* värnpliktiga inkallas till försvarsmakten (yttre säkerheten)
* civilförsvarspliktiga inkall as till civilförsvaret (räddningstjänsten)
* frivilligpersonalen tas i anspråk
* personal tas i anspråk med stöd av
speciella pliktlagar där så behövs
* planlagda fordon , fastigheter och för-

nödenheter tas i anspråk
ransoneringar och reglering införs där
så krävs för god hushållning
produktionen blir i huvudsak hänvisad till inhemska " råvaror" .
Självfallet innebär dessa åtgärder stora ingrepp i den fredstida produktionen .
Samtidigt erfordras mycket av denna

*
*
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Funktionsförändringar vid krigsorganisering

fredsproduktion av varor och tjänster för
att vi skall kunna ställa om från fred till
krig, överleva i krigssamhället och utveckla någon försv a rseffekt. Vilken produktion det handla r om torde framgå
enklast av den ursprungliga produktionsbilden (Bild 1) , fast nu i något annan
skepnad.
Först kan konstateras att det är framför allt tre funktioner på vilka det i krig
ställs helt nya kvalitativa och/eller kvantitativa krav . Det är den " yttre säkerhetsfunktionen ", som byggs ut kraftigt
och ges en ny organisation - det militära
försvaret mobiliserar. Samma gäller
" räddningsfunktionen" - civilförsvaret
krigsorganiseras. Den tredje funktionen
är hälso- och sjukvården, som i stort
skall fungera efter fredstida mönster
men med avsevärt utökad vårdkapacitet
och med större satsning på akutvården.
Den här utbyggnaden skall ske utan att
andra väsentliga samhällsfunktioner
stannar. Utbyggnaden förutsätter också ,
för att alls kunna genomföras inom rimlig tid, att andra väsentliga samhällsfunktioner fungerar och fungerar väl.
Vilka är de "andra väsentliga samhällsfunktionerna "?

-----Barn 0-7 år
studeranden i grundskolan
Personer över 70 år
Sjuka, handikappade etc

c:a 3,0 milj invånare

l
l

l
l

~

- Gymnasie"=", uni.;;rsitets--och hci"9sk~ertuderande
c:a l milj

r
l

Jord- och
skogsbruk

~~~~~----1

""- 1
""-

l

../, TelekOllinunikationer

/'J
~~-------------1
' l))

Gruvdrift
Fiske
Energi (utom el)

1
1

,- _ _

'-'

(
\

_ 2

1) ,

mm
/l

'

1/

2

Ordning och inre
säkerhet

2

Infonna t i on

--1 )

·-

c:

.J<(.

.J<(.

CIJ

>

o

:;

c:

o

l-

.....
.J<(.

~

:;:;

CIJ

;;::;

)(

CIJ

1-

"'
c:

01
01

~

l

Räddning

Post och betal- i
ning
,
~)Vägar, järn- l
2) , "'-vägar, hamnar .l

""'
...."'
"'l-

~;

Yttre säkerhet

2)

"C

Transporter

l

l

'"- - - 1- _,_ _ _ _ _ _ _--.j

l

I ett fortvarighetstillstånd är alla i bild
2 förtecknade funktioner väsentliga för
att samhällsstrukturen skall kunna hålla
ihop. Det finns dessutom flera sådana
funktioner som dock inte tagits med här ;
bilden är en principbild och gör inte an språk på att vara komplett. Emellertid
är inte alla väsentliga funktioner lika betydelsefulla för själva övergå ngen från
freds- till krigsorganisation. Krigsorga niserandet innebär att resurser - mänskliga och materieilla - omfördelas mellan
olika funktioner och regioner. För att få
igång och genomföra den processen
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l) att de berörda blir varse att omorganisering skall ske och att den kan "ledas",
2) att det finns fungerande fysiska resurser för att genomföra omlokaliseringen.
Härur kan härledas de funktioner som
inte bara är väsentliga samhällsfunktioner i allmänhet utan utgör de oundgängliga förutsättningarna för själva krigsorganiserandet. Dessa helt oundgängliga
funktioner har markerats i bild 2. Utöver
de markerade funktionerna hör till det
oundgängliga också vägar och järnvägar,
hamnar och flygfält samt delar av hälsooch sjukvården etc. slutligen det viktigaste av allt - varje enskild människa
måste ha tillgång till mat och värme .

Krav på krigsorganiseraodet
Men det räcker inte med att vi faktiskt
kan krigsorganisera. Det finns också
krav- inte minst från statsmakterna- på
hur krigsorganiserandet skall gå till och
vilka krav totalförsvaret för övrigt skall
kunna svara upp mot. Bilden 3 skall försöka ge en visuell bild över de allra
tyngsta kraven.
Det går naturligtvis att både ange flera krav och specificera de som nu står i
bilden . Men för de principiella resonemangen räcker den här bilden som
grund .
statsmakterna har inte bara formulerat krav. Man har också anvisat vägar för
hur kraven skall kunna tillgodoses. Frågor rörande flexibilitet, samordning och
samverkan behandlas under avsnittet om
ledning. Det är emellertid uppenbart
mot bakgrund av den sammanvävda
samhällsstrukturen att effekten av våra
olika åtgärder blir helt beroende av hur
vi lyckas få sammanhang och konsekvens
i dem. De andra kraven- snabb och sä-
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Hot/Angripa re

ker mobilisering etc och verkansförmåga
under omställningen - hänger ihop. Det
bästa sättet att möta kraven på vore om
vi inte behövde omorganisera något alls.
Det är nu inte möjligt. Men statsmakterna har som sagt anvisat vägar. Det kan
därför finnas anledning citera några viktigare uttalanden .
"För landets förmåga till försvar är det
nödvändigt att näringsliv och samhälle
kan tillhandahålla de förnödenheter och
tjänster som fordras och för att dels
skydda befolkningen och tillgodose dess
försörjning och andra väsentliga behov ,
dels stödja det militära försvaret. Ett av
syftena med våra beredskapsåtgärder vid sidan av uppbyggandet och vidmakthållandet av ett militärt försvar och ett
befolkningsskydd - är att skapa förutsättningar för att nödvändiga samhällsfunktioner skall kunna upprätthållas under kriser och krig" (FK 78 , FB 82).
"Det blir nödvändigt att i större utsträckning än hittills lita till näringslivets
och olika samhällsorgans förmåga till
omställning och anpassning till de krav
en kris ställer. En mera aktiv medverkan
från näringslivets sida i studier och planering inför krissituationer skulle öka
beredskapen för omställningar." (FK 78,
FB 82)

"l den svåra situation då samhället
skall ställas om för kris eller krig måste
ändringar i ledningsförhållanden , organisation och arbetssätt undvikas så långt
som möjligt. Grundläggande för försvarsplaneringen bör därför vara att ett
ansvar i fred för någon samhällsfunktion,
som skall upprätthållas under kriser och
krig, skall behållas i sådana situationer
och vara förenat med ett ansvar för att
erforderliga beredskapsåtgärde r vidtas. "
(FK 78, FB 82) (Den s k ansvarsprincipen)
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Det kan knappst finnas någon tvekan
om vad statsmakterna avser med sina uttalanden och inriktningar. Låt de som
sköter verksamheter, branscher och
funkt ioner i fred också sköta dem i krig.
Det finns inga som kan sköta det bättre ;
i många fall finns det inga andra som kan
sköta det alls. Låt skomakaren bli vid sin
läst. På så vis kan vi minimera fredssamhällets behov av omorganisation.
Det i sin tur ger de bästa förutsättningarna för ett säkert och snabbt krigsorganiserande. Det ger också kontinuer li g
drift på de funktioner som behålls oförändrade. Som visats i bilderna l och 2 innebär omställningen från fred till krig inte någon egentlig dramatisk strukturförändring i samhället. Vad som händer är
att några funktioner expanderar , en del
mycket kraftigt , många behålls effektmässigt oförändrade medan andra får
läggas ned eller gå på sparlåga . Hur har
då detta slagit igenom hos de planläggande.

Planläggning och
förberedelser i fred
Det skall från början sägas att den nu
befintliga planläggningen är synnerligen
omfattande, detaljrik, i delar inaktuell
och ofta med svagt sammanhang mellan
totalförsvarets olika delar. Av en " plan "
måste krävas två saker; att den är aktuell och att den uppfyller de grundläggande syftena med planläggningen. Dessa grundläggande syften är
l) att säkerställa nödvändig produktion
i krig så att för totalförsvaret , samhäHet oumbärliga varor och tjänster
kan tillhandahållas när och var de behövs ,
2) att säkerställa en ledning som i krig
skall garantera att de befintliga resur-
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serna utnyttjas och sätts in på effektivast möjliga sätt.
Svagheterna i den befintliga planläggningen har sin grund i krav eller strävan efter fullständighet , planläggningsmetoder som inte är tillräckligt anpassade till samhällsutvecklingen samt till
bristande hänsynstagande till de omfattande beroendeförhållandena mellan
samhällsfunktionerna. Komplexiteten i
samhällsstrukturen har medfört att nuvarande planläggning har en omfattning
som gör det svårt , i många fall omöjligt,
att revidera planerna i den takt som vore
nödvändigt för att hålla dem aktuella.
Det är uppenbart att något måste göras
- inaktuella planer torde med säkerhet
var sämre än inga alls.
Vad kan eller bör göras? Ja, för aet
första får inte planläggningen vara mera
omfattande än att planerna kan hållas
aktuella. Begränsningar kan ske på
många sätt. Ä ven här har statsmakterna
givit inriktningen. Lita i större utsträckning på näringslivet, undvik ändringar i ledningsförhållanden , tag fasta
på ansvarsprincipen. Vidare , fast utanför
statsmakternas direkta inriktning , undvik att planlägga för ianspråktagande
(krigsleverans) av sådana resurser som
finns att köp a på vanligt sätt ( det gäller
allt från karameller till bildäck och motorsågar). Koncentrera planläggningen
på inledningsskedet ; säkerställ så långt
möjligt krigsorganiserandet. Arbeta med
översiktlighet och i tillämpade branschtermer; låt verkligheten styra! Satsa på
att säkerställa resursernas tillgänglighet.
A vs tå från att försöka fördela resurser
mot mer eller mindre rimliga behovsberäkningar. Fördela resurserna i stället
genom att ange företrädesrätt ; något
som ger ett mycket enklare och mera
flexibelt förde lningssystem.

Detta var några exempel på åtgärder
som faktiskt kan vidtas utan större svårigheter. Rent praktiskt skulle det kunna
innebära
att antalet krigsleveransbesked reducerades avsevärt och att antalet s k
krigsviktiga företag också reducerades;
att t ex byggnads- och reparationsbranschen behåller sin fredstida
struktur och hanteras som vilken
krigsviktig bransch som helst - inte
som nu, ges en annan status och en
ny ledningsorganisation;
att uppdelningen av våra bensionstationer i s k a- respektive d-stationer
upphör då den inte fyller någon rimligt vettig funktion. Tvärtom , dels
får båda mackslagen sitt drivmedel
från samma ställe, dels innebär det
minskande antalet mackar att man i
glesbygd kan tvingas köra långa
sträckor bara för att tanka. Vilket är
ett stort resursslöseri till ingen nytta.
Fördela resurserna med företrädesrätt - det är effektivare och säkrare!
att ansvaret för planläggningen renodlas
för respektive sektor. Så kan t ex
länsstyrelsens ansvar för hela den
fysiska planläggningen av den krigsviktiga delen av näringslivet medan
den centrala myndigheten (i det här
fallet ÖEF) anger de restriktion i resursernas utnyttjande som riksintressena motiverar.
Konsekvenserna av de här och liknande åtgärder blir att större omsorg
kan ägnas åt att säkerställa tillgängligheten för de tidigare angivna , oundgängliga samhällsfunktionerna. Därmed ökar
förutsättningarna för en snabb och sä ke r
mobilisering. Men det erfordras också
att man i planläggningen i större usträckning beaktar beroendeförhållandena

mellan samhällsfunktionerna. Detta är
väsentligen en samordnings- och samverkansfråga som kommer att beröras
något under avsnittet om " ledningen".
Det finns emellertid anledning att peka
på att bristande samordning i det praktiska planläggningsarbetet bl a kan leda
till att flera myndigheter tillgodoräknar
sig samma resurs. Bristande samordning
kan också innebära att någo n myndighet
i sin nit att tillgodose den egna organisationen rycker undan grunden för annan
oundgänglig produktion inom andra
samhällsfunktioner. Man sågar så att säga av grenen man sitter på. Exempel på
detta är försvarsmaktens och civilförsvarets uttagning av fordon . En onödigt
stor och okänslig fordonsuttagning kan
inom vissa regioner helt rasera möjligheterna att under det känsliga inledningsskedet upprätthålla ett rim ligt fungerande vägtransportsystem. Samtidigt är
transportfunktionen avgörande för hur
mobilisering kan genomföras.
Ä ven i den operativa planläggningen
måste man beakta beroendeförhållandena mell an samhällsfunktionerna. Det är
en självklarhet att om landet utsätts för
militärt angrepp så skall försvarsmakten
ges a ll t tänkbart understöd . All verksamhet måste inriktas på att bidra till
och underlätta försvarets genomförande .
I särskilda regeringsanvisningar sägs bl a
att de civila totalförsvarsgrenarnas verksamhet skal l anpassas till hur det militära försvaret är avsett att verka i krig.
Men , anpassningen kan inte bli villkorslös. Försvarsmakten är för sitt understöd
och sin uthållighet beroende av fungerande samhälle och produktion. Denna
produktion är till sin absoluta huvuddel
stationär. Samhälle är där människor lever och arbetar. Den geografiska lokaliseringen av samhälle , människor och
produktion är förhållanden som måste
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påverka den militära operati va planl äggningen- i varj e fall så länge de nuvarande beroendeförh ållanden a består. Inom
Nedre Norrlands militär- och civilområde sker mer än 75 % av all produktion
inom 5 mil från kusten. Disponeras inte
den produktione n måste dess oundgä ngliga delar tas fr ån annat håll. Det är uppenbart att försvarsmakten måste beakta såda na förhållanden i sin operativa
planläggning om den på ett rimli gt sätt
ska ll kunna anses va ra verklighetsförankrad.
D e n tid är sedan länge förbi när myndighete rnas pl anläggning kunde ske oberoende av varndra. Det är i dag helt nödvändigt att en planläggande myndighet
noga överväger konsekvenserna för andra funktionr av sina åtgärder och hur det
i sin tur kan komma att påverka den egna verksamheten. Detta helt oavsett om
myndigheten i fr åga har någon formell
företrädesrätt till en viss resurs eller inte. Särskilt p åtagligt blir detta när man
studerar den mest fundamentala resursen av alla- den mänskliga .

Befolkning och arbetskraft
Sverige har e n befolkning på ca 8,3 miljoner invånare. Av dessa omfattas ca 5,5
miljoner av någon tjänstepliktslagstiftning (16-70 år). Om man drar ifrån studerande vid gymnasieskolan, högskolor
och universitet samt sjuka och handikappade , återstår ca 4 ,8 miljoner invånare.
Det är dessa , reducerade med pensionerade yngre än 70 år, som i allt väsentligt
svara för produktionen i fred. Arbetskraftens fördelning på olika samhällssektq rer är naturligtvis en konsekvens av
samhällsstrukturen . Ändrar man i strukturen leder det till andra krav på fördelning av arbetskraften. I det föreg åe nde
har visats på vilka samhällsfunktioner

som är oundgängliga för mo bi li sering
och krigsorganisering.
När samh ället krigsorga niserar fullt ut
komm er ca l miljon mä nniskor att lämna
sina fredstida arbetsuppgifter för att ingå i försvarsm aktens och räddningstjänsten s krigsorganisation. Nästan hälften
kommer att behöva byta bostadsort. De
tomrum denn a miljon lämnar efter sig i
den nödvändiga produktionen måste fyllas på något sätt. Tjän steplikti ga har vi
ca 5,5 milj in vånare; försvarsmakt ,
räddningstjän st m m tar ca l ,2 miljoner.
Kva r finns då , om vi också räknar bort
sj uka och handikappade m fl , ca 4 ,1 miljoner. Detta är något mindre än dagens
egentliga arbetskraft. E n ökning av arbetstiden med l timme per dag från 40
till 45 timmar per vecka , motsvarar ett
arbetskraftstillskott om ca 0,5 milj
männskor. Lägger man sedan till den arbetskraft som frigörs genom att umbärlig
eller onödig produktion avvecklas , så
torde det st å helt klart, att de arbetskraftsproblem som uppstår inte primärt
är en kvantitetsfråga. Trots det upplever
vi besvärande person albrister i känsliga
funktioner.
Det finns en mycket påtaglig konkurrens om den yrkesutbildade , kvalificerade arbetskraften. Att det är så beror på att försvarsmakten, räddningstjänsten och samhället i övrigt efterfr ågar just den personalen. Konkurrensen finns överallt men kan uppvisa
stora regionala olikheter. Det kan här
vara av intresse att peka på två Sverigebilder ; den ytproportionella och den befolkningsproportionell a.
Konkurrensen om de kvalificerade befattningshavarna blir särskilt stor i de
glesbefolkade områdena. Den skärps sedan också av att försv arsmakten på operativa grunder måste fördela sina för-
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Bild 4 (Ur Samhällsplanering i Sverige)

band över landet i andra proportioner än
de som motsvaras av den befolkningsproportionella bilden. D e t innebär de ls
större krav på att disponera den lo kal a
befolkningen, dels större tryck på samhället i övrigt genom ett totalt sett inte
oväsentligt befolkningstillskott.
Försvarsmaktens och räddningstj änstens krav på personal tillsammans med
närings- och samhällslivets specialisering , integrering och koncentrerin g medför alldeles särskilda och svåra avvägningsproblem på personalområdet. Stort
intresse har också ägnats åt hur landets

samlade person altillgångar skall utnyttjas p å bästa sätt. Ett omfattande underlag har tagits fram. 1978 års försvarskommitte har föreslagit regler för prioritering av arbetskraftens utnyttjande .
Det mesta i kommittens förslag i detta
avseende har också blivit statsmakternas
beslut (1982 års försvarsbeslut). Arbetet
med arbetskraftsfrågorna drivs kontinuerligt ; i försvarsdepart e mentet bereds t ex för närvarande ytterligare underlag för prioritering och fördelning av
personaltillgångarna inom totalförsvaret. Vad är det då egentligen som utgör
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själva problemet i personalhanteringen?
Problemet är att det är så många som
efterfrågar den kvalificerade, yrkesutbildade personalen; försvarsmakten,
räddningstjänsten , myndigheter och
samhället i övrigt. Överallt anses de oersättliga. Vad nu gäller män i värnpliktsåldern har försvarsmakten en slags absolut företrädesrätt. Det betyder att övriga samhällsfunktioner kan disponera
män i värnpliktsåldern endast om försvarsmakten avstår från dem. Värnpliktiga som av olika anledningar frikallas
från sin värnplikt överlämnas till den civila sektorn. Vidare kan den civila sektorn disponera- i varje fall en tid- sådana värnpliktiga som inte inkallas i det
första inledande skedet utan utgör reservpersonal av olika slag. De här två
grupperna; de frikallade och de icke inkallade är tillsammans mer än hälften av
alla män i värnpliktsåldern . Men det är
inte kring den här personalen som de
svåra konkurrensförhållandena uppstår.
Det är i stället kring de som är krigsplacerade i försvarsmakten samtidigt som
de är " oumbärliga" inom de övriga
oundgängliga
samhällsfunktionerna.
Den här kategorin kan disponeras av den
civila samhällssektorn endast om försvarsmakten medger uppskov från
värnpliktstjänstgöringen.
Det borde inte vara alltför svårt att ta
fram och lägga fast principiella prioriteringsregler för hur arbetskraftstillgångarna bör fördelas. Ett första steg har
också tagits genom de principer som
lagts fast i 1982 års försvarsbeslut. Det
borde inte heller vara alltför svårt att
konk'retisera med exempel hur dessa
prioriteringsregler bör tillämpas. Vad är
då så svårt med uppskovshanteringen?
Egentligen är det inte så svårt. Det
handlar ju ytterst om att säkerställa sam-
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skulle mera tid kunna ägnas åt övriga
uppskovsansökningar. Förhoppningsvis
har man då bättre förutsättningar att nå
överenskommelser om vad som skall göras för att ernå " bästa samhällsnytta" .
Det finns säkert flera sätt att förenkla
och effektivisera uppskovshanteringen
på . Men det kanske allra viktigaste har
redan påtalats när den fredstida planläggningen diskuterades; varje beslut
måste fattas i medvetenhet om dess konsekvenser för helheten .

*

Ledningen, samordning
och samverkan

De här förh ållandena kan man göra
något åt. I botten ligger fastställda prioriteringsregler grundade på "oundgänglighet". Sedan borde det vara möjligt att
hantera många uppskov med automatik;
med viss yrkesutbildning och befattning
skulle automatiskt följa uppskov om vederbörande befattningshavare är värnpliktig. Några exempel. Det är inte
okänt att de flesta arbetsgivare försöker
att minimera antalet anställda. Det gäller också de offentliga arbetsgivarna. Så
minskar Statens Järnvägar antalet lokförare genom att bl a gå över till enmansförda tåg. Televerket försöker begränsa
antalet kvalificerade reparatörer med
bl a olika tekniska lösningar. Kraftindustrin begränsar sitt personalbehov genom bl a centraliserad drift och övervakning. Sammantaget finns det knappast
något överskott på kvalificerad personal
inom de här tre nämnda funktionerna.
De tillhör dessutom de helt oundgängliga funktionerna. Om man nu kunde avföra de avgörande befattningshavarna
inom de oundgängliga funktionerna från
den vanliga uppskovshanteringen, som
t ex har beslutats för brandpersonalen ,

Ledningen , eller myndigheterna som
den också kallas här , har definitionsmässigt (jfr sid 9) att inrikta samhällsverksamheten och tillse att inriktningen
så långt möjligt genomförs. I ledningen
ingår inte den eventuella del av myndigheternas verksamhet , som utgörs av produktion av varor och tjänster i fysisk bemärkelse.
Totalförsvarets fredstida ledningsstruktur är det fredstida samhällets. Den
fredstida samhällsstrukturen är också
den krigstida. Detta medför att totalförsvarets krigsorganisation på myndighetssidan i stort är densamma som fredsorganisationen vad avser riksdag, regering och de centrala myndigheterna. I
stort därför att myndigheternas egen organisation byggs ut eller reduceras beroende på vilken roll och uppgift myndigheten har under beredskap och krig . Vissa myndigheter kanske upphör helt.
Andra förändringar kan vara att vissa
nämnder träder i funktion och ansvarar
för sådana regleringar som krävs för
"bästa hushållning" med knappa resurser. Särskilda nämnder inrättas också på
den regionala nivån vilket även där
hänger samman med regleringshante-

hällets och totalförsvarets funktion .
Trots det upplevs att uppskovsinstrumentet fungerar eller hanteras mindre
tillfredsställande.
Problemen kring uppskovshantering
kan nog härledas till
stela och okänsliga uppskovsrutiner
bristande insikt om olika funktioners
betydelse för totalförsvaret och förförsvarsmakten
ont om tid för att uppskovsmyndigheterna och beviljande myndighet skall
hinna diskutera ett uppskov utifrån
"bästa samhällsnytta"
försvarsmaktens absoluta företrädesrätt

*
*

ringen. Men på den regionala nivån inträffar också andra förändringar.
Det svenska samhället styrs nästan
helt i sektorer och delsektorer. Sådana
samhällssektorer är t ex skola, sjukvård,
bostadsbyggande, vägar , försvar , arbetsmarknad. Varje sådan sektor har sin förvaltning , i många fall har även delsektorerna sin egen förvaltning. Den här
sektoriseringen är konsekvent genomförd på central nivå och för många sektorer även på regional och lokal nivå . I
länen har då myndigheterna särskilda regionala länsorgan. Exempel på sådana
länsorgan är länsskolnämnd, länsbostadsnämnd , vägförvaltning , försvarsområdesbefälhavare och länsarbetsnämnd. På det lokala planet kan sedan
finnas motsvarande sektorsorgan.
Fördelarna med sektorssystemet är att
sektorer kan inriktas , utvecklas och utövas på likartat sätt över hela landet.
nackdelarna är att det blir stora svårigheter vad gäller samordning och anpassning sektorerna emellan. Det är
också svårt, att med beaktande av regionala särdrag, skapa en bästa regional avvägning mellan de olika samhällssektorerna. Den myndighet som i fred har
att beakta de regionala sammanhangen
är i första hand länsstyrelsen. I denna instruktion står bl a att läsa att "länsstyrelsen svarar för den statliga förvaltningen i länet i den mån ej särskild förvaltningsuppgift ankommer på annan myndighet" samt
"Det åligger länsstyrelsen att ge noggrann! akt på länets tillstånd och behov
samt främja länets utveckling och befolkningens bästa ."
Detta låter sig sägas. Men det är naturligtvis inte så enkelt när huvuddelen
av de ekonomiska resurserna slussas
vertikalt eller sektorsvis. Länsstyrelsen
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kan som regel inte disponera.om de samlade resurserna inom länet på ett lämpligare sätt än det, på vilket resurserna faller ut på respektive sektor genom riksdagens, regeringens och de centrala
myndigheternas fördelning . Med nuvarande förvaltningssystem kan en optimering av resursernas utnyttjande bara
ske om sektorerna kan samordna sina
strävanden , centralt såväl som regionalt
och lokalt. Någon formaliserad, effektiv
sådan samordning finns knappast. Däremot kan man säga att det är lättast på
lokal nivå att få sammanhang mellan de
olika sektorernas verksamhetsområden.
Och svårast på central nivå av uppenbara skäl.
Samma sektorisering finns också på
central nivå inom beredskapsområdet.
Försvarsmakten är en sektor med överbefälhavaren
som
sektorsansvarig,
räddningstjänsten/civilförsvaret är en annan med civilförsvarsstyrelsen som sektorsansvarig. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar ansvarar för sektorn försörjningsberedskap och beredskapsnämnden för psykologiskt försvar för vår
psykologiska försvarsberedskap. Dessa
fyra myndigheter är speciella också i den
meningen att de har beredskap för kris
och krig som huvuduppgift. Deras produktion syftar primärt till att tas i anspråk under just kris- och krigsförhållanden. Enbart indirekt sker produktionen av dessa fyra "beredskapsverk" som
ett led i den fredstida samhällsutvecklingen. Däremot måste beredskapsresurserna kunna tas i anspråk även under
fredsförhållanden .
Övriga
centrala
myncligheter med uppgifter i krig har inte organiserats utifrån beredskapskrav
utan som en konsekvens av fredstida
samhälleliga krav och önskemål.
Från den centrala nivån går det att
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urskilja tre alternativa lednings- och produktionslinjer. Den första är den utpräglade sektorslinjen , d v s sektorn har
egna myndigheter på central och regional nivå med förlängning ned på det lokala planet. Den andra ledningslinjen innebär att sektorn inte har egna regionala
organ. Sektorns uppgifter har då ålagts
den statliga sammanhållande regionsmyndigheten; på länsnivån är detta länsstyrelsen. Den tredje ledningslinjen innebär att ansvaret för sektorns faktiska
produktion helt ligger hos icke statliga
organ . Den centrala statsmyndigheten
har i fred då en inriktande och övervakande roll som i krig kan övergå i ett
direkt ledningsansvar. Exempel härpå är
hälso- och sjukvårdssektorn.
Samhällets sektorisering medger en
effektiv styrning och utveckling av sektorn. Svårigheterna att i fred samordna
de olika sektorerna kan totalt sett innebära ett orationellt utnyttjande av våra samlade resurser. Detta är på många
sätt olyckligt men knappast katastrofalt
för samhället i dess helhet. Det fredstida
samhället har som regel råd och tid att
ordna till sådant som kan ha hamnat
snett. Annorlunda ställer det sig under
kriser och krig. Bristande samordning
kan få just katastrofala konsekvenser för
landet. Skulle därför samordningen på
de olika ledningsnivåerna behöva ske på
samma sätt i krig som i fred vore vi förvisso illa ute . Emellertid förändras i krig
ansvarsförhållandena på den regionala
nivån för att just säkerställa en effektiv
samordning av de civila och militära försvarsåtgärderna.
I krig skapas en uppgifts- och befogenhetsmässig parallellitet mellan den civila
och militära ledningen på regional nivå .
Civilbefälhavaren inom civilområdet och
länsstyrelsen inom länet är i krig högsta

civila totalförsvarsmyndighet och som
sådan ansvariga för samordningen av hela den civila delen av totalförsvaret.
Denna samordning sker främst genom
inriktning och prioritering av verksamheterna samt, som en del av detta , genom omfördelning av resurser där så är
nödvändigt och möjligt. Det bör också
noteras , att vid avbrott i förbindelserna
med statsledningen är det civilbefälhavaren som träder i regeringens ställe ; samma gäller för länsstyrelsen om förbindelserna med statsledningen och civilbefälhavaren skulle vara avbrutna. Ansvar
och beslutsbefogenheter för den högsta
civila totalförsvarsmyndigheten i sådana
situationer regleras i lag. A v särskild betydelse i avbrottssituationer är att det är
den civila myndigheten - civilbefälhavaren respektive länsstyrelsen - som om
landet angrips har att besluta om beredskapshöjning. Visserligen efter samråd
med militärbefälhavaren respektive försvarsområdesbefälhavaren men beslutet
är den civila myndighetens. Det kan finnas anledning att framhålla att beslut rörande den civila verksamheten fattas av
civil myndighet , beslut rörande militära
av militär myndighet. Det finns inget
överlämnande av beslutsbefogenheter
dem emellan . Det beror bl a på att i alla
led och på alla nivåer skall det stå helt
klart att landet och dess delar styrs av en
civil administration.
Civilbefälhavarens respektive länsstyrelsens samordningsarbete sker mot bakgrund av flera övergripande mål , vilka
återfinns i en mängd sammanhang; även
i den här handlingen . Det är t ex
största möjliga försvarseffekt
enhetlig inriktning
anpassning till hur det militära försvaret är tänkt att verka
iaktta föreskrifter som meddelats av
centrala myndigheter.

*
*
*
*

På det här sättet har man fått en ledning på regional nivå som innebär att det
finns en civil och en militär myndighet
som tillsammans har det totala ansvaret
för totalförsvarets samordning; på högre
regional nivå civilbefälhavaren och militärbefälhavaren, på lägre regional nivå
länsstyrelsen och försvarsområdesbefälhavaren . Bättre kan det knappast ordnas. Det bör kanske dock påpekas att
vad som sagts hittills handlar om samordning. På både den högre och lägre
regionala nivån finns ett stort antal sidoordnade myndigheter med ett helt
självständigt ansvar för driften av sin
"produktion". Det innebär t ex att järnvägsbefälhavaren är ansvarig för driften
av järnvägarna. Skulle det nu av olika
anledningar uppstå besvärande kösituationer ankommer det på civilbefälhavaren att besluta om hur transportbehoven
skall prioriteras eller enklare uttryckt. I
vilken ordning som kön skall avvecklas.
Behovet av goda förutsättningar för
en effektiv samordning på regional nivå
understryks av förhållandena på den
centrala nivån. Den sektorsvisa styrningen behålls, som tidigare påpekats,
på central nivå. Antalet centrala myndigheter som kan ge civilbefälhavaren
och länsstyrelsen "föreskrifter" är ganska många; beroende på region mellan 10
och 20 stycken. Ledningsförhållandena
framgår av bild 5 på nästa sida.
Det finns på central nivå i krig lika litet som i fred någon formaliserad samordning över hela den civila totalförsvarsdelen. Det fredstida forum för gemensamma överläggningar mellan de
viktigare
totalförsvarsmyndigheterna
upphör dessutom i krig. Å andra sidan
förbättras då de praktiska förutsättningarna för samordning när flera viktiga
myndigheter grupperas i anslutning till
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varandra. Emellertid, sker inte samverkan mellan myndighetern a och upplevs inte samordningsb ehoven över sektorsgränserna som naturliga och nödvändiga i fred, så finns det inte heller
särskilt goda förutsättninga r för en effektiv samverkan och samordning i krig.
Det finns inga formella hinder för
myndigheter att samverka i syfte att
samordna verksamheter na sins emellan.
Att så inte sker i tillräcklig omfattning är
mycket en fråga om utbildning. Det
handlar om att chefer och handläggare
inte får se sitt arbete som lösryckta bitar
i ett virrvarr av planer, anvisningar ,
handlingsregl er , studier etc . Utan tvärtom upplever sin del som en pusselbit i en
större sammanhäng ande helhet. Samordning blir varken verklig eller effektiv
så länge den endast ses som en formell
handling, en signatur på ett koncept! En
effektiv samordning förutsätter att ärenden som berör flera myndigheter bereds
gemensamt redan på handläggarniv ån!
Det talas idag mycket om samordning.
Anledningen är väl i första hand ganska
uppenbara brister på konsekvens och
sammanhang i de centrala myndigheternas åtgärder i fred. Det finns också en
tro på att samordning bara kan åstadkommas om det finns någon som genom
beslut och direktiv kan få ett antal stridande viljor att samsas mot samma mål.
Men i stor utsträckning är det inte så om
man ser till samhället i dess helhet. Praktiskt taget alla resonemang , överväganden, förslag och krav rörande samordning avser de offenliga, företrädesvis de
centrala myndighetern as agerande. Och
det är, som tidigare anförts , viktigt med
myndighetssa mordningen. Men samtidigt är det nog tur att den mesta och
bästa samordningen sker av sig själv.
Det sker dagligen inom näringslivet och

det ordas inte så mycket om den. Den är
en konsekvens av de beroendeförh ållanden och de samband som följer av
näringslivets specialisering och integration. Dagligen uppstår förändringar som
måste mötas för att man skall kunna
upprätthålla nödvändig balans och samband mellan t ex olika branscher. Och
näringslivets kompetens på det här området är mycket stor. Det gäller därför i
hög grad att ta vara på den kompetensen
även i det krigsorganise rade samhället
och inte minst under omställningen från
fred till krigsförhållan den. Det måste
därför vara en mycket viktig uppgift för
myndighetern a att så långt möjligt bidra
till att näringslivet ges förutsättninga r
att fungera i sina väl prövade fredstida
former. På så sätt vidmakthåller man
enklast och billigast det omistliga näringslivets kompetens och effektivitet.

Slutord
Det svenska samhället är ett samhälle
med stora inbyggda mänskliga och materiella resurser. Dess styrka och svaghet
har samma ursprung; internationell a och
nationella beroenden , specialisering,
koncentrering , integrering, automatisering m m. Det fredstida beredskapsarb etet syftar till att bygga upp och i övrigt
skapa betingelser så att vi vid kriser och
krig kan mobilisera ett starkt totalförsvar. I detta arbete ligger också att försöka påverka våra " samhällsbygg are" så
att man i den fredstida samhällsplane ringen tar rimlig hänsyn till totalförsvarets berättigade intressen.
Ett starkt totalförsvar förutsätter ett
starkt militärt försvar och en effektiv
räddningstjän st samt att övriga nödvändiga samhällsfunk tioner kan tryggas
genom att vi med klokhet och förtänksamhet tar vara på vårt samhälles styrka
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och lär oss hantera dess svagheter.
Totalförsvarets utformning och omfattning kan variera från tid till annan
bl a beroende på att olika funktioner utvecklas olika. Oberoende av detta finns
det vissa krav som ständigt måste inneh ållas. Dessa krav har berörts tidigare
och är i korthet att totalförsvaret ständigt måste kunna
krigsorganisera snabbt
verka under omställning från fred till
kris- och krigsorganisation
sa mordna sig mot det gemensamma
målet största möjliga försvarseffekt.
Det som fordras för att detta skall
kunna genomföras kan sammanfattas i
ett enda ord- handlingsberedskap!
Handlingsberedskap förutsätter kunskap och insikter , vilja och förmåga, respekt och inlevelse, intresse och engagemang. Handlingsberedskap skapas ge-

*
*
*

nom utbildning och övning, spel och
studier , kurser och konferenser etc med
alla , som har ansvar för någo n del av vårt
samlade totalförsva r. Några ord av 1978
års försvarskommitte om just handlingsberedskapen kan så få utgöra en logisk
avslutning på denna årsbe rättelse.
" En strävan i försvarsplaneringen bör
därför vara att skapa en högre handlingsberedskap. Det innebär att berörd personalmed ansvar för verksamheten i kriser och krig bibringas kunskaper om
samhällets möjligheter till anpassnig och
omställning till skilda krissituationer.
Detta kan nås genom i fred återkommande övningar och spel. Genom sådana
bör också ett ökat intresse för beredskapsfrågor kunna spridas i samhället.
Därmed torde beredskapså tgärderna lättare kunna anpassas till samhällets
utveckling. "

SIMRAD
HYDROFONER
och

EKOLOD

Generalagent i Sverige

NAUT/&

skeppsbroplatsen 1 · 411 18 Göteborg · Telefon 031-11 12 00
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Med en kombination av
målsökning och tråd rning

har man full kontroll
ända till dess
torpeden träffar måletl

Två moderna torpedtyper är under utveckling, både med avanceradeträdstyrnings-och
mälsökningssystem. Den tunga TP 617 har
unik precision och läng räckvidd vid hög fart.
Den lätta TP 427 är en universaltorped, både
då det gäller vapenplattformar och mäl.

FFV Försvarsmateriel är en sektor inom en
av Sveriges största industrikoncerner med
över 8.000 anställda. Värt nya företags-märke
är en symbol för hur hög teknologisk kompetens och moderna produktionsanläggnmgar
har samverkat till den positiva utveckling som

~----------F_F_v__u_PP_l_ev_e_r_____________________

V'F'V

Försvarsmateriel

631 87 EsKilstuna

Ledamoten
PER LUNDBECK

Per Lundbeck är överste vid kustartilleriet
och chef för Waxholms kustartilleriregemente, KA l.

Utbildning av kusljägarförband
Ordet jägare förklaras i Bra Böckers
Lexikon betyda "person som jagar". I
militär betydelse var jägare enligt samma
uppslagsverk " förr benämning på infanteri och kavalleri som var utbildat för
strid i spridd ordning och för spaning eller strid i oländig terräng".
Jägarförband förklaras som "benämning på sådana infanteri- och kavalleriförband som är särskilt utbildade för
spaning och operationer i vägfattig och
oländig terräng, ofta bakom fiendens linjer".
Kustjägare definieras som " specialförband vid kustartilleriet med uppgift att
utföra motanfall i skärgård".
Historiskt har jägarförband förekommit i benämnd form minst sedan Napoleonkrigen. Redan då ställdes höga
krav på framförallt rörlighet. Den gröna
färgen som gärna förknippas med jägare
förekom sålunda 1813 som basfärg i uniformen, senare i baskern.
I skärgårdskriget har lättrörliga förband alltid haft betydelse . 1719 års
härjningar i den svenska skärgården kan
ses som ett ryskt exempel på vad som
kan åstadkommas med rörliga förband .
Kriget i sig visade den statiske försvararens svagheter. Den lyfte också fram den
sägenomspunna svenske kunskaparen
Stefan Löfving , de senaste åren omskriven av Björn Holm i pojkboksliknande
berättelser. Stefan Lötving kan kanske
betraktas som den svenske "urkustjägaren". Han har för övrigt ärats med att få
en väg på Rindö uppkallad efter sig i modern tid.

Det är rimligt att anta att det redan
efter 1719 stått klart för svenska krigsansvariga att förmågan till rörlig strid i
skärgården var väsentlig, framförallt vid
försvaret av huvudstaden . Några påtagliga spår av sådant tänkande kan dock inte
skönjas i hanteringen förrän under
1800-talet då organisationerna sökte sin
form, och förband som Sjöartilleriregementet , Marinregementet och skärgårdsartilleriet uppstod och förgick.
Medvetandet om det starka sambandet mellan stödjepunkter, förmågan
till rörlig skärgårdsstrid och rörelsefrihet
för flottan syns ha levt kvar under
1800-talet, dock i tynande form .
I och med nedläggningen av Grenadjärregementet i Vaxholm och Karlskrona
tycks sambandet ha förlorats tills dess
att erfarenheterna från andra världskriget utvärderats.
I alla tider har diskussion pågått om
jägarförbands vara eller inte vara. En orsak är naturligtvis ekonomisk. Jägarförband är och kommer alltid att vara relativt dyrbara att vidmakthålla. Samtidigt
är de avvikande- och eftersträvar att vara det - från övriga delar av vår hierarkiskt uppbyggda organisation och är därigenom till förtret för den som eftersträvar likhet och likvärdighet.

Resultatet är att alla fredsperioder
uppvisar en krympning av specialförband
av jägartyp medan konflikter har motsatt effekt. Det senaste exemplet torde
vara den brittiska regeringens avsikt att
upplösa Royal Marines, en strävan som
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tycks ha fört vin at under och efter Falklandskriget .
Kustjägarförbandens tillkomst finns
kort re laterade i Tidskrift i Kustartilleriet nr 1/81. Där beskrivs i inledningen
det skeende som föregick uppsättandel
av först a Närförsvarsskolan , senare
Kustjägarskolan. Notabelt är meningen
"Det hade sedan länge stått klart, inte
minst genom erfarenheterna från världskriget , att det fanns ett starkt behov av
att komplettera det fasta skärgårdsförsvaret med rörliga och slagkraftiga anfallsförband " .
Närförsvarssko lan uppsattes 1956 och
omvandlades 1959 till Kustjäga rskolan
inom ramen för Vaxholms Kustartillerieregemente . Därmed lades grunden till
den idag existerande krigsorganisationen.
Operativt kom kustjägarkompanierna
tidigt att tilldra sig intresse från flera
håll. Förm åga n till strid i skärgård- amfibiekrigföring - var och är attraktiv såväl som fl ankskydd t ex på Norrbottenskusten som mer offensiv verksamhet
i syfte att angripa motståndaren redan i
hans utgångsläge för anfall. Den operativa rörligheten var och är sålunda av intresse och har också till del påverkat utbildningen.
Taktiskt har kustjägarförbanden huvudsakligen inriktats mot underrättelsetjänst och anfall i kompani . Häri finns
dualism genom att underrättelsetjänsten
egentligen utgör grunden för kraven på
enskilda soldater eller grupper medan
anfallet ställer kav på fungera nde chefer
och plutoner. Tyngdpunkten i utbildningen ha r ge nom åren försk jutits fram
och tillbak a till förmån för den ena eller
andra. Denna osä kerhet i inriktningen
har inte varit odelat positiv för utbildningen. Det bör dock observeras att det
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svåraste - anfall - dock är det som behövs övas mest.
Ursprungligen kommenderades befäl
till kustjägarskol an från andra yrkestjänster inom kust artilleriet. Redan tidigt kom kustjäga rverksamhete n emelle rtid att utgöra en god rekryteringsgrund för stam befä l. Under senare år har
kustjägarskolan i relativt hög utsträckning varit självrekryterande. Detta är
positivt som uttryc k för engage mang och
kvalitet i utbildningen men har också i
viss mån medfört en icke önskvärd isolering fr ån omvärlden.
Jägarsoldaterna fick vid Skol ans start
sjä lva frivilligt anmäla sig till utbildninge n. Rekryteringsgrunden var underbefäl suttagna värnpliktiga kustartille riste r.
Dessa hade med dåvarande skolgång i
regel några års yrkeserfarenhet vilket
var en stor tillgång.
Under början av 60-talet övergick rekryteringen till att bli riksomfattande genom föranmälan efter modei1 av fallskärmsjägarskolan. Förändringen , som
genomfördes samtidigt som skolsystemet reformerades , medförde att huvuddelen av de värnpliktiga kom direkt
fr ån skolbänken. Åtminstone under en
öve rgångsperiod medförde detta bekymme r och behov av nytänkande i utbildningen.
1970 fastställd es den ännu gällande
målsättningen för kustjägarförbanden.
Viktigare uppgifte r är att kompaniet
skall kunn a (förkortad text)
- under såväl d ager som mörker upptäcka och slå . .. smärre infiltrerande
styrkor
- ... spana, ta brohuvud eller binda ...
.förstöra begränsade mål inom av
fienden besatt område ...
- .. .förstärka andra förband ..
- ... utföra kvalificerad spaning
(med del fjärrspaning).

Nyckelorden för utbildnin ge n är
MÖRKERSTRID, SPANING, ÖVERFALL och ANFALL.
Målsättningen har redan ursprunglige n medfört en organisation som ändrats
mycket lite ge nom åren.
Målsättni ngen , såso m den uppfattats
av de ansvariga , har också väsentligen
styrt utbildningen genom åren.
Ett nor malår vid Kustjägarskolan har
sålunda under hel a sko lans existe ns börjat i månadsskiftet oktober- nove mber
och avslutats med krigsförbandsövning i
september-oktober. Utbildningsåret ger
sålunda i sig själv mycket lite utrymme
för väse ntlig befälsutbild ning.
Enligt min mening är det angeläget att
i all utbildningspl ane rin g utgå fr ån nödvändigheten att bedriva förb andsutbildning. Detta innebär i sig behov av en
befä lskader som är väl skolad och skickad som chef för den typ av krigsförband
som utbildas. För att nå detta erfordras
att alla möjligheter till truppförin g för
det yngre befälet tillvaratas . Utbildningen av befälet måste ske parallellt med
och samtidigt som utbildningen till enskild soldat. Särskilt komplicerat blir
detta med VU 60 systemets återkommande skolningsbeh ov av ROK- och PBelever samt nytillkomn a OHS-elever.
Förbandsutbildningen måste för att ge
utrymme för skolning och träning av befä l börja mycket tidigt helst i februari- mars. Redan detta medför e n nödvändig hög takt från första soldat utbildningen. Läggs härtill den existerande
höga ambitionen får vi en situation där
den enskilde värnpliktige måste bjuda
till för att alls kunn a hänga med i verksamheten. Motivationen är sålunda avgörande för framgången.
Den e nskilde jägarsoldaten är i regel
en viljestark och motiverad individ.

skillnaderna mellan honom och andra
värnpliktiga vad gäller kunskaper är inte
alltid självklara och påtagliga. Ti ll del
konstitueras skillnaderna och kraven enbart ge nom befälets krav och ambiti oner. Detta innebär att e n konkurrenssituation i viss mån föreligger inbördes
mellan befälspersonalen och de skilda
utbildningsenheterna .
De krav som härigenom med rätta
ställs kan om än med något varierande
pregnans sammanfattas som
- hög fysisk prestationsförmåga
- hög psykisk uthållighet
- stor självständighet
- högt självförtroende
- självdisciplin
Härtill kommer de krav soldaten själv
ställer på utbildningens skärpa och hårdhet och på sina befäl. Dessa är inte små
och dessutom ytterligare uppdrivna genom de inte alltid sannfärdiga formid abla historier äldre ge nerationer kustjägare berättar. Legenderna är i de flesta fa ll
betydligt överdrivna.
Kombinationen av lojalitet, ambition ,
het vilja och höga krav har medfört att
verksamheten såväl i tempo som psykisk
och fysisk stress ligger nära den individuella prestationsförmågans topp. Inte
minst avgångarna fr ån skolan har visat
detta. Under senare år har bortfall på
30--35 % inte varit ovanligt. Något mindre än hälften av bortfa lle n har förorsakats av skado r där flertalet dock varit av
äldre datum men visat sig då pressen
blivit för hård .
För ubildningsbefälens del har stressituatio nen delvis en an nan bakgrund.
Ambition och vilja lede r ibland till e n
konkurrens mellan utbildningsen heter
och t o m enskilda befälspersoner. Tävlan av detta slag är normalt av godo. Vid
kustjägarsko lan är de n till del dessutom
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nödvändig men också riskfylld då det är
lätt att "gå över gränsen för det lämpliga" när kraven redan är så höga som de
är.
Sommaren 1983 hamnade KA l och
kustjägarskolan i mindre smickrande
sammanhang i massmedias hetluft. De
undersökningar som föranleddes av de
uppmärksammade händelserna ledde till
en konstruktiv självkritik liksom till en
analys av mål, medel och metoder.
Den del av kritiken som framkom från
utomstående var i många avseenden berättigad , föreslagna metoder att rätta till
situationen var det inte alltid.
De övningar som tilldrog sig uppmärksamhet var i kronologisk ordning

l. Övning i bergsklättring med fall och
benbrott som följd.
2. Samövning med TolkS med fångförhör i mindre lustiga former.
3. Samövning med KA 3 på Gotland
med kalabalik och smärre hangemäng
som följd.
Samtliga övningar var ansatta med
hög och riktig ambition men genomförandet skedde utan att kontrollen var
tillfyllest. Endast härigenom förtjänade
de den negativa kritik som kom att riktas mot dem.
En hög målsättning och krav på realism är i sig aldrig fel och var det heller
inte i här nämnda fall. Den ansatta ambitionen var dock i dessa fall inte i paritet
med kraven på kontroll, styrning och
hänsynstagande till den enskilde och
hans förutsättningar. Realism och krav
har heller inget egenvärde utan tjänar
enda ~ t som hjälpmedel för att nå uppsatta mål. Dessa mål måste vara kända och
accepterade av den som förväntas uppnå
dem . Då säkerställs vilja , uthållighet och
samarbete och nås det resultat som krävs
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för att soldatens förmåga att göra jobbet
och överleva skall säkerställas.
Det fanns 1983 grundad anledning att
ensa uppfattningarna , ta tag i en del
överambitioner och reda ut de långsiktiga målen .
situationen kan nu beskrivas som att
- krigsorganisationens behov och operativ och taktisk inriktning av utbildningen hade befästs
- målen för utbildningen har givits en
klar innebörd och förbandsutbildning
prioriterats. Härigenom har också befälsutbildning åtminstone övergångsvis satts före värnpliktsutbildningen
- ambitionen att göra övningarna fysiskt
och psykiskt pressande har dämpats
- utbildningsprov genomförs med huvudsyftet att kontrollera genomförd
utbildning och endast med begränsade
mål att lära individen att känna sig
själv
- avgångarna har begränsats dels genom
förbättrad uttagning dels genom att
skiljande från utbildningen i stort sett
inte godtas
- antalet övningstillfällen för befäl som
truppförare har ökats väsentligt.
K var att rätta till finns framförallt materielfrågor. Härutöver måste regiementsarbetet slutföras så att en fast
grund skapas för utbildningen.
Framtiden för kustjägarskolan ser
ganska ljus ut. stambefälsrekryteringen
är god såväl kvalitativt som kvantitativt.
Tillströmningen av frivilliga är oförändrat hög . Sannolikt får skolan den bästa
värnpliktiga personal som landet kan
erbjuda .
Materieltillströmningen - väsentlig inte minst för att tillvarata det intresse
som finns - kommer att öka med amfibiebataljonernas tillkomst. Övergången
medför en bredare verksamhet och bry-

ter den partiella isolering skolan genom
sin särart lever i.
För regements- och skolledning gäller
det att med all kraft ta till vara allt det fina och goda som syns inom kustjägarförbanden. Det sker bäst genom utbildning
som ökar den enskildes motivation, arbetar med klara och väl avvägda krav ,
tillvaratar goda egenskaper och ambitioner och ger soldater på alla nivåer med
självförtroende kunskaper och ambition.
Tusentals kustjägare i krigsorganisationen förväntar sig detta. För min del är
kraven på föredömlighet kanske grundläggande om ock gamla och självklara.
Kanske tillkommer dessutom uppgifter
av nytt slag. Ubåtsskyddsverksamheten

har redan genererat några sådana . Andra antydningar finns , t ex moderatmotionen 1563 83/84 där kustjägare krävs
för försvaret ay Stockholm.
Behovet av specialförband ökar sannolikt med tiden och kunskapen om
motståndaren.
Det är min uppfattning att kustjägarskolan skall och måste leva kvar för att
producera de förband som kan lite mera
och vill lite extra mycket . För att lyckas
tillåts individerna att få den lilla extra
status som följer av uttrycket jägare och
symboliseras av den gröna baskern med
treudden vars spetsar traditionell visat
specialiteterna ÖVER, P Å och UNDER
vattnet.
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Extremely low noise
and vibmtio n mdiation.
lmporla nl for submar ines.
Important features of HEDEMORA Diesel Engines
type Ub.
• Turbo-charged engine, also with the high counter
p ressure desired in modern submarines, gives
lo we r fuel consumptian and longer cruising range
• HEDEMORA has built turbo-charged submarine
engines for many years
• The fram e is a sturdy, all-welded design, to withstand extreme impacts and to minimize noise
and vibration radiation
• All overhauls can be carried ou t without sh ifting
the engine from the bed
HEDEMORA has been manufacturing submarine
diesel engines since the early fifties and has designed
a number of important parts and systems specially
for submarine operation.

iHED EMO RAii ii\
AB HEDEMORA VERKSTÄDER S-776 00 Hedemora, Sweden.
Telephone 0225-120 00. Telex 7506 hedverk S.

Frilansjournalisten Björn Arrhens artik el " Havens giganter" har föranlett flera
läsare att komma med genmälen. Här
återges tre av dem , nämligen av ledamoten, kommendörkapte n Magnus Haglund, av örlogskapten Lars Wedin och av
pensionerade örlogskaptenen Erik Gradelius.

Apropå "Havets giganter"
I TiS 2/84 kunde vi läsa en artikel författad av Björn Arrhen. Utan att gå in på
eller ta ställning i den interna amerikanska debatten bör nog artikeln kommenteras något.
En amerikansk " undersekreterare i
försvarsdepartem entet " bör nog närmast tituleras minister för en försvarsgren . Försvargrenarna har ju som bekant
varsi n minister (undersecretary) . Den citerade Robert Korner har troligen varit
"arme-minister" , vilket förklarar hans
citerade uttalande . Det är snarast ett bidrag i en intern amerikansk försvarsgrensstrid och inte särski lt representativt
för staten USA.
Med krigshistoriska jämförelser måste
man nog vara försiktigare än Arrhen är.
Detta gäller särskilt då det gäller grundläggande och viktiga frågor. Att enbart
se till delar av ett händelseförlopp och
dra slutsatser därav leder lätt tankarna
fel. Arrhen har en tendens att göra detta. Mig veterligen erövrade vare sig Napoleon, kejsar Wilhelm Il eller Hitler
den europeiska kontinenten för att kunna behålla den oomstritt. Wienkongressen, Versaillesfreden och Europas utseende efter Andra världskriget visar - i
motsats till vad Arrhen hävdar - att i ett
läge då en landmakt ställs mot en sjömakt det praktiskt taget utan undantag

alltid varit sjömakten som i det långa
loppet avgjort konflikten till sin fördel.
Detta är man av tradition mycket medveten om i England och i USA sedan Mahan skrev sin bekanta bok "The Influence of Sea Power upon History 16601783". I andra stater är först åe lsen
mindre. I Tyskland insåg man ju inte att
Första världskriget förlorades mot den
överlägsna transportkapacit et som sjömakten besatt och det gav ju också näring åt den av nazisterna omhuldade
dolkstötsmyten.
I Sverige är vi inte mycket bättre trots
att vår konfliktfyllda historia faktiskt visar samma orsakssammanha ng. En svag
eller nergången flotta medför alltid att
krigsskådeplatsen förlades till det svenska fastlandet. En stark flotta - eller
hjälp från dåtidens sjömakter - gjorde
det möjligt att förlägga krigen till kontinenten (eller till Danmark). Om man
studerar krigshistorien tycker jag att
man slås av sambandet och man finner
att teorin håller: En sjömakt vinner alltid över en landmakt i det långa loppet.
Och vad mera är : Segern kan oftast vinnas redan i fred och utan förluster för någondera parten därför att den vinns på
det psykologiska planet. Är intedetta
något vi bör erinra oss då och då? Aven i
Sverige år 1984!
Magnus Haglund
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Havets giganter - några synpunkter
Björn Arrhen har i TiS 2/84 beh andlat
US Navy nybyggnadsprogram och härvid
i prak tiken fastslagit att USA:s maritima
strategi är felaktig och borde e rsättas av
en mer kantintental strategi. I artikeln
finns sakfel, terminologifel och diskutabl a strategiska påståenden. De bör ej stå
oemotsagda! Nedanstående är naturligtvis ingen uttömmande strategisk
studie uta n endast några korta refl ektioner.
Sakfelen först. USN byggnadsprogra m
omfattar inte 150 fregatter och ubåtar eller 15 nya hangarfartyg av Nimitzklass
(CVN). Ur Proceedings nr 2 och 5 1984
kan man bl a utläsa följand e:
2 CVN är under byggnad (klara slutet
av 80-talet) l ytterligare planerad . Målet
är 15 hangarfartygsgrupper mot nuvarande 13 .
I förhållande till 1983 komme r 1985
antalet
- strategiska robotbåtar att öka med 3
till totalt 37
- övriga ubåtar att öka med 2 till totalt
100
- fregatter att öka med 11 till totalt 99
- kryssare och jagare att öka med 2 till
totalt 98.
Amerikanska byggnadsprogram brukar dock ha en tendens att ändras ganska
radikalt allt eftersom de politiska vindarna varierar.
Vidare sätter Arrhen "stridande förband " i motsats till flottan och flyget!
Dålig översättning eller. .. ?
Beträffande terminologi bör påpekas
att en ligt svenskt militärt språkbruk är
Exocet en robot. Skillnaden mellan raketer och robotar är att de förra styrs i
sin bana.
Uttrycket "krigsmarin" är väl av
mindre betydelse men man brukar tala
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om "örlogsflotta" . "Kriegsmarine" är
ett tyskt uttryck. Så heter det t ex Kungl
Örlogsmannasällskapet och inte Kungl
Krigsmarinsällskapet eller något dylikt.
I sina strategiska funderingar utgår
Arrhen från ett frontalangrepp mot de
stora hangarfartygen. Det pågår sedan
många år en debatt i USA om dessas värde i framtiden. Endast kritikernas syn
redovisas dock . "Kritikerna" anser att
"oljeeldade små ha ngarfartyg med Harrier-plan " är " billigare" och mer " anpassbara i strategiskt hänseende" . Billigare - säkert men bara enhet för enhet ,
ehuru det skulle bli billigare totalt sett är
en av knutpunkterna i debatten. Anpassbara? Ett av Royal Navys stora problem
under Falklandskriget var att man saknade långräckviddiga flygp lan för försvar, ubåtsjakt och förvarning d v s man
saknade det stora hanga rfar tygets flexibilitet och kapacitet. CVN kännetecknas
av uthållighet samt flexibilitet och kapacitet genom att ett stort antal flygplan
av olika typer kan medföras. Vad anpassbarhet i övrigt angår bör man hålla i
minnet den enorma politiska ski lln aden
mellan att stationera ett hangarfartyg på
internationellt vatten utanför en krishärd i stället för att landbasera flyg i området. CVN :s stora nackde lar är naturligtvis att de , som all a enheter, är sårbara , dyrbara och att de därigenom är
för få.
Intressantast är kanske de strategiska
funderingarna . " Trots Storbritanniens
flotta kunde Napoleon e rövra hela kontinenten" . Jag trodde att Napoleon förlorade kriget' Vidare kunde de allierades
sjöstridskrafter inte besegra Tyskland i
två världskrig! Kan någo n e nskild försvarsgren utses till segrare? Blockaden
mot Tyskland under V Kl, transporterna
över Atlanten under VK2 och det fak-

tum att England nästan bragtes på knä
av de tyska ubåtarna under de båda krigen är några exempel på sjökrigsföringens betydelse. För att övergå till dagens
läge påpekas att NATO ("varken NATO
eller de amerikanska trupperna "!?) inte
kan stoppa en massiv at tack fr ån WP.
Kanske inte . Hur mycket skulle de behöva förstärkas? Skulle alla ame rikanska
förband ständigt vara stationerade i Europa? Om inte så måste de fraktas över
Atlanten när de behövs . Det är vidare
tveksamt om Västtyskland anser att ett
konventionellt markkrig på tysk mark är
den bästa sortens försvar.
Arrhen påstår vidare att ingen flotta i
världen kan hindra Sovjet att erövra oljefälten i Persiska Viken. Den enda som
skulle kunna göra det är den amerikanska armen och för att insätta denna fordras herravälde till sjöss i område t. I stället för Persiska Viken , Kuba, Angola eller Sydjemen torde det ge mer att diskutera NATO:s möjligheter att hålla Norge
uta n starka sjöstridskrafter.
Arrhen tillhör uppenbarligen Maekinders kontinentala sko la . Mot denna
kan man sätta Mahans maritima. Ingen
har naturligtvis helt rätt. Markstridskrafter behövs. Kotnroll öve r sjövägarna
gör det möjligt att sätta in , understödja
och underhålla dem där det behövs.
Sjöstridskrafter tryggar också handel ,
möjliggör flexibel politisk påverkan och
strategisk avskräckning .
Ett land med så långa kuste r som vårt
och med så stora behov av sjötransporter
borde ägna betydligt mer uppm ärksa mhe t åt den maritima sko lans strategi.
Lars Wedin

Några tillrättalägganden
lowa-klassens fyra slagskepp moderniseras nu därför att man dels behöver fartyg
för kustbeskjutning , dels för flaggskeppsfunktionen i sådana operationsgrupper som ej disponerar hangarfartyg .
127 mm kanonen som finns på fregatter
och större fartyg är för klen för kustbeskjutning (projektilvikt c:a 25 kg). Försök med 203 mm kanon på jagare har ej
slagit väl ut och det har visat sig kostnadseffektivare att modernisera slagskeppen med sina 406 mm kanoner (projektilvikt l 220 kg) än återstående kryssare med 203 mm kanoner. slagskeppen
har kvar tolv 127 mm kanoner och får 20
mm revolverkanoner , luftvärnsrobotar ,
sjömålsrobotar (Harpoon) och kryssningsrobotar
(Tomahawk , räckvidd
l 500 sjömil mot landmål, ev atomladdning).
Nimitz-klassen omfattar idag tre enheter och tre är under byggnad , varav
den sista beräknas bli levererad 1991 ,
några fler är ej projekterade. Tidigare
har man ett atomdrivet och tio konventionellt drivna hangarfartyg samt ett
skolhangarfartyg från 1943. Oavsett kritikerinsatse n har Nimitz-klassen visat sig
kostnadseffektivare än mindre, konventionellt drivna fartyg . Ä ven ryssar och
fransmän räknar med att bygga större
atomdrivna hangarfartyg i framtiden och
britternas förluster i Falklandskriget berodde till icke ringa del på frånvaron av
ett "stort" hangarfartyg med konventionella jaktpla n och luftspaningsplan .
Med " Harrier" och dess ryska motsvarighet "Forger" kan man nå begränsade framgångar i speciella sammanhang , såsom i Falklandskriget men för
att härgärgera dem erfordras inte hangarfartyg. Amerikanska flottan avser att
placera Harrier på landsättningsfartyg

183

med helikopterdäck och britterna har
t o m använt handelsfartyg som basfartyg på prov.
Exocet och liknande sjörobotar har
förödande verkan på opansrade fartyg
och en träff räcker i regel för att sänka
eller oskadliggöra dem . Men mot pansrade farty såsom Iowa-klassen är verkan
avsevärt mera begränsad. Det största
hotet mot dessa och underhållstransporterna över Atlanten kommer från de
ryska ubåtarna , c:a 350 st varav hälften
atomdrivna. Det är för deras skull som
Reagan-administrationen har krävt en
flotta med 600 fartyg, ej för den hangarfartygsnostalgi som författaren har tyckt
sig spåra.
Det är förståeligt att representanter
för den amerikanska armen har annan
åsikt om var pengarna skall läggas , försvarsgrensstrider är ju också vanliga här
hemma. Men till skillnad från våra in-

hemska bygderomantiker , som alltid
värnar om " sitt " regementet då det är
fråga om rationaliseringar inom försvaret, har amerikanska kongressen folk
med en vidare strategisk utblick och historien har lärt dem att i ett världskrig
mellan en sjömakt och en landmakt är
det alltid landmakten som förlorar. Efter en begränsad tid är landmakten innesluten av fiender och får kapitulera eller förintas .
Maj Wechselman har liknat Sovjet vid
"det befästa fattighuset " . Det är nog en
riktig bild , Sovjet kan aldrig vinna ett
långt krig mot NATO p g a sitt försörjningsläge. Risken är att ryssarna satsar
på ett kort krig, med basframflyttning
till norska västkusten redan i fredstid
och atomvapen från första krigsdagen. I
ett sådant läge har vi bara nytta av de
förband som är rustade i fred ...
Erik Gradelius

X-ponent-systemet för
rationell verktygshantering ...

Tillverkningsprogram:

Väggpaneler
Montörvagnar
Verktygsskåp
Förvaringsfack
Byggprofiler m. m.
X-PONENT STALINREDNINGAR AB, Sundsvall
Tel. 060- 12 56 20 växel

s~.--mkt·
bal
a 19 0 ag

l vårt tillverkningsprogram bl. a.:

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

alla dörrtyper såsom A-dörrar. inredningsdörrar. vt och st dörrar. skjutdörrar A
och B typ. kyl dörrar. styrhyttsdörrar, dävertar för livbåtar, ventilationsluckor. huvar för luftrör, manluckor. stöttor. olika slag av spygatt, låsbeslag, gångjärn mm.
Vår långa erfarenhet inom branschen gör att Ni med förtro ende kan vända Er ti ll
oss. Vi står gärna till tjänst med ritningar och offerter.

AB Mo Mekaniska Verkstad
Box 7 - S-560 25 Bottnaryd, Sweden Tel. 036/203 00- Telex 701 36
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Tillverkare av fartygsutrustning för såvä l marina som civila fartyg.

Box2001 , 26102LANDSKRONA
Tel. 0418-240 10. Telex 72063 MARLAND S

MINFÖRSVAR
Minor och minankare
Armeringsdon
Losskopplare

UTVECKLINGsUPPDRAG UNDERVATTENSAKUSTIK
Prototyptillverkning
Navigering
Serietillverkning
Lokalisering
Kommunikation
U-BÅTSJAKT
Ordergivning- utlösningar
MINSVEPNING OCH MINJAKT Sjunkbombständare
Spränggripare
Signalsjunkbomb/
Kompletta svep
Grodmansbomb
Minförstöringsladdning
RAKETSTÄLL
(med akustisk avfyrning)
för lys- och remsraketer
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Populärt om 350 års
Amiralitetskollegium
Det är först åeligt , att man tagit tillfället
i akt att ge ut också en "pop-upplaga"
om den 350-åriga utvecklingen från
Kong!. Amiralitetskollegium till FMV :s
MARINMATERIAL (senaste men säkerligen inte sista beteckningen på kollegiets efterföljare). Den välkände museimannen och sjöofficeren Bengt Ohrelius står som författare , enligt säker källa
därtill övertalad och med alltför kort tid
till förfogande för arbetet.
Låt mig i ärlighetens namn konstatera , att det i några hänseenden onekligen
blivit ett hastverk - men detta förringar
ingalunda dess värde som ma rin upplysningsskrift. Det stora verket om Amiralitetskollegium i fem delar är ju tungläst
och knappast någonting att sätta i händerna på " vanligt folk" med intresse för
sjön och marinen .
Ohrelius ger inom ramen för drygt 120
sidor i formatet 17 x23 cm en översikt
över de viktigaste marina utvecklingsstegen 1634-1984 och därutöver - tydligen för att sätta in dem i ett större sammanhang - en repetitionskurs i historia
av ganska enkelt slag med regentby te,
krig och dylikt "omodernt" som hållpunkter.
Av stort intresse är den mängd illustrationer , som bör göra boken attraktiv
för en yngre läsekrets. Både i fr åga om
texterna till dessa och texten i övrigt finner man en märklig inkonsekvens när
det gäller stavning av namn , både kunganamn- som historikerna ju misshandlar
efter det vederbörande dött - men också
fartygsnamn, som åtminstone för anmälaren är " heliga". Sådant är dock små t-

terier i förhållande till det mycket positiva , som den lilla boken kan medföra som
inslag i marin upplysningsverksamhet.
Det finns anledning ge författaren liksom " bildutväljaren" Bertil Erkhammar, båda ledamöter av Kungl Örlogsmannasällskapet, en eloge för produkten.
K-E Westerlund

Bengt Ohrdius: Från regalskepp
till sjörobot. Svensk marinmateriel under 350 år. Utgiven
av Försvarets Materielverk.

Definitiva uppgifter om alla
axel-ubåtarnas sänkningar
Kungl Örlogsmannasällskapet kunde vid
sitt decembersammanträde 1983 höra sin
nyinvalde korresponderande ledamot, fil
dr och professor Jurgen Rohwer, hålla
sitt inträdesanförande . Att han med stor
säkerhet är den främste nu levande sjökrigshistorikern har han tidigare bevisat.
Samtidigt med att han för första gången
uppträdde inför Sällskapet utkom i USA
och Storbritannien ett verk , som i sitt
slag är fullkomligt unikt: en av allt att
döma komplett och - åtminstone tills vidare - definitiv redogörelse för alla de
tre axelmakternas, dvs Tysklands , Italiens och Japans ubåtskrigsresultat
1939-45 , men också finländska , rumänska och Vichy-franska.
Närmare 400 sidor förklaringar , kartor
och tabeller med för varje sänkning inte
mindre än 15 olika sakuppgifter presenteras i ett ovanligt men mycket lätthanterligt format, "liggande " ca 25 x 15 cm.
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Bakom denna överväldigande mängd
fakta , som i praktiken sannolikt är sista
ordet betr denna viktiga och omfattande
del av andra världskriget till sjöss, ligger
ett arbete av en omfattning och en kvalitet , som den vanlige sjökrigshistorikern
knappast kan fatta.
Jurgen Rohwer redovisar i sin introduktion hur han har kommit fram till
detta , hart när otroliga resultat. Redan
under VK 2 samlade han material. Från
krigsslutet bedrev han systematiska
forskningar i de då kvarvarande fem
västtyska varvsstäderna , samarbetade
med de allierades sjökrigshistoriska
kommissioner och tog kontakt med f d
tyska ubåtschefer. Med ett alltmer svällande kortsystem , med kompletteringar
från de mest olika källor, med korrespondens inom- och utomlands byggdes
så småningom ett allt mer svällande system av uppgifter upp, kompletterade ,
korrigerade och för var dag fullständigare- och korrektare. Krigsdagböcker
och loggböcker blev så småningom tillgängliga , både tyska och allierade. De
tyska ubåtschefernas rapporter kunde
ställas mot allierade förlustuppgifter,
konvojbefälhavarens rapporter , faktasamlingar främst i London och Washington , Rom och Tokyo m m. Hans lista
över korrespondens och kontakter nästan runt hela världen är överväldigande.
Det finns ingen sjökrigshistoriker - mig
veterligt- som lagt ner ett sådant herkulesarbete på en enda sjökrigssektor , som
det som nu presenteras på engelska språket. Ett brittiskt förlag står för utgåva n ,
men reell "sponsor" är ingen mindre än
Uni(td States Naval Institute.
Rohwer utgav en första bok i ämnet
redan 1968. Det var Bibliothek fiir Zeitgeschichte i Miinchen, som stod för utgivningen , den allt större och värdeful-
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!are institution som han är chef för sedan
länge. Sedan dess har en mängd källor
" avhemligats" och därmed tidigare
okända eller tveksamma uppgifter fått
bestyrkande eller blivit vederlagda.
Vad som inte minst slår läsare n är de
överdrifter , som ubåtschefern as rapporter nästan genomgående uppvisar.
Rohwer anför många - och acceptabla skäl , t ex att tydliga explosioner uppfattats i ubåten i u-läge efter ett till synes
fr amgångsrikt anfall, att flera ub åtar i en
"vargflock" tillskrivit sig en sänkning,
som varit en och densamma. Även mycket skadade handelsfartyg - till och med
övergivna av besättningen - kunde ju
ibland föras i hamn. Ett torpedskott mot
ett mål kunde missa detta men träffa ett
annat, o s v.
Det är som sagt upp till 15 olika sakuppgifter , som tabellerna ger - givetvis
inte alla 15 för varje ubåts offer. Datum
och tidpunkt enligt ubåtens rapport inleder , ubåtens nationalitet följer och så
ubåtens namn och/eller nr . Ubåtschefens
efternamn kommer i kolumn 4, varefter
den intresserade kan få närmare uppgifter om honom i ett särskilt register. Så
följer position , målets "typ" och typskattade tonnage , det må vara örlogs- eller handelsfartyg , sänkande vapen (inte
mindre än 17 olika sådana redovisas med
ett enkelt förkortningssystem) , uppgift
betr konvoj, tidpunkt för träff, målets
nationalitet och dess typ, dess namn och
verkliga tonnage samt om det blev totalförlust, skadades men reparerades, togs
som pris etc. De två sista kolumnerna
anger vad " målet " angivit för position
och slutligen en anmärkningskolumn.
Med alla dessa fakt a dubbelkontrollerade-från den anfallandes och den anfallnes sida - är det inte överdrivet att
påstå , att vi med Rohwers verk i handen

i dag har en så saklig, faktisk redovisning
för ubåtskriget 1939- 45 som rimligen
kan tänkas. Alltjämt kan det givetvis finnas luckor och felaktigheter , det påpekar författaren själv. Men mänskligt
att döma kan man inte komma sanningen närmare .

Jiirgen Rohwer: Axis Submarine
Successes
1939- 1945.
Patrick
Stephens Limited, Cambridge,
England. Copyright 1983 by the
United States Naval Institute.

K-E Westerlund
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INREDNINGSDORRAR
HMS LANDSORT
ALVESTAPRODUKTER
Ship Doors AB
342 00 ALVESTA
Telefon 0472-138 10
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har sedan 1968 sysslat med
konstruktions-, tillverknings- och

BURGESS VATTENTATA
MIKROBRYTARE

serviceuppdrag åt FMV och industrin.

En säker kontakt!

AB ELWIA
AB ELWIA

är godkänd som tillverkare
av krigsmateriel.

-

0155/368 50

TUDOR~
Moderna batterisystem
till Draken
Sjöormen
Näcken och
nu till Västergötland
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Solartron Instruments
Vi levererar:
e Testinstrument
e Digitala Voltmetrar
e Dataloggers
e Kommunikationstestinstrument
e Frekvenssvarsanalysatorer
för bl a signalspaning över och under
vatten, datainsamling och övervakning,
felsökning och kalibrering.
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Alla Burgess vattentäta mikrobrytare är individuellt täthetsprovade
och alla motsvarar lP 65. Brytarna finns i flera olika utföranden. En
säker kontakt i både vått och torrtl
För företag som inte behöver så många mikrobrytare vill vi poängte ra att Essholm aldrig tar ut någon expeditionsavgift för mikrobrytare
-även om ordern är liten. Det sparar mycket pengar för ditt företag l
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Scania-di~sla~ i Marinens Fartyg
ERNST NYMANS HERREKIPERING
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Etablerad 1 890

Erbjuder allt i uniformer och
tillbehör för Kungl. Flottan
John-Erik Jansson
Ronnebyg . 39 : 371 00 Karlskrona : Tfn 0455-102 98

Sju gånger scania i
Minfartyg.

l t!c~ister
Spans •at:
på lyft
och surrning med starka smidiga
lätta polyesterband

BOX 9085

-

S-200 39 MALMÖ

TEL 040/22 30
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Våra nya FILMER ger aktuell Marinpolitik.
Bl a :
Det djupa kalla kriget (Nordkalotten)
Havets allfartsvägar (Nordatlanten)
Operation "Teamwork" (NATO)
The Rise of the Sovjet Navy
(Om amiral Gorshkov)
Den sovjetiska segerns arvtagare
(Modernaste materielen)
Ring eller skriv till :

ARME- MARIN- OCH FLYGFILM
Riddargatan 23 B, 114 57 Stockholm
Telefon: 08-67 09 40
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Fyra Scania DSI14 för framdrivning.
Två scania DSI11 i hjälpaggregat
En Scania DN 11 i hamnaggregatet

Ubåt av Näcken-typ.
En scania DS 11 driverfartygets hjälpaggregat.

Scania i de nya Robotfartygen.
Två scania 08114 i hjälpaggregaten.
En Scania DN 11 i hamnaggregatet

Dessa enheter. liksom många andra fartyg världen över, är utrustade
med MTU:s kompakta och sp ecifi kt lätta dieselmotorer och aggregat.
MTU har stolta traditioner och har i modern tid investerat i forskning. utveckling och moderna fabriker. MTU är därmed en av de STORA motortillverkarna som garanterat kommer att kunna ge sina kunder allt stöd
under en lång framtid.

m tu

Motoren- und Turbinen-Union
Friedrichshafen GmbH
M.A.N. Maybach Mercedes-Benz

M:AR J:NDJ :ESEL
Kronobe rgsg 2 1 112 33 Stockholm Tfn 08-54 07 25

