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Meddelanden

N r 4/ 1976. Ordinarie samm anträde i Karlskrona den 7 april 1976
(Utdrag ur protokoll)

Fjärrmanöversystem

1. Meddelade ordföranden att sedan föregående sammanträde hedersledamoten
Weden avgått med döden.
Ordföranden lyste frid över hans minne.

Statisl<a O·mformare

2.

Valdes ledamoten P-E Bergstrand till föredragande i vetenskapsgrenen "Organisation och personal. Utbildning" för år 1976-77.

AB TRANSISTOR
Box 49093
100 28 Stockholm
Tel. 08/54 18 20

3. Föredrog ledamoten O' Konor utdrag ur sin årsberättelse i vetenskapsgrenen
"Organisation och personal. Utbildning" med titeln "Högre chefsbefattningar i
försvarets fredsorganisation 1950- 1975".

Stockholm den 29 november 1976.
BO GRANATH
sekreterare

SPERRY MARINE
SYSTEMS
CHADBURN
WYNSTRUMENTS

Nautiska Instrument
Maskintelegrafer
Vindrutetorkare

KROHN & S0N A/ S Magnetkompasser

Nr 5/ 1976. Ordinarie sammanträde i Stockholm den 4 oktober 1976
(Utdrag ur protokoll)

"Svenska Marinen valde Sperry Marine Systems gyroutrustning
för nya ubåtar och patrullbåtar."

l. Meddelade ordföranden att sedan föregående sammanträde hedersledamoten
Karl Segrell, ledamöterna Olof Lilljequist, Carl Henrik Falkman och Sture Montelius avgått med döden .
Ordföranden lyste frid över deras minne.

C A CLASE AB

2. Valdes ledamoten Carl Risberg till föredragande i vetenskapsgrenen "Krigsfartygs konstruktion. Mask in- och elektronik. Teleteknik" för år 1976-77.

Fack - 40110 GOTEBORG l
Tel. 031/54 01 50 telex 20696

3. Fastställdes styrelsens förslag till belöningar av artiklar i Tidskrift i Sjöväsendet, enskilda arbeten vid militärhögskolan och tävlingsskrift enligt följande:

BEAUFORT

Livräddningsflottar
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Artikl ar i TiS
Ledamote n Christer Fredholm : hedersom nämnand e p å högtidsda gen och penningbelöning 300 kronor för hans artikel i nr 6/ 1975 "Norska havet - konfl iktzon
i nytt persp ektiv" .
gLedamote n Gösta Liljekvist : hedersomn ämna nde på högtidsd agen och pennin
sjöfartygs
och
g
in
"Sjöhävn
belönin g 300 kronor för hans a rtikel i nr 1/ 1976
duglighet " .
Korrespo nderande ledamoten Georg H a/ström: hedersom nämn ande p å högtidsdagen och penningb elöning 200 kronor för hans artikel i nr 2/ 1976 "Ett svenskt
inslag i Frankrike s sjökr igshistoria p å 1590-tale t".

Nr 6/ 1976. Ordinarie sammantr äde i Stockholm den 2 november 1976
(Utdrag ur protokoll )
Förrättad es val a v styrel seledamöt er, utom ordförand e, vilken väljs vid hö 0<>E
tid ssammanr räd et. Valda blev till ordinarie styrelsele damöter ledamöter na NBeslutet
.
n
Samuelso
G
ledamoten
er
suppleant
till
samt
Melinder och B D aggfeldt
innebär nyval av samtliga tre.
~.

2. Förrättad es val av reviso rer och suppleant er för dessa. T ill reviso rer valdes
ledamötern ::t B G Berg och L Werner och till suppleant er ledamöte rna P G Bölin
och G-B Ericson. Beslutet innebär omval av Werner och ny val av övriga.
3. Förrättad es val av valberedn ing. Vald a ble v ledamöte rna G Blom S Kassav
myr och B Åsg&rd med Blom som samamnk allande. Beslutet innebär 'nyval
Åsgård och omval av övriga två.

Enskil d utredn ing v id MH S
Odogskapt en Björn Ljunggren vid marinlinje ns stabskurs: hedersom nämnande p å
högtidsda ge n och penningbe löning 500 kro nor fö r hans utrednin g med titeln
"Resursbe hov fö r en angripare s minröjnin g".

de
4. Fastställdes års a v giften för å r 1977 till oförändra t 35 kronor, innefattan
pren umerati on på Tidskrift i Sjöväsend et.
5.

Fastställd es sammantr ädesdaga r för Sällskape t under kalenderå ret 1977.

T äv lin gsskr ift

6.

Förrättades inval av hedersled amöter. Valda blev i nämnd ordninf>:
"'
Magnus Starck
ordinarie ledamoten , ko mmendör
Nils Grenande r
direktör
Stig Swanstein
generaldi rektör
Lennart J ohansson
tör
ge neraldirek

7.

Förrättad es in val av ordina ri e ledamöter . In valda blev i nämnd ord ning:
Göran R omare
kommend örkapten
Lars N on self
kommend örkapten
Sten Lagersted t
! .marinläk are
Rolf Öhman
överstelöj tnant
marin di rektö r
Malte Jö nsson
fack Wibring
överstelö jtnant
Stefan Furenius
överstelöj tnant
överste
Thorbjörn Ottoson
Börje H uss
marindire ktör

Författar e till tävlingssk riften "Slaget v id O lands södra udde den 26 juli 1789":
hedersom nämn ande p å högtidsda gen och penningbe löning 300 kronor.
D et förseglade kuvertet innehålla nde namnet på författar en bröts. Därvid
.
konstater ades a tt pristagare var H G R Jdlund, Linnegata n 9, 413 04 Göteborg
de4. Sekretera ren anmälde att korrespon derande ledamoten K.-E Westerlun d
un
händelser
gs
ri
sjök
om
gsurklipp
tidnin
med
pärmar
39
om
samling
sin
ponerat
Kastellet.
i
lokaler
ts
Sällskape
i.
der andra världskriget. K lippsamlin gen förvaras
5. H edersleda moten Uno Willers
Skeppsho lmen 1809".

talade över ämnet

"Flottans sjukvård p å

6. Ledamote n Lennart Nordgren fö redrog ett utdrag u r sin årsberätte lse i vetenskapsg renen "Krigsfar tygs konstrukt ion. Maskin- och elektrotek nik. Teleteknik" med titeln "Den senaste utvecklin gen inom ubåLsomr ådet".
Stockholm den 29 novem ber 1976.
BO GRANA TH

8. Förrättades inval av korrespon derande ledamöter. Invalda blev
ordning:
riksdagsm an
Sven-Olo v Träff
redaktör
Lars Ramsten
direktör
Åke Sparring
direktör
Stig Björn

nämnd

Stockholm den 7 december 1976.
BO GRANA TH
sekretera re
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Minnesteckningar
Olof Lilljequist
Ledamoten i Orlogsmannasällskapet Olof Robert Lilljeguist avled den 7 juni.
Han var född i Göteborg den 18 augusti 1898. Föräldrarna var skeppshandlaren
Hugo Lilljeguist och hans maka Anna, född von Holten. Olof Lilljeguist tog studentexamen i Göteborg 1918 och blev sjökadett samma år. Han blev fänrik 1922
och löjtn ant 1924. Han tjänstgjorde därefter under den vanliga rytmen med växlingar mellan sjö- och landkommenderingar. Bl a var Lilljequist fartygschef på
torpedbåtar i slutet av 20-talet och kommenderad officer på jagare under början
av 30-talet. Landtjänsten bestod bl a i tjänstgöring vid skeppsgossekåren i Karlskrona, i marinstaben och vid sjökrigsskolan. sjökrigshögskolans allmänna och
högre kurser genomgick han 1927-29.
1937 blev han kapten och chef på jagaren Wachtmeister, en kommendering
som tidvis kombinerades med tjänstgöring vid Västkustens marindistrikt. Hösten
1939 blev han fartygschef p å jagaren Göteborg. Under åren 1940-43 tjänstgjorde han vid marinstaben som marinassistent i Kommerskollegium. 1943 blev
Lilljeguist kommendörkapten av 2. gr och 1945 av 1. gr. Från hösten 1943 fram
till sin pensionsavgång 1953 tjänstgjorde han sedan vid marindistriktstaben på
Västkusten, åren 1943-50 som stabschef.
Efter pensionsavgången tjänstgjorde han en tid som personalchef vid Ostasiatiska Kompaniet.
Lilljequist vann uppskattning för sin öppna rättframhet och generösa natur.
Han ville aldrig göra något väsen av sig utan föredrog att verka i det tysta att vara men ej synas, egenskaper som kom att forma honom till en utmärkt
stabsofficer. Han var en god sjöman, skicklig seglare och i ungdomen en av landets bästa bröstsimmare.
Som marinassistent i Kommerskollegium fick han tidigt inblick i sjöfarten och
dess skyddsproblem, vilket sedermera kom till ny tta vid hans sjuåriga tjänstgöring som stabschef för Västkustens marindistrikt under och efter andra världskriget. Med sina goda kontakter i Sveriges sjöfartshu vudstad Göteborg var Lilljeguist väl skickad då det gällde överbroandet mellan örlogs- o·ch handelsflottorna.
Icke minst har hans lugna klokhet vitsordats av de sjökaptener som hade att
brottas med lejdtrafikens praktiska detaljbestämmelser. Men även vid samordnandet av de olika försvarsgrenarnas lokala befälsförhållanden och för de militära relationerna till länsstyrelsen hade den alltid samarbetsvillige Lilljeguist ett
välgörande inflytande.
Signifikativt för Lilljeguists mångsidiga sjöintressen var att h an efter pensioneringen blev rederitjänsteman några år och in i det sista sysslade med översättning av engelsk marinlitteratur, delvis i samarbete med systern Lisbeth Renner,
känd från Bonniers Hornblowerserie.
Han sörjes närmast av sin maka Ann-Marie, född Kippel-Sundholm, barn och
barnbarn.
Av ledamoten H Hammargren
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Sture Montelius
Kommendören Sture Montelius avled i Stockholm den 30 september 1976.
Han föddes i Stockholm den 19 sep tember 1895, son till intendent Carl Gustar
Daniel Montelius och makan Anna, f. Borin.
Sture Monteliu s praktiserade på skolskeppet Abraham Rydberg, inn an han
a vlade studentexamen vid Nya Elementarskolan i Stockholm 1914 . Samma år
- strax före 1. vä rldskrigets utbrott - blev han antagen som sjökadett. Han
avlade sjöofficersexamen 1917 och blev i samband härmed fänrik vid flottan.
Sture Montelius v alde ubåtsvapnet och därmed vapentjänst torped med förbindelsetjänst (signaltjänst) som specialtjänst. Efter genomgången förbindels eofficerskurs och ubåtsskola tjän stgjorde han en kort tid som FC p å vedettbåten
23 . Härefter följde sjötjänst som kommenderad officer p å ubåt, bl. a. på samtli ga 1920-talets ubåtar av Hajen- och Bäverntyp. Sitt första befäl fick han 1925
på ubåten Abborren, därefter tjänstgjorde han som FC och DC på Draken ubåtarna samt som adjutant p å Ubåtsavdelningen. 1935 avslutades den akti va
ubåtstjänsten och han hade då över 70 sjömånader på ubåt bakom sig. Vid
andra världskrigets utbrott var han sekond på pansarskeppet Drottning Vi ctoria
och 1942-43 chef på H M S Sve rige.
Stu re Montelius genomgick sjökrigshögskolans allmänna kurs 1922-1923,
därefter dess högre torpedkurs samt 1926 radiokurs hos Marconi, Chelmsford
College i England . I landbefattning tjänstgjorde han bl a på marinförva ltningens torpedavdelning, i olika förbindelsebefattningar främst inom radiotjäns.ten s~mt krigsåren 1940-1942 som chef fö r försvarsstabens signal tjä nstavdelnmg. Aren 1943 -1947 ledde han marinstabens organi sation savdelnin g slutbefattnin gen som aktiv officer. Han utnämndes till kommendör i marinen i
samband med avgången.
Efter att under ett år ha stått till marinstabschefens förfo gande begärde och
erhöll Sture Montelius avsked med förtidspen sion för att ägna sig åt fackli g
verksamhet i Svenska officersförbundet. Härmed började i han s liv ännu en no"'
så aktiv period, som va rade t o m 1960. Han blev förbundets verklige först~
ombudsman och gjorde bety dan de och målmedvetna insatser för att effektivisera dess verksamhet och stärka för bundets ställning utåt. Erfarenheterna från
chefsskapet på organisationsavdelningen i förening med hans naturliga pondus
mås te härvid ha varit till god hjälp. Föredragningarna inför förbundsstyrelsen
va r alltid omsorgsfullt förb eredda, vederhäftiga och präglade a v verklighetssi,~ne. Tn te min st de yng re styrelseledamöterna torde härigenom fått klan fö r sig
skillnaden mellan det Önskvärda och vad som är möjligt att uppn å vid förhandlin gar i allmänhet och löneförhandlingar i sy nn erhet, särskilt som det p å den
tiden snarare var fr åga om petitionsrätt än förhandlingsrätt för statstjänstemännen . Vid sin pensionsavgång som förste ombudsman belönades han med det första
exemplaret av förbundets förtjänstplakett i guld .
Sture Montelius invaldes i Kung l. Orlogsmannasällskapet 1933 och arbetade
so m dess sekreterare åren 1938-39.
Sture Montelius var sedan 1919 gift med Ebba, f. Tornell. Hon gick bort för
bara några månader sedan. Han sörjes närmast av sönerna Sture, komm endö rkapten och Bengt, tjänsteman, samt dottern Ulla Högberg.

Av ledamoten P G Lindgren

Karl Segrell
Karl Gustaf Segrell föddes den 16. 6. 1908 i Karlskrona. Han var son till
rektorn vid skeppsgosseskolan Karl Johan Segrell och hans maka, född Lindman.
Uppvuxen i denna marina miljö föll det sig naturligt att han efter studentexamen
skulle ägna sitt liv åt marinen. Han valde att bli marinintendent, antogs sommaren 1926 till kadett vid Kungl sjökrigsskolans då nybildade marinintendentslinje och utnämndes 1929 till marinunderintendent.
De första åren som marinintendent tjänstgjorde han ombord på pansarskeppen
Gustaf V, Drottning Victoria och Manligheten . Han medföljde kryssaren Fylgia
på långresan 1931-32. Efter ett par års landtjänstgöring i Karlskrona kommenderades han 1935 till skeppsgossekåren i Marstrand. Under de kritiska åren
1937-40 var han stabsintendent vid Västkustens marindistrikt . Han förflyttades till Stockholm hösten 1940 för tjänstgöring vid marinförvaltningen och hos
marinöverintendenten (MOl). Han blev kommendörkapten av 1 gr 1948 och
samtidigt ånyo sjökommenderad, nu på kryssaren Tre Kronor såsom stabsintendent vid Kustflottan. Det blev några händelserika år med ett flertal ut!andsexpeditioner. Åren 1951-52 var han chef för MOl expedition. Hösten 1952
omstationerades han till Karlskrona, utnämndes till kommendör och chef för
marindistriktets intendenturförvaltning, en tjänstgöring som han mycket uppskatt~de och trivdes med. Våren 1961 förflyttades han till Stockholm som MOI
och chef för marinntendenturkåren.
När försvarets centrala intendenturförvaltningsorgan den 1. 7. 1963 sammanfördes till Försvarets Intendenturverk (FIV) blev Segrell chef för verkets
förrådsbyrå, men chefsskapet för marinintendenturkåren behöll han till den
1. 7. 1964. År 1965 utnämndes han till konteramiral i amiralitetet och förordnades som chef för FIV. Vid omorganisationen 1968 blev han chef för Intendenturmaterielförvaltningen inom det då nybildade Försvarets Materielverk. Vid
pensionsavgången 1971 utnämndes han till viceamiral.
Segrell genomgick Försvarshögskolans vårkurs 1955 och chefskurs _1961. Han
anlitades av marinledningen och försvarsstaben för ett flertal utrednmgar. Han
var marin expert i 1945 års försvarskommitte. Han blev 1965 styrelseledamot i
Overstyrelsen för ekonomisk försvarsberedskap, ett uppdrag som han lämnade
först 1972 . Han deltog jämte undertecknad i två intressanta studieresor utomlands, den ena till tyska marinen 1942 och den andra till brittiska flottan och
Admiralty 1950.
Han invaldes i Kungl Orlogsmannasällskapet 1950 och blev 1965 hedersledamot. I övrigt bör erinras om hans medverkan 1 1971 års jubileumssknft.
Han blev 1966 ledamot av Kungl Krigsvetenskapsakademien.
Segrells arbetskapacitet blev hårt utnyttjad, framför allt under de tätt på varandra följande omorganisationerna under 1960-talet. Han ställdes därvid inför
svåra avgöranden i samband med intendenturens framtida organisation och
ställning i försvarsförvaltningen. Han var i regel konciliant men när det gällde
väsentligheter som t ex i fråga om intendenturens möjligheter att på central och
regional nivå kunna göra sin stämma tillräckligt hörd, hävelade han med kraft
sin uppfattning.
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Segrell gjorde en för sin tid ovanligt snabb h:arriär. Han blev kommendörkapten vid 36 och kommendör vid 44 års ålder. Trots framg ången förblev han
densamma han alltid varit: anspråkslös, vänlig och hjälpsam . H an var en glad
och god kamrat och hade en vid krets av vänner, mot vilka han utövade en stor
och otvungen gästfrihet.
Han sörj es närmast av makan Gertrud, född Lönner, samt döttrarna Margareta, gift med tandläkare Harald Ordell, Köping, och Monica, gift med Arne
J en sen , Vejbystrand.
Av ledamoten Per Hall

Bror-Fredrik Therma:nius
Ledamoten Bror- Fredrik Therma:nius gick ur tiden den 13 oktober i år. Han
var född i Kumla i Närke den 5 september 1898 och v ar son till disponenten
Fredrik Therma:nius och hans maka Sigrid, född Uggla . Före studentexamen i
Orebro 1917 praktiserade han i två omgångar på skolskeppet Abraham Rydberg. Han antogs som sjökadett 1917 och blev fänrik 1920. Löjtnant blev han
1922, kapten 1935, kommendörkapten av andra graden 1941, kommendörkapten
a v första graden 1943 och slutligen kommendör år 1949.
Av sjökommenderingar kan nämnas tjänstgöring på jagare och som kadettofficer samt navigeringsofficer på pansarskeppet Oscar II i flera omgångar under
1930-talet. Från och med år 1937 var Therma:nius i följd chef på jagarna Nordensköld, Ehrensköld och Karlskrona. Under år 1944 var han chef p_å flygplanskryssaren Gotland. Sina sjökommenderingar avslutade Therma:nius på jagaren
Gävle som fartygschef tillika chef för 2. jagardivisionen. Det var under denna
tid som Therma:nius var med om att rädda många hundra balter, vilka i överfyllda bräckliga båtar försökte taga sig över till Sverige . Vid två tillfällen under
senhösten 1944 bärgade således jagaren Gävle under hans befäl baltiska flyktingar. Vädret var vid båda tillfällena dåligt med gro v sjö, varför räddningsarbetena kom att äga rum under dramatiska förhållanden. Åtminstone vid det
ena tillfället rörde man sig dessutom i mycket svårnavigabelt farvatten .
Under sin tjänstgöring i land var Therma:nius särskilt inriktad på utbildning.
I början a v 1920-talet tjänstgjorde han vid skeppsgossekåren i Marstrand och
under senare delen a v detta decennium och en stor del a v 1930-talet vid sjö krigskolan som kadettofficer och sedermera lärare i navigation. Therma:nius gick
navigationslärarkurs 1927-28 och kurs vid Admira!ty Campass Observatory i
Slough 1931-32 . Under dessa år studerade han också vid Royal Naval Coll ege i
Greenwich samtidigt som han v ar biträdande marinattache. Sin slutpost som utbildare fick Therma:nius som chef för marinens underofficersskola på Berga Orlogsskolor. Han fick då den ansvarsfulla uppgiften att av Helge Axelson Johnsons Berga göra en modern utbildningsanstalt. De sista åren av sin aktiva tjänst,
1949-53 , var Therma:nius marinattache i London och Haag, och gjorde här en
uppskattad insats .
Efter sin _o ensionering var Therma:nius åren 1954-60 ordförande i Orlogsbasförflyttningen och kom därigenom att leda förberedelserna för den historiska
fl yttningen av Stockholms Orlogsvarv från dess idylliska läge mitt inn e i Stock28 1

holm till de unika berganläggningarna p å Muskö.
Annu långt upp i pen sionså ld ern tog sig Therma:nius ve rk samhetslust många
skilda uttryc k och han va r även medlem i ett flertal fö renin gar oc h sa mmanslutningar, i v ilkas arbete han flit igt deltog.
I sin lärargärning var Therma:nius energisk, fodrand e och grun dlig. H ans
initi ativ kraft, oräddhet och goda sjömanskap kom, särskil t under beredskapsåren, väl till pass, va rom bl a händelserna hä r ovan vi ttn a.
Therma:nius upprepade tj änstgörin gar på engelsk mark gjorde honom väl fö:·trogen med brittiskt väsen. Inte så li tet av Br itish naval style satte också i uppträdande och tänkesätt en ext ra färgk li ck p å honom!
Bror-Fredrik Therma:nius var en färgstark och självständ ig natur, inte så alldeles va nli g i dage ns samhälle. Frimod ig och frispråki g förde han sina meningar
till torgs i dagens aktuella fr ågor och hans humor och lätthet att nå alla slags
männ iskor förvärva de honom vä nn er lå ngt utanför elen närmaste ka mrat kretsen.
D et va r alltid uppfriskande och stim ulerande att möta honom och han förde
med sig något av havets sälta .
Den bortgångne sörjes närmast av makan Marg it, sonen Ulf, örlogskapten,
med mak a Gunilla samt b:unbarn.
Av ledamo ten G. Tham

debatte n - hans sista försvarsdebatt - argumenterade han sk ickli gt för si na
men in gar och yrkade så bifall till och röstade - ensam i sitt parti - p å hu vuddelen av de moderata reservationerna.
D et var nog inte bara för att han va r ensam och att hans handlande därför
kändes politiskt ofarli gt so m försvarsministern gjo rde vad som i riksdagens debatter är mycket ovanligt - gav en fin eloge till sin motståndare Sven \Xfeden
fö r dennes skickli ghet och engageman g i försvarspo liti ken.
Sin borgerliga g:i rnin g äg nade Sven Weden åt familjeföretaget F. E . Lin dström AB i Esk ilstuna. Han var där en före gångs man p å företagsdemok ra tiens
fä lt. Som så ofta händer med fö regångsmän blev han beundrad av några och
misstänkliggjord och hånad av flera. Men d värgalå ten tystnade efter hand.
Sven \Xfeden var personligen flä rdfri, vän li g och glad. Han var en gentleman
i ordets finaste mening, respekterad och uppskattad . Det märktes ty dligt i den
miljö där ma!1 nära nog rutinmässig t brukar ta heder och ära «v oliktänkande.
Sven Weden sörjes av många. Hans närm aste var ma ka n M arianne, född Eklund och barnen Anita, Peter och Lars .

Av hedersledamoten Ivar Virgin

Sven Weden
Den 31 ma rs 1976 avled hedersledam oten i Kungl. Orlogsmannasällskapet,
direktören och riksdagsmannen Sven Weden. Han var då 62 år gammal.
Redan tidigt drabbades Sven Weden av sjukdom. I sin un gdom tillbringade
han en län gre tid p å sanatorium och han kunde aldr ig själv deltaga i n ågon
militär utbildning.
Men ett leva nde intresse fö r vårt lands försvar för de han med sig genom live t.
D et ledde honom ursprungli gen till högerpartiet. Han var emell ertid också starkt
påve rkad av liberala tankegångar och när han på allvar börj ade deltaga i det
politiska arbetet var det inom fo lkpartiet. Han släppte dock inte sin övertygelse
om vikten av ett starkt och effekt ivt försvar och blev 1nom sitt parti den kanske
mest drivande kraften för ett sådant . Visst var han ofta tvungen at t kompromissa men han på verkade alltid ko mpromisserna i en för fö rsvaret gynnsam
riktning.
År 1967 fick Sven Weden efterträda Bertil Ohlin som partiledare i folkpartiet.
Hans tid som sådan blev inte särsk ilt lång och inte sä rskilt lyckosam. Orsaken
var inte bristande förmåga, den var nog snarare att fin na i de ibland svå rförklarliga men obönhörliga växlin gar mellan framåtskridande och ti llbakagå ng
som all a politiska parti er är utsatta för.
År 1969 lämnade han partiledareskapet, därtill tvingad av den sjukdom som
nu har ändat hans li v. Han stannade dock kvar i riksdagen till 1973 och kunde
då friare föra fram sina egna meningar. Särskilt gjorde han detta under sin sista
riksdag när han motionerade om en fö rstärkning av försvaret som, inte minst när
det gällde marinen, låg m yc ket nära den moderata partimotionen. I kam mar282
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50 år
för försvaret
Det varvåra
kvalificerade arbeten åt försvaret
som 9av oss vara resurser
pa den civila sidan.
o

Till att börja med arbetade vi enbart åt försvaret.
Byggde upp en organisation , som ku nde tillfredsställa
kraven från landets kanske mest krävande och kunniga
kund. Där små marginaler finns för fel och brister. Där
högsta precision är en självklarhet.
På så sätt skapades det Telub som idag används av
många civila företag . Vår regionala service-organisation .
Vår verkstad för centralt underhåll och
legotillverkning . Vår konsultavdelning
med experter på olika områden .

TELUB

Redan 1926 började Aero Materiel AB sitt arbete för
försvaret. Det berömda De Have land Tiger Moth skolplanet hörde t il l leveranserna. Sedan följde import och
leveranser av det mesta för flygbranschen - alltså
tillbehör , till komplett utrustade plan . 1940 startades
egen tillverkn ing av elektro-mekanisk utrustning för
Flygvapnet. Ett förtroendefullt samarbete som senare
kommit att omfatta övriga försvarsgrenar genom leveranser av el -mekan iska utrustningar och system , komponenter och tillbehör.
Vi ber att få framföra vårt varma tack .
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AERO MATERIEL AB
Sandsborgsväge n 55 · 122 33 EN SK EDE ·Tel 08/49 25 1O

Planering i teori och praktik
r

'
Anförande hJ!let i Karlskrona den 15 november 1976 av ordföranden i
Kungl Örlogsmannasällskapet, viceamiral Bengt Lundvall, vid nedläggandet
av ämbetet.

l

______________________ ______________________ _________ J

Vi verkar inom försvaret efter de beslut som fattades av statsmakterna 1972.
Beslutet omfattade fem år. Ett nytt försvarsbes lut skall gälla från den l juli
1977.
Vår planering, vå ra program och vår budgetering har under denna femårsperiod styrts in i nya system. System som gett nya regler för studier, perspektivp laner och programplan er, för uppdrag till de chefer som skall omsätta tilldelade pengar i materiel, personal och utbildning och myc ket annat. System som
reglerar budgetering och redovisn in g. Allt har ännu inte f unnit de tilltänkta formenu. Vi har dock i stort löpt igenom en planerin gsomgång, nu när överbefälhavaren i slutet av september lämnat in sin programplan för åren 1977-82.
D et är en imponerande mängd inte a lltid så lättlästa eller lättolkade handlingar av olika slag som producerats under denna period.
I detta korta anförande går det inte att göra en detalj analys av detta redovisnings- och budgeteringssystem och därmed går det inte heller att lägga fram
några genomarbetade förslag till ändringar. Men några allmänna synpunkter och
åsikter, stödda på den erfarenhet som vunnits, anser jag det berättigat att framföra.
Vi fick , för att göra en jämfö relse, genom 1958 års försvarsbes lu t och några
komp letterande beslut åren därefter en god grund för en ganska enkel, ganska
lättförståelig och ganska personalsnål p lanering. Allt var väl inte bra. En del
skulle säkerli gen ha kunnat göras bättre genom metoden "reformer på det beståendes grund".
Tyvärr kopplades planeringstekniken under senare delen av 60-talet, enligt
min mening, all tför mycket ihop med åsikte r om att försvarskostnader na var
eller höll på att bli för höga. Planeringsteknik och försvarskostnader - med
andra ord hur mycket försvaret får - skall inte bl andas ihop. Det är fel. P laneringstekniken skall gäll a oavsett politiska stä llnin gstaganden till försvarsbudgetens storlek.
Man ville också på departementsnivå få ett bättre grepp om utgifterna, de
olika delposterna, för försvaret. Detta är i och för sig förståel igt; det är ju stora
summor det gäller. Det måste dock samtidigt klart sägas ifrån - och detta vill
många inte lyssna till - att försva ret inte tagit eller utgjort en ökande an del a v
våra totala resurser eller utgifter.
Den tron växte sig måhända starkare i vissa kretsar att man med ett nytt
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planerings- och budgetsystem skulle kunna nå en sådan ökad rationali tet att
försvarskostnaderna kunde tillåtas minska år från år. Man skulle med andra ord
kunna åstadkomma ett i huvudsak lika starkt försvar till minskade kostnader.
Denna tro har, försiktigt uttryckt, knappast styrkts, än mindre stärkts a v vad vi
ser och vet i dag.
Det skall gärna sägas att teoretiskt ser systemet ut att kunna vara möjligt att
tillämpa med tillfredsställande resultat. Det vore därför fel att kortfattat och
med några svepande meningar döma ut det hela. Men just detta, att det är ett
så teoretiskt utformat system gör att det i många delar inte är prak tiskt. Teorin
som legat till grund för systemet i dess helhet är endast riktig om den håller i
praktiken, d v s om teorin kan omsättas på ett enkelt och praktiskt sätt. När
ja:; sagt detta vill jag också understryka att jag vet att åtskilli gt i systemet också är bra, men det är inte de delar som jag här tar upp.
En annan väsentlig utgångspunkt vid ett bedömande är denna: har de för planeringen styrande hjälpm edlen och de s k ramvillkoren fått sådan utformnin g
att de ger systemet en god möjlighet att vara just det sm idiga system som väl
ändock avsågs? Svaret är, i varje fall när det gäller den för hela verksam heten
så betydelsefulla frågan om pris- och lönekompensation, ett bestämt nej.
Ekonomiska ramar styr flertalet utredningar, flertalet planer och flerta let program. Penn ingens värde är i hög grad föränder ligt. Därför är det så grundlär.:gande viktigt att system och sätt för pris- och lönekompen sation är i görligas~c
mån rättvisande.
Vi arbetar nu med ett s k nettoprisindex. Det ger icke full kompensation. För
den programplan som Overbefälhavaren lämnade den 30 september i år gällde
bl a följande direktiv.
"Resurser skall avdelas för att möta en v id planeringen bedömd kostnadsutveckling beträffande personal och materiel m m som avviker från den allmänna
prisutvecklingen enligt nettopris index".
E n sådan utgångspunkt för planeringen ger allt annat än stadga och stabilitet.
Jag skall inte tynga min framställning med många siffror. Det räcker med att
konstatera - som Overbefälhavaren också gjort - att en årlig ökning av försvarets produktivitet med 2,5 °/o - det är en utgångspunkt för nuvarande nettoprisindex - sku ll e mots vara en årlig minskning med 1000 anställda, främst
civila. Detta är en o realistisk utgångspunkt. Inom materielve rket helt nyligen
framtagna värden rörande försvarets verkstäder visar i varje fall det gångna
året på minskad produktivitet.
Det är min bestämda uppfattning att den arbetande försvarsutredningen
mås te ta upp frågan om pris- och lönekomp ensation till förnyad prövning. Ett
första steg på vägen mot en riktigare tingens ordning är att utnyttja ett index
:;om ger fu ll kompensation för löneförändrin gar. Ett sådant system hade vi
tidigare.
Det eftersträvade målet: ökad produktivitet, ökad rationalitet måste kunna
ås tadkommas p å annat sätt och på ett sätt som leder planerino-en i teori och
"
praktik närmare vara ndra än nu tillämpat netwprisindex.
Några synpunkter om stud ier och planer vi ll jag också framföra. Alla är
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överens om att vi med studier och planer mås te åstadkomma ett så säkert unde rlag som möjligt för försvarets fortsatta utveckling. Detta är just ett mås te hur skulle annars ett fler årigt försvarsbeslut kunna komma till?
Men fr ågan är nu, efter denna planeringsomgång, hur mycket som måste
presteras och presenteras inför det försv arsbeslut som skall fattas om ytterli gare
fem år, omkring 1982 . Den frågan måste besvaras nu, eftersom man inom totalförsvaret börjar eller redan har börjat med en ny utredningsomgång. Frågan är
väsentlig, ty det är ett högst betydande antal kvalificerade befattningshavare
oom under en femårsperiod och under stark tidspress skall studera, analysera och
planera. Kommer deras möda att stå i rimlig relation till resultatet? Kommer
beslutsfattarna att hinna nyttiggöra sig resultatet?
Vi vet att tiden härför under denna planeringsomgång har varit kort och att
den är mycket kort för de ställningstaganden som nu skall göras av försvarsutredningen.
Erfordras ett lika brett och omfattande studieunderlag för en nästa försvarskommine eller kan man i ökad grad inrikta arbetet på några måhända icke helt
klarlagda och för framtiden väsentliga fr ågeställningar? Att bara göra om det
hela är, som jag ser det, knappast rationellt. Jag anser att man snarast möjligt
borde i större utsträckning än tidigare inrikta studie- och planeringsarbetet på
frågor som kan bedömas bli styrande för nästa försvarsbeslut. Detta kan även uttryckas så att planeringen måste inriktas mera efter praktiska linjer och mitidre
efter teoretiska.
Jag skall avslutningsv is säga några ord om de stora fr ågorna uppdrag, budgetering och redovisning.
Utgångspunkten är - enligt systemet - att det skall ges klara välformulerade mål för verksamheten. Detta kallas målstyrning . Alla vet att just denna
utgångspunkt är svår att leva upp till . M ången gång framförs den uppfattningen
- och det med rätta - att uppdragen är någon form av anslagstilldelning fast
i en ny teoretiskt sett finare tappning.
Vid en örlogsbas, för att ta ett exempel, finns i runt tal femton chefer som
var och en, för att lösa givna uppdrag, skall göra upp en budget med utgångspunkt i kostnader och internpriser. Det fordras djupgående kunskaper bl a för
att först å och kunna utnyttja internpriser p å rätt sätt.
När verksamheten skall genomföras skall en övergång ske från kostnadsbudgeten till betalningsmedel, m a o vad den budgeterade verksamheten verkligen
kostar i reda pengar. Mellan budgeteringstillfället och genomförandet har åtskillig tid gått. Prisläget har förändrats, internpriser är annorlunda och villkor
i övrigt kan ha ändrats. Det teoretiska systemet visar sig i praktiken vara ett
svårt, många gånger ett mycket svårt system att leva efter. Det sysselsätter mycket folk. Redovisningssystemet är omfattande. Allt är uppdelat i små delar.
Listorna ä r meterlånga. De är inte lätta att analysera. Det tar tid innan redovisningen ger svar p å fr ågan hur affärerna ligger till.
I år gav systemet grönt ljus, allt såg bra ut, i maj månad. Inga överskridanden skulle vara att befara per den 30 juni. Det bistra beskedet kom i augusti.
då lyste lampan rött. D å berättade systemet om överskridanden. Det kan bero
286

p å ofullkomligheter till följd av bristande rutin över hela linjen. Men det kan
också vara så att systemet på flera punkter är för teoretiskt elegant och därmed
blivit praktiskt för svårskött. Jag är inte ensam om den se nare uppfattningen.
J ag anser att sättet för uppdragsgivning för budgeterin g och för redovisn ing
mås te förenklas. N u är det för mycket pappersarbete. För mycket budgetering
a v sådant som inre kan p å ve rkas. För m yc ket planer och redovisnin gar så detaljrika att jag ifrågasä tter vä rdet. Det har sannerligen inte bli vit ett personalsnålt system.
Jag önskar ve rkligen inre öka antalet p ågåe nde utrednin gar. Men jag ser det
som väsentligt att en översiktlig översyn kommer till stånd av den nu va rande
pla nerings- och programbud geterin gen. Det teoretiska planeringssystemet måste
t större utsträcknin g anpassas till de kra v som ledning och praktisk plan erin g
ställer.
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Arkfis - morgondage ns
Medelhav

Inträdesanförande vid högtidssammankomste n i Karlskrona den 15 november
1976.
"På andra sidan svionema är ett annat hav, stelt och nästan orörligt. Man
kan förlita sig på att jordkretsen omges och slutes av det, eftersom den
sista glansen av solen, när den sjunker, håller sig så klar till soluppgången, att den betager stjärnorna deras sken."
Cornelius Tacitus, "Gcrmania" år 98.
Arktis utgörs till stÖi'sta delen av ett istäckt hav, Norra Ishavet. Detta hav,
som huvudsakligen omgärdas av fastland, är ett s k medelhav. Det hav som vi i
dagligt tal kallar Medelhavet fick en gång sitt namn på gru;1d av dess centrala
läge i den gamla världen där mäktiga kulturer och stater avlöste va randra v id
dess stränder.
Det medelhav som i dag har supermakterna som strandägare är det arktiska
havet - Norra Ishavet. Den tekniska utvecklingen öppnar t~ndan för undan
detta frusna hav för allt flera mänskliga aktiviteter av såväl fredligt som militärt slag.
I Sverige och Skandinavien i övrigt talar vi i säkerhetspolit iska och andra
sammanhang ofta om Nordkalotten varmed vi först å r landområdet p å den
skandinaviska halvön och i Finland norr om latituden genom Bottenvikens norra
ände. 1 Det är uppenbart att detta synsätt är alltför snävt och att det fokuserar
intresset till en för begränsad zon, varigenom en utveckling med större drag och
inom ett vidare område kan komma att beaktas senare än nödvändigt. Den verkliga Nordkalotten är norra halvklotets hjässa - hela området norr om polcirkeln. Huvuddelen a v detta område utgörs av Norra I sh a vet.
Våra vanligaste kartprojektioner gör det svårt för oss att rätt uppfatta avstånd och arealer i polartrakterna. Jordgloben - en miniatyr av jorden - ger
den enda rikti ga bilden. Det räcker med en hastig blick för att t ex inse var de
kortaste sjö- och flygvägarna mellan de norra delarna av Atlanten och Stilla
Havet går. 2
Tekniken har redan gjort det möjligt att utnyttja luftrummet i Arkris - för
flyg och interkontinentala robotar utgör polarisen inget hinder - och de kortare
avstånd som vägen över Arkris i må nga fall innebär utnyttjas redan .
Ishavet är Atlantens fortsättning i norr. Det utgörs av den nästan runda Polarbassängen, som delas i två stora bäcken av den 1800 km långa Lomonasovryggen från Nysibiriska öarna till Grönland. Ishavets viktigaste tillfarter från
Atlanten är Norska och Grönländska haven . I det arktiska Kanada finns några
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smala och grunda passager. Till Sti ll a ha vet leder det ä venledes relativ t smala
och grunda Berings sund. Medeldjupet är 1205 meter och salthalten något lägre
än i världshaven. Kontinentalsockeln är mestadels mycket bred. 3 Den täcker en
tredjedel av Ishavets botten.
Det som allra mest kännetecknar Ishavet är - som namnet säger - att det
till stora delar är täckt av is. Den täcker praktiskt taget hela ha vet under v intern
och lämnar bara området närmast kusten isfritt under en kort tid på sensommaren. Det sammanhängande istäcket har en genomsnittstjocklek av drygt 3
meter på vintern och minskar 0,5-1 meter i tjocklek på sommaren. Packisen
rör sig under inflytande bl a av ström och vind. En vanlig hastighet är fyra
distansminuter per dygn men man har mätt hastigheter upp till två knop. Ibland
skjuvar isflaken upp över varandra och bilder vallar som kan bli 10 meter höga
och ha kölar av is ända ner till 40-50 meters djup. Samma krafter som bildar
vallarna åstadkommer också öppningar i isen, s k " polynyas" som kan ha öppet
vatten på sommaren. På vintern bildas ett isskikt, som dock är väsentligt tunnare än packisen runt omkring. Amerikanska atomubåtar uppges ha brutit igenom en meter tjock is med sin egen flytkraft utan att skada överbyggnaden. 4
Områden i vilka isberg ofta uppträder är runt Spetsbergen, utanför Grönlands
ostkust och framföra llt i Baffin Bay väst om Grönland och söder därom utefter
den nordamerikanska kusten ner till Grand Banks.
satellittekniken har på ett avgörande sätt förbättrat möjligheterna att följa
och prognosticera isförhållandena i Arktis. Satelliter kan ge bilder av områden
inom Arkris betydligt oftare än var 12 :e timme. Isflak, rännor och polynyas
kan prickas in på kartan med stor exakthet. Sedan december 1967 har Sovjetunionen skjutit upp minst elva satelliter i Cosmosserien med uppgift att övervaka oceanerna. Det anses vara det mest omfattande programmet i världen i sitt
slag. Sensorerna i dessa satelliter är sannolikt radar och fotografisk apparatur.5
På amerikansk sida används f n satelliterna NOAA-3 (National Oceanic and
Atmospheric Administration) och Nimbus 6 med mikrovågsutrustning för is- och
väderspaning. Data från dessa satelliter ligger, tillsammans med andra observationer, till grund för veckaöversikter i form av iskanor över den aktuella situationen och tendensen inom Norra hemisfären.u

Växande säkerhetspolitisk betydelse
Atomdrivna ubåtar har sedan snart tjugo år korsat Arkris under isarna. T dag
kan dessa ubåtar bära kärnvapenladdade robotar med interkontinental räckvidd.7 Den ständiga förekomsten av öppningar eller genombrytbar is i polarisen
i förening med möjligheterna att med spaningssatelliter kontinuerligt överblicka
issituationen, gör Norra Ishavet till ett möjligt utskjutningsområde för de ubåtsburna vedergällningsvapnen . Atomdrivna jaktubåtar är det främsta motmedlet
mot kärnvapenbärande ubåtar som opererar i skydd av istäcket. Denna utveckling ger området kr ing Nordpolen och dess tillfartsvägar en ökande säkerhetspolitisk betydelse.s
F. d. kommendörkaptenen av l.graden Ragnar Thoren har i sin internationellt
ryktbara "Picture atlas of the Arctic" pekat på en viktig faktor för ubåtsföre-
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tag under p olarisen. När saltvatten fryser blir isen mindre salt än vattnet. Med
tiden lakas resten av saltet ur på grund av dess högre täthet och fler årig ha vsis
är saltfr i. Långvågig radiosä ndnin g till ubå tar i uläge passerar 100 gånger lättare genom sådan is än genom motsvarande va ttenskikt. Mottagningsförhållan dena är således goda under polarisen. 9

laovande för oljeprosp ektering . ..Man har dock hittills nöjt sig med att provborra
pka spetsbergen oclf1 Kh o l g~;be_:-on . Provborrn in g på ögruppen Frans Josefs Land
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Olja och gas i Arktis
Men den fred liga an vändningen a v Arkris och dess resurser rymmer mera till talande perspektiv . U tan jämförelse är det de väld iga förekomsterna av olja och
natu rgas som i dag mer än n ågo t annat fokuserar intresset till Ishavsområdet.
D et största arktiska oljeprojektet för närvarande ä r rörlednin gen från fyndigheterna på den s k North Slope kring Prudhoe Bay i Alaska. 1977 beräkn as rörledningen som ä r 1300 kilometer lång och som kostnadsberäknats till åtta miljarder dollar tas i bruk . För samma belopp kunde man ha byggt tre Panamakan aler. I en första fas be räknar man att 100 miljoner ton råo lj a per år skall
nå Valdez v id Stilla Havs kusten. På sikt skall kapaciteten bli det dubbla, d v s
200 miljoner ton. Denna volym motsv arar näs tan en femtedel av all den olja
som producerades i Mellersta O stern 197 4 10
Aven i det kanadensiska Arkris finns lovande geologiska fo rmationer och
olj e- och gasprospek tering pågår p å f lera ställen . Gasfält i Mackenz ie-deltat nära
gränsen till A laska beräknas komma i produktion 1981 . Gasen ska ll transporteras söderu t i en rörledning "Arctic Gas Line" som blir 3840 km lå ng. En 320
km lång anslu tn ing kommer att knyta ihop gasfö rekomsterna vid Prudhoe Bay
med denn a väldiga gasledning. Jämfört med USA :s Alaskaprojekt blir kostnaderna för Mackenzi e-deltats gas väsentl igt större. I Ka nad as arktiska övärld
har man gjort lovande gasfynd. Pla ner p å exploaterin g genom rör ledning fin ns
men kostnaderna för produktion och transport är här av naturliga skäl än nu
större ä n p å fas tlandet. 11
Fö r fu llständigheten s skull skall också nämnas oljeaktiviteten i det grönländska området. P å den väs t-grönländska kantinen talsockel n, 120 km väs ter om
Söndre Strömfjord p å träffades gas redan vid första bo rrningen i somras. O ljebolage n anser dock att om fynd av olja görs där vattendjupet uppgår till 150200 meter, så mås te fyndet va ra av minst samma storlek som Statfjord i Nordsjön för a tt det skall löna sig att ta upp olj an (d v s över 500 miljoner ton användbar olja). En intressant fr amtid kan emellertid vä nta D anmark och Grönland.1 2
D e största reserverna i Arkris tycks emellertid finn as i Sovjetunionen. I kustområdena vid Barents Hav och Karahave t h ar man p åträffat mycket stora fyndigh eter av i första hand gaskondensat. M an tror att vä rldens största kända gasfält är Urengoiskoye på polcirkeln vid Ob-viken. Detta fä lt kan komma i produktion 1977. E ndast ett par mindre gasfält i detta område används för närvarande. Via rörledning lämnar ett fä lt vid Yenisei gas till staden No rilslc O lja
produceras i Pechora-området. Volymen upp ges till omkrin g 5 miljoner ton /år .
Sovjetunionen har inte en lika utvecklad offshore-teknik för ka lla hav som
väs t världen. Socklarna i Karahavet och Barents hav är eme llertid synnerligen

___ MINIMUM EXTENT OF 0.5 OR -

GREATER ICE COVER!SEPTEMBER)

Bild 1. Isen s utbredning 1 Arktis. Innanför den streckande linjen är minst halva ytan
täc kt av is i sep tember (minimiutbredning ). Den heldragna linjen visar motsvarande
omrJ.de i april (maximiutbredning).
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Ny och förbättrad teknik
Sjötran~poner betjänar i v iss utsträc knin g redan de ar ktiska delarna av Si-

birien, Alaska och Kanada. Intresset för sjöt ransp orter i Arkris sti ge r nu krafti gt
i samband med att stora fyndigheter av olj a, gas, kol och malmer upptäcks inom
området. Starka isbrytare gör det möjl igt att i ökande utsträckning bedri va sjöfart längs Norra Ishavets kuster. Så var t ex Nordostpassagen frå n Murman sk
till östra Sovjetunionen tidi gare farbar från juli till oktober . Tack vare atomisbrytarna Lenin och Arkrika har seglation stiden kunnat förL:ingas. Förra å ret
pågick sjöfarten ända till slutet av decembet, och i å r öppnades de n redan i
april. Ytterligare en atom isbrytare, Sibir ia, ä r under bygg nad. 14
Mer eller mindre fantastiska projekt med ubåtstan kers har studerats. De t; ru nda och breda kontinentalsockla rn a och fö rekomst av va ll ar med djupa iskölar
försvå rar dock tra nsport av olja under isen. E n annan viktig faktor är risken
för oljekatas trof. P å grund av den låga temperaturen i Ishavet skulle det ta
myc ket lå ng tid innan oljan brö ts ner. Kanada har också förbjudit sjötransport
av olja in om Hi gh Arctic.

Manhattanprojektet
1969 visade att . isförstär kta tai1 kfartyo-" Inte
·
.
..
var en ek onomiskt lon~am met~.d att frakta ut olpn från det nordamerikanska Ark tis.I5
Den .arktiska
mdJOn med. sträng kyla, is' tJ"ocka , hårda
VI.Ildar 0 c h on1raod en
...
'
med evig tple sätter människor och maskiner på prov. Nya tekniska 1·· ·
o l. .
f· ·
.
osnmgar
pa o Jenggar or arknska vatten ser dagens ljus. Fordon med stora hju l
fördelar vikten skonar det känsliga aktiva lagret ovanför p ermafrosten, :~~~
man måste ta stor hänsyn till när man bygger i Arkti s.
För transporter studerar man också svävare. Problemet till sjöss för dessa är
ännu de ibland alltför höga isvallarna. 16
Aven gammal teknik kan komma till användning. Sovjetiska polarforskare
undersöker möjligheten att använda zeppelinare i stället för stationer driva nde
med isen. Z ~ppe lin_are s kulle kunna hänga kvar p å samma ställe med hjälp av
t ex gasturbmmaskmen . Detta vore av stort värde för forskningen, eftersom
man då kunde få jämförbara data från bestämda positioner i Arktis. 17
A ven turismen har gjort sitt intåg i Arktis. Det sovjetiska passagerarfartyget
Varslav Vorovskij gör sedan några år kryssningar med 330 turister ombord i
de arktiska farvattnen . Under 20 dagar besöker man Frans Josefs land, öarna
Hayes och Dickson, Norilsk, Dudinka, Arkangelsk och Solovetskij-öarna. Denna
arktiska kryssningsrutt öppnas årligen i september och uppges vara mycket omtyckt.18
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Bild 2. UbCitstarzker under polarism -
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en framtidsvision.

Bild 3. De gru.nda kontirzentalsocklama och förekomsten av vallar med djupa iskölar
f."irsvårar oljetransporte r med ubCitar under polarisen.
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10 0 AR EFTER VE GA

Palander under
Bild 4. A. E. Nordensk iöld o~bord i Vega. Fotografi taget av Louis
övervintr ingen 1878-79 .
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Den svenska f lottan har gjort stora och viktiga insatser i polarfors
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sakligen ur örlogsflottan. 1979 är det 100 å r
första gången genomförde Nordostpassagen.
därför ansett det lämpligt att verka för att
färd kommer till stånd till l 00-årsminnet a v

sedan Nordenskiöld med Vega för
Kungl Orlogsmannasällskapet har
en svensk ve tenskaplig forskningsVegas färd .

• . .J

.

~· ·. ,

./"""'~ ; 7

barktacklat !ing fartyg, 60 hkr, under Svenska Segelsällskapets flagga .
Bild 5. Ve ga
Vega mätte 357 BRT. Hon var byggd i Bremerhaven 1872-7 3, med skrov av ek och
ishud av greenheart.

Bild 6. statsisbrytaren A t le -

i Vegas kölvatten?.

I sh a vet är min st besvärande under tiden juli-septembe r. Isbrytaren skulle va ra
tillbaka i god tid för isbrytarsäso ngen i Ostersjön och med rika erfarenheter av
gå ng t 1s.
Forskare och eventuellt delar av besättnin gen kan bytas ut hal vvägs genom
SAS flyglinje över Nordpolen till Anchorage i Alaska.
Sjöfartsverkets stora isbrytare A tle, Frej och Ymer - den senare levere ras
1977 - är all a mycke t lämpliga för ve tenskapligt arbete i Arktis. Statsisbrytarna bemannas av mari nens p ersonal. Besättningen är 54 man. De har 8000 tons
deplacement - en stabil plattform i någorlunda lugn sjö och gott om utrymme
för forskar e och vete nsk aplig utrustning. Ett trettiotal forskare kan förläggas
ombord och ve rka med fart yget som plattform. Möjlighet att med föra helikopter finns.
Maskinstyrkan är 22000 hk r. J ä mfört med det barktacklade å ngfartyget Vegas
60 hkr är detta naturligtvi s en öve rväldigande maskinstyrka. Högsta fart är
omkrin g 18 knop. Drivmedelsfö rrådet är 2000 m 3 dieselolj a. Förbruknin gen
varierar starkt med verksamhetens art. Under brytnin g av svår is kan förbruk-

Den politiska avspänningen, manifesterad i den europeiska sam arbets- och
säkerhetskonferensen i Helsin gfors, bör tillsammans med det marina symposiet
i Stockholm 1975, som tillk om på Chefens för marinen initiati v, utgöra en grund
för det internationella sama rbete som en svensk vetenskaplig expedition i Arkris
förutsätter. "Haven åtskilja icke - de förena" lydde symposiets motto. Detta
decennium har dessutom av FN kallats " Have ts decennium".
En färd i Vegas köl vatten skulle starta i Karlskrona och passera sjövägen norr
om Asien. Vid Berings sund slutar Nordostpassagen men med hänsy n till a vstånden och syftet med expeditionen, som ju är arktisk forskning, borde hemvägen gå norr om Nordamerika, d v s Nordväs tpassagen . Hela sträckan ä r omkring 9000 di stansminuter (sjömil). Med en beräknad medelfart av 5 knop för
att kunna ligga stilla för vete nskapligt arbete respektive av hänsyn till ishinder
skulle hela företaget kunna genomföras p å c:a 75 d ygn . Isförhållandena i N.
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ningen gå upp till 120 m3 per dygn, medan den lägs ta dygnsförbrukningen under
gång är omkring 30 m 3 • Under gång i mestade ls öppet va tten kan en kalkylerad
genomsnittsförbrukning om 50 m 3 va ra realistisk. Drivmedelsförrådet räcker då
i 40 dygn utan marginal. Man behöve r således bunkra.
En svensk fo rskningsfärd runt hela polarbassängen skulle bli den första som
någonsin genomförts med ett övervattensfart yg. Det är självkla rt att man i fler a
hänseenden under en sådan expedition blir starkt beroende av välvilligt bistånd
från strandstaterna. Det kan t ex gälla rätt till genomfart, isprognoser och hjälp
vid passage av mycket grov is. Vi har emellertid goda förb ind elser inom polarforskning ens område med de berörda staterna och det sk isserade företaget kan
dessutom ge nomföras tillsammans med deras fo rskare. Informella kontakter
genom professor Hannes A lfvens vänliga förmedling har t ex visat ett positivt
intresse fr ån Akademia Nauk, den sovjeti ska vetenskapsakademien.
Professorn vid den kejserliga Vetenskapsakademien i Petersburg och ledamoten av den svenska Kungl. Vetenskapsakademien, Mikail Lomonosov, har i
KVA handlingar 1763 publicerat "Tankar om is-bergens ursprung uti de Nordiska Hafve n" . Den fra mstående filologen och naturve ta ren slutar med orden:
" Många omständigheter äro väl ännu här vid att utrön a, som i sy nn erhet kunna
väntas af den Petersburgiska och Svenska Vetenskaps Academiens förenade uppmärksamhet, dä rföre vore nyttigt, om dessa Academier, som ligga nästan under
samma Polhöjd, hade en trägen Brefväxling med hvarand ra." Lomonasov - som
givit namn åt den långa höjdryggen i Ishavet - v ar en framsynt man.

Nordenskiöld -

aktuell vetenskapsman

Nordenskiölds ideer, som va r drivfjädern i hans forskningsfärder, är i dag
förvånansvärt aktuella. Så drömde han t ex om ett ny tt framtidsland med fa ntastiska naturtillgångar uppe i norra R yssland och Sibirien . Han sökte också
dessa nya naturresurser p å havsbotten . I Karahavet gjorde han t ex noggranna
bottenundersökningar och fan n noduler innehållande bl a järnmalm . No rdenskiöld tänkte sig att man här hade råvaran till stora järn ve rk som skulle uppföras i Sibirien.
Ett ann at intresse var "Om kosmiska ämn ens nedfalla nd e p å jordytan" . Nordenskiölds arbete om detta anses v ara grundläggande för den modern a meteoritläran. Hans tes var att jorden byggts upp av kosmiskt stoft. U ppe i A rkris v äntade han sig att i isen finna kosmiskt stoft som inte blandat sig med jorden.
Forskningen kring det kosmiska stoftet är nu högak tu ell i såväl USA som Sovjetunionen. Dessa upplysn in gar har lämnats av professor Gus taf Arrhenius, sondotterson till professor Nordenskiöld och framstående oceanograf verksam v id
Scripps Institute of O ceanography i Kal ifornien .
Om någon tvivlar på att det fortfarande finns a ngelägna forskningsobjekt
uppe i de ödsliga och otillgängliga polartrak terna så kan jag med Stockholms
Dagblad av den 4 september 1879 säga att dessa trakter "med trollmak t lockar
vetenskapens odlare, för hvilka i sjelfva verket intet land kan vara ofruktbart" .
Exempel på tänkbara forsk ningsprojekt är:
Forskning rörande magnewsfäriska fö rhållanden
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Bild 7. A . f. Nordenskiölds forskningsfärder .

Po larhavets primärproduktion
Havsisforskning
Inlandsisarnas utbrednin g och klimatutv eck lin gen under kvartärtiden
K limatologiska förändringar genom människans p å verk a n på mi ljön
Professor Valter Schytt vid Na tu rgeografiska Institutionen vid Stockholms
uni ve rsitet, som själv besitter rik erfarenhet av polarforskning, har bedömt a tt
man vid en förfrågan till det vetenskapliga samhället säkert skulle få starkt
gensvar fr ån många håll.
Svårigheten blir snaras t att välj a och att ås tadkomma ett ha rmoniskt forskningspaket i vilket de ingåend e obj ekten in te ställ er motstr idiga krav på far299

tygets uppträdande utan kan drivas parallellt eller - ännu hellre - ti!lsammans.
I sammanhanget kan det vara av intresse att man i USA planerar att upprepa
Nansens färd med Fram 1893-96. Hösten 1977 planerar man gå in i isen med
en isbrytare, Burton Island, för att sedan korsa polarbassängen från de Nysibiriska öarna till Grönlandshavet dr i vande med isen under en tid a v c :a 2 l /2
år. Den vete nskapliga staben ombord skall kunna uppgå till 50-60 personer.
Forskare och besättning skall kunna bytas med flygplan så att arbetsperiodern a
ombord inte blir längre än tre månader. 20
Kungl Orlogsmannasällskapet, som har äran att bland sina ledamöter ha räknat de drivande krafterna bakom Vegas färd, vi ll tillsammans med Kungl Veten skapsakademien och Svenska Sällskapet för antropologi och geografi dra up p
riktlinjerna för den föreslagna jubileumsexpeditionen och närmare undersök a
dess förutsättningar. E tt genomarbetat förslag som inrymmer möjliga och önskvärda forskningsprojekt, bör därefter ligga till grund för de internationella kon takterna och utmynna i formella framstä llningar till berörda myndigheter. Vi
tror att förberedelser för ett så omfattande företag bör påbörjas nu om det skall
genomföras 1979.
Förslaget syftar till att högtidlighålla minnet av en betydelsefull upptäcktsresa under svensk flagg genom ett praktiskt och för vårt samhälle nyttigt företag.
Kungl. Orlogsmannasällskapet, stiftat mer än 100 år före Nordenskiölds ban brytande sjöfärd, har till syfte att - jämsides med den verksamhet som hör till
sjöförsvaret - följa och arbeta för utvecklingen av sjöväsendet i allmänhet och
därigenom befrämja fäderneslandets nytta. Initiativet till och medverkan i en
vetenskaplig expedition i Vegas kölvatten i de arktiska farvattnen ansluter väl
till detta syfte. Också Sällskapets valspråk är tillämpligt i sammanhanget. För
att övervinna alla hinder som kan väntas uppresa sig innan den föreslagna expeditionen helt eller delvis kan genomföras, liksom för att framgångsrikt betvinga
det kärva klimatet och det svårframkomliga frusna Ishavet krävs både "Förstånd och styrka".
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Bilaga
Den 16 november 1976, dagen efter det återgivna imrädesanförandet, ställdes
en fråga i Riksdagen av herr Lindblad (fp) till herr utbildningsministern om
100-årsminnet av Vegas färd genom Nordostpassagen .
Frågan, utbildningsministerns svar den 25 november och herr Lindblads kommentar till svaret återges i denna bilaga .

1976/ 77:79 av herr Lindblad (fp) till herr utbildningsministern om lOG-årsm inn et
av Vegas färd genom Nordostpassagen:
Den 24 april 1880 å terkom A. E. Nordenskiöld med Vega efter att ha trängt
igenom Nordostpassagen. Den mångsidige naturvetaren Nordenskiöld räknas som
den mod~rna polarforsknin ge ns store vägröjare och inspiratör. Bl. a. blev han när a
rådgivare till den betyd ligt yng re Fridtjof Nansen. Nordenskiöld var i flera omgångar lib era l riksdagsman , både före och efter färden med Vega
Vegaexpeditionen fick sannolikt stor bet ydelse för att hos allmänhet och statsmakter
öka intresset för naturvetenskaplig forskning. l 00-årsminnet bör kunna aktualisera
utgivandet av arbeten so m ytterl igare belyser Nordenskiölds in sa tser. Men även på
annat sätt bör det vara möjligt a tt inför 1980 ihågkomma Nordenskiölds insatser
genom sats ningar från dagens forska re.
Jag v ill därför fråga herr utbildningsministern:
Vilka planer finns i dag på att i anslutn in g till lOG-årsminnet av Vegas Lird
aktualisera insatser med anknytning till A. E. Nordenskiö ld s gärning?

Svar på fråga 1976/77 :79 om 100-årsminnet av Vegas färd genom
N ordostpassagen
Anförande nr 91
Herr utbildningsministern WIKSTROM:
Herr talman! Herr Lindblad har frågat mig vilka planer det finns i dag på att 1
anslutning till lOG-årsminnet av Vegas färd aktualisera insatser med anknytning till
A. E. Nordenskiölds gä rnin g.
Med an ledn in g av frågan har jag tagit kontakt med de ku ltur- och forskning sinstitutioner som i första hand kan väntas ha intresse för Nordenskiö lds insatser. Det
har visat sig att det på flera håll finns planer att fir a lOG-årsminner av Vegas färd.
Redan förra sommaren anordna des på Läckö slott en utställning bl. a. om Nordenskiöld. Etnografiska museet och naturhistoriska riksmuseet planerar utstä llningar.
Också Vetenskapsakademien kommer att uppmärksamma jubileer. Dessutom har
Orlogsmannasällskapet, Vetenskapsakademien och Svenska sällskapet för antropologi
och geografi planer på att under sommaren 1979 genomföra en forskningsfärd i
Vegas köl vatten.
Av förklarliga skäl är det ännu för tidigt att ge en sam lad bild av hur olika
museer och organisationer kommer att fira Vegas 100-årsminn e. Det är emellertid
a lldeles klart att Nordenskiö ld s insats kommer att bli ordentligt uppmärksamm ad .
Den fortsatta planeringen av de aktualiserade projekten ankommer givetvis på dc
olika institutioner som tagit initiati ven.
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Anförande nr 92
Herr LINDBL AD (fp):
Herr talm an! J ag v ill racka herr statsrå det för svare t.
För en t id sedan rå ka de jag läsa Rolf Edbergs biograf i öve r F ridt jof Nansen. Der
va r intressa nt att se vilken v ikt han fäs te vi d den in spiration so m Na nse n fi ck a v
No rd enskiöld, som Edberg ka ll a r den systematiska polarforsk nin gens portalfigur.
Den d å ga mle Norden skiöld va r nista n den ende som trodd e p å d en un ge Nansen s
id e att på skidor ta sig tvärsöv er G rönland .
D et är intressant att se hur många aspekter som kan anl äggas på Nordenskiöld,
oavsett hur man na lk:ts honom . Mycket tidigt , direkt efter sin do ktorsdisputation ,
flydd e ha n frå n det rys ka Fin la nd, dä rför att han va r kriti skt ins tä lld mot regim en .
Han bl ev riksdags man här oc h fick en såda n ställn ing so m vetenskapsma n att tsarR yssla nd ä nd å lät hon om komm a in i la nd et för a tt for ska oc h bli d en för ste som
seg lade runt det ryska vä ld et, d vs. den förste a tt klara No rdostpa ssagc n.
D et rå der väl in get tv ivel om att Nordens kiölds insats bl ev den natur vetenskap li ga in sats i det här landet so m på sin t id uppmärk samm ades ka nske mer än någon
annan. Men sa mtidi gt är det vä l lä tt att kon statera att Nordenskiö ld nu för många
bara ä r den där med båten Vega och f yrve rk eri et. Annu har emellertid de fotog rafier
som togs under Ve ga- hrd en inte blivit publicerade i sa mlat ski ck.
Nu har jag hört att det t. o. m. p laneras att låta en sve nsk starsis br yta re inte bara
fö lja i Vegas spår utan på samma gå ng kla ra Nord västp assage n oc h därm ed bli de r
för sta fartyg som gör detta. Om denna ex pedition lyckas oc h Sve ri ge tillsa mman s
med andra väs tländer och So vjet får göra denna sto ra vetenskap li ga insa ts, är det
ve rkli ge n fr åga om avspä nnin g. Men det v iktiga är vä l att ma n utn yttja r det hä r
till fä ll et för att både kul t urh isto ri skt oc h naturvetenska pligt hu gfä sta minnet av
No rd enskiöld och göra konstrukti va in sa tse r. Jag är glad öve r a tt stats rå det kunde
redov isa a tt flera institutioner a rbeta r med den sa ken.
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Ledamoten
BROR STE FE NSON

Analys av försvarsutredningens betänkande

Utdrag ur drsberättelse för dr 1976 i vetenskapsgrenen Strategi . Taktik med sambandstjänst. Navigation och sjöfart.

De periodiskt å terkommande försvarsutredningarna och fö rsvarsbesluten ge r
berättigad uppmärksamhet å t vår säkerhe ts- och förs va rspolitik. Det är nödvändigt att debatten p å så vis då och då lyfts upp och sammanfattas. A nnars
blir den alltför plottrig och osamlad med enstaka deba ttinlägg o dyl. Det fin ns
ett glapp mellan de förenklade säkerhetspolitiska artikl ar och uttal anden som
publiceras och de offentliga dokument som produceras. De senare röner alltför
litet uppmärksamhet och kommenteras till nöds med att nu har försvarsutred ningen kommit med det van liga. Vår säkerhetspolitik sägs li gga fast och så är
det bra med det. Men det finns a ll an ledning att nu inför försvarsutredningen s
slutspurt smälta och analysera sådana dokument som det första betänkandet
från början av 1976.

DEN INTERNATIONELLA UTVECKLINGEN
Uppenbara svårigheter finns att klarlägga sammanhanget mellan den internationella utvecklingen och den svenska säkerhetspolitiken. Man behöver bara
läsa förra försvarsutredningens betänkande (1972) för att förstå att bekymren
är många att få det hela att gå ihop. Där ges en ganska nyanserad och försiktig
bild av den framtida säkerhetspolitiska utvecklingen, men den ledde till förvå nande slutsatser när det gäller inriktningen av det framtida svenska försv aret.
Några ledord är kanske tillräckliga för att v ar och en skall förstå hur svårt
det är för en försvarsutredning att få ihop helheten .
Avspänning - rustning situation - framtiden.

styrkebalans -

hot -

krigsrisker -

dagens

I sitt betänkande har den nu varande försva rsutredningen anfört (förkortade
citat) - att det är föga sannolikt att strävan mot rustningskontroll under en
överskåd lig tid kommer att leda till någon avgörande nedrustning.
- att en förutsättning för avspänningen är sådana st yrkerelationer att inte
någondera parten behöver upple va en p åtaglig militär underlägsenh et
- att det är nödvändigt att beakta det latenta hot som li gger i de stora militära styrkor som finns tillgängliga i Centraleuropa.
- att svensk säkerhetspolitik inte skulle gynnas av bristande jämvikt mellan
de båda stormaktsblocken i vå r del a v vä rlden.
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- att det inte finns något direkt logi skt sa mband mellan ru stningsniv å och
spänning eller avspänning.
Avspännin gen är således beroende av en balanssituation där båda parter vaktar på varandra så att det inte blir n ågon avgörande nedrustn ing. Vi får leva
med en hög rustn in gs nivå och har ett latent hot att beakta.
Om det uppstå r obalans får v i en oförmån li gare situation ge nom att den starkare parten kan bli mer offensiv. Summan av detta blir att v i f. n. [,~1appast ka n
gottgöra oss n ågo nting på rustningsområdet so m leder till att v t splva kan reducera försvarsmakten.
Det bristande samband et mellan rustnin gsn iv å och spännin gs tillstånd har en
a nn an sida, nämligen risken för kriser och kri g. D et är sålunda inte utvecklin gen inom rustnin gsom rådet som är avgörande för konfliktri s ken~a. Utan det
är istället elen säke rh etspoliti ska utvecklinge n. Och den kan JU vaxla mycket
snabbt, i vilket fa ll betydligt snabbare än vi kan följa med vad g ället~ försvarsplaneringen och åtgä rder som v i kan v idta för att öka eller mmska var effekt
reell a förs varsförm åga .
Försvarsutrednin gen har alltså v isat på dessa grunddrag i elen internationella
utvecklingen. Men slutsatsen blir svårhanterlig när det g_äller sa mm a:~hanget
mell an denna ut veckli ng och vår försvarspo lltlk . Den bltr nambgen, att sa Iange
vi står fast vid vår säkerhetspolitik ,så måste förändr ingar i försvarsmakten utgå
ifrån yttre omständigheter. Den internationella ut vec klingen på området - rustningen och säkerhetspolitiken - låse r oss vad gäller framtid en. I det ena fa llet
till en hög rustnin gs nivå, i det andra fa llet till osäkerheten.
Det noreliska området är naturligtvis ett avGÖrande intresse fö r den wemka
säkerhetspolitiken . Både rer;erin Gsdeklarationer och försvarsutredningen pekar
på det svenska försvarets stora betydelse för stabiliteten. i Norden. Efter~om
statsmakterna är på tagligt angelägna att bevara denna stabtlttct fram deles maste
den bedömas mot ut vecklingen inom området och särskilt till den strategtska
betydelse som supermakterna kommer att tillmäta området.
De nordliga havso mrådena kommer alltmer i blickpunkten. Sovjets flott- och
basutbyggnad och olj eförekomsterna på h avsbotten m~dför öi,~t intresse frå n
båda parter och kan ge uppho v ti ll konfbkter. Detta star klart fo~ utr~~nmgen.
Men slutsatsen därav saknas i viss mån . Om betydelsen av omradct okar och
stabiliteten samtidi gt skall bevaras bör följdriktigt det svenska fö;·svar et få en
ännu större roll. Däremot nämns en förskjutning av tyngdpunkten t!ll Nordkalottområdet. Innebörden därav framgår inte. E nligt min ås ikt kan knapp as t
supermakterna dela upp det nordi ska området i mindre intresseom;·åden, utan
c!e ser till den skandinaviska ha lvö ns och Finlands nära ankn ytning till s:na ofta
motsatta säkerh etsintress('n.
Försvarsutredningen är även inn e på supermakternas uttalade strävan - ~tt
förhindra krig, s k krisk ontroll, men anför att denna kontroll kan _m edfora
risker för små stater. Det är alltså tveksamt om kriskontrollen är posttt v eller
neaa ti v för vår del. I v ilket fall drar utrednin gen inte några väx lar på detta
ae~om att vårt försvar skulle få en minskad betydelse.

"'
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V AR DEKLARERADE SÄKERHETSPOLITIK

ETT ALLSIDIGT FÖRSVAR

Alla försvarsutredningar under den senaste 20-årsperioden har brottats med
problemet att få ett sammanhang mellan den utåtvända säkerhetspolitiken och
den mer interna försvarsplaneringen . Det har även för den senaste förs varsutredningen gällt att vara försiktig, dels för att man inte skall få för starkt samband mellan mål ocl-1 resurser, dels för att det utåt inte skall uppstå ett glapp
mellan vad vi vill och vad vi kan. Det behövs väl knappast någon ingående
analys a v hur detta hänger ihop . Det är ganska lätt att förstå att statsmakterna
inre vill v ara ekonomiskt bundna av försvarets målsättning, samtidigt som de
vill ha tyngd bakom det utrikespolitiska agera n det. Men det blir förstås litet a v
en dans på slak lina när man måste avsluta kapitlet med rubriken "Riktlinj er
för den svenska säkerhetspolitiken" med att påpeka att målsättningen fÖr försvaret bara skall gälla som en allmän politisk manifestation.
Det är ganska klart att en målsättning för försvaret inte skall brytas ned i
primfaktorer i ett ekonomisystem och leda till en lång räkning i planeringstermer, som det bara är att betala. Men jag tycker att det är lika klart att statsmakterna genom målsättningen tar på sig ett ansvar för att det inte bara blir
tomma ord. Riktlinjerna för säkerhetspolitiken måste ha någon innebörd fö r
försvarsplaneringen och det bör vara samma innebörd för statsmakterna och de
planerande myndigheterna. Och om de senare påstår att det hela inte går ihop,
så måste man allvarligt överväga att "skriva om" målsättningen.
De av försvarsutredningen givna riktlinjerna för den svenska säkerhetspoli tiken består av några viktiga deklarationer, krav på åtgärder i olika lägen och
den slutliga målsättningen uttryckt i skall-form. Av detta kan en lista för försvarsmaktens vidkommande te sig så här: "Vi skall:
e söka undanröja konfliktorsaker
cr.l värna våra demokratiska friheter och rättigheter
• bevara landets oberoende
~ bevara trovärdighet med stöd av ett allsidigt totalförsvar
~ vidmakthålla stabiliteten i Norden
'31 Ett angrepp mot Sverige skall inte vara lönsamt för någon
._ Invasionsförsvar är försvarsmaktens viktigaste uppgift
~ Hela landet skall försvaras
• Kränkningar skall kunna a v visas
·~ Beredskapen skall snabbt kunna höjas
• En tröskel mot kärnvapeninsats skall hållas
• I krig skall vi kunna genomföra ett kraftfullt försvar för att bevara
landets frihet
._ Aven om delar av landet skulle gå förlorade skall motståndet kunna fortsätta såväl inom ockuperade delar som i landet i övrigt.
Vår syn på prioriteringen av olika uppgifter, hur starkt försvaret skall vara
och hur det skall vara uppbyggt måste styras av dessa riktlinjer. Det blir mycket
på en gång. Därför har jag valt att i fortsättningen först något ytterligare kommentera de säkerhetspolitiska grunderna för att sedan i särskilda avsnitt behandla försvarsförmågan resp. avvägningsproblemet.

Totalförsvaret skall alltså vara allsidigt. En v ikti g del därav fa ller först ås p &
de andra totalförsvarsgrenarna. Men även försvarsmakten skall svara upp mot
detta krav. Man frågar sig då om det är möjligt att täcka in allsidigheten genom
att prioritera invas ionsförsva ret såsom försvarsutredningen s& klart gör. Häri
ligger frågan om i v ilken ända man skall börja. Skall vi alltså utgå ifrån invasionsförsvar och därtill lägga de andra uppgifterna, eller skall v i utgå ifrå n en
trappa med enklare uppgifter upp mot allt svårare.
Problemet därmed blir avhängigt om resurstilldelningen räcker för hela skalan
av säkerhetspolitiska uppgifter, eller om uppkomna brister ge r anledning till att
skära bon uppgifter i övre delen av skalan.
Egentlige~ har v i alltsedan 60-talet gett oss in i beskärningar p å uppgiftsskalan genom att vi öppet begränsat vår förmåga att möta kärnvapeninsats mot
oss. Det finns onekligen starka skäl för det. Dit men inte längre andas numera
försvarsutredningarnas betänkanden v ad gäller beskärningar i elen säkerhetspoli tiska inriktningen. Så långt har vi tagit ett trappsteg nedåt i uppgiftsskalan.
Men sedan måste man fatta prioriteringen av invasionsförsvaret så att vi genom
att täcka in den näst svåraste uppgiften också skall klara alla mindre uppgifter.
Då och då ifrågasätts detta i försvarsdebatten framförallt genom att somliga påpekar att kriskontroll i skuggzonen mellan krig och fred ställer andra kr a v än
försvar mot konventionella storanfalL
När man läser det senaste betänkandet får man ingen direkt ledning vad
gäller hithör ande problem . Det är fråga om en uppräkning av försvarsmaktens
uppgifter inom den större säkerhetspoliriska ramen utan annan prioritering än
att invasionsförsvaret är huvuduppgiften och att allt annat också skall klaras ut.
Så länge försvarsbesluten så väl resursmässigt som innehållsmässigt ger täckning
för alla uppgifterna är det gott och väl. Men när det för försvarsmakten uppstår
klara svårigheter att lösa alla uppgifterna, då måste statsmakterna anvisa vad
det är man skall avstå ifrån. Når;on slutlig lösning på detta finns inte i sikte. Vi
måste antagligen även i fortsättningen leva med en dialog där uppfattn:ngarna
står mot varand ra .
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FöRSV ARETS STYRKA
Sedan lång tid tillbaka bar vi brottats med problemen att ställa kr a ven på v :l r
försvarsförmåga, att beskriva den och att få något sammanhang mellan försvarsförmåga och försvarsekonomi. Låt oss kalla det för dimensioncringsproblemet. A v naturliga skäl har detta koncentrerats till vår förmåga att försvara oss
mot konven tionella angrepp. Huvudproblemet för statsmakterna har varit att
o-e de planerande myndigheterna tillräcklig styrning utan att binda sig i ett tidigt
~kede. För de senare ha r det gällt att beskriva den försvarsförmåga som blir en
följd av olika ekonomiska nivåer. Vårt nuvarande planeringssystem bar växt
fram med angreppsfall och perspektivplanering som hörnstenar i detta avseende.
Turerna har varit rätt många och jag kan bara erinra om omdöpningen a v
prefixen före angreppsfallen
- först dimensionerande, sedan styrande, sedan miljöexempeL
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Det ä r både en lå nr; hi storia och ett komplicerat planeringss ystem som jag in te
skall vare sig beskriva eller kommentera här. Utan jag vill nu se det hela i ljuset
a v försvarsutredningens första betänkande.
Utredningen ägnar sig mycket åt a tt klarlägga tänkbara hot mot Sveriges säkerhet och att alltså motivera varför sådana konflikter, som beskri vs i angreppsfallen, sk ulle kunna uppstå. Men utredningen har inte dragit några kvalitati va
och kvantitati va slutsatser därav angående ev. säkerhetspolitisk risktagning. Man
tar alltså inte direkt ställning till vilka typer av angrepp v i i första hand bö r
kunna försvara oss mor, eller hur starkt hot vi bör kunna möta. Den som letar
efter konkreta besked från försvarsutredningen uttryckt i OB :s skala av hotnivåer eller såsom krav p å kri gsav hållande förmåga får leta förgäves. Men de t
~ir kanske inte så konstigt när behandlingen av ekonomin åte rstår och svårigheter att tala klarspråk inför omvärlden är så uppenbara. Somliga kan säga att
mycket av allt arbetet enligt planeringssystemet varit förgäves. Men det anser
ja:; är att ha för stora förväntningar på ett dokument, som bara är ett steg i
statsmakternas utredningsarbete. När väl nästa betänkande snart kommer är det
dags att summera hur allt arbetet med att beskriva försvarsförmågan har slagit
ut. Tills dess kan det vara på sin plats att analysera var man än så länge står i
denna fråga.
Två utgångspunkter har funnits sedan länge nämligen gardresonemanget och
lönsamhetskriteriet. I korthet uttryckta av försvarsutredningen:
- Vid en konflikt i Europa torde blocken se sig tvungna att disponera merparten a v sina stridskrafter som en gard för att begränsa resp. motparts handlin gs möjlighetcr.
- Vårt försvar skall vara så starkt att ett angrepp mot Sverige skulle medföra så stora uppoffringar, att de fördelar en angripare kan vinna med angreppet inte rimligen kan bedömas vä rda insatsen.
Den önskade krigsavhållande förmågan skall alltså ses mot bakgrund därav.
För att få någon uppfattning a v vad detta betyder har så regeringen i ett
antal angreppsfall beskrivit sådana konflikter i Europa där blocken garderar sig
mot varandra, men där angrepp mot Sverige samtidigt övervägs a v den ena
parten. Detta har i sin tur gjort det möjligt att studera angriparens lönsamhet,
dvs han s uppoffringar v id ett angrepp mot Sverige vägda inom ramen för den
större konflikten. Något förenklat kan man säga att angreppsfallen givit en
måttskala (hotnivåer) mot v ilken man kunnat mäta vårt försvars krigsavhållande förmåga. Alltihop för att man skall få någon uppfattning av vad som
menas med att vi skall ha ett starkt svenskt försvar, som bidrar till säkerhetspolitiken genom att va ra fredsbevarande. Däri ligger också möjligheterna att
bedöma den erforderliga säkerhetspolitiska risktagningen vi d olika resurstilldelning för försvarsmakten. Försvarsutredningen har nu detta i det digra bagaget
och för att återgå till betänkande t så finner man där följande:
Av grundläggande betydel se för totalförsvarets fortsatta utveckling är bedömningar av de hot av olika slag som vårt land kan komma att ställas inför.
·~ A v de olika hot mot vår nationella säkerhet som vi kan komma att utsättas för ställer ett militärt angrepp de största kraven.
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• För att den svenska säkerhetspol itiken skall vara tro värdig och reali stisk
fordras stödet av ett tillräckligt starkt totalförsv ar.
~ Styrkan skall uppfylla det grundläggande lönsamhetskriteriet.
,. Hur starkt ett svenskt försvar behöver vara för att verka krigsavhållande kan aldrig bedömas med någon exakthet. D et beror på den militärpolitiska situationen. Overväganden a v erforderlig styrka hos försv aret
måste därför innefatta bedömningar a v vilka risker man är beredd att ta.
Längre än så har utredningen inte kommit vad gä ll er försvarets styrka. J ag
utgår ifrån att just sådana överväganden görs inför slutbetänkandet och besluten
om den ekonomiska resurstilldelningen för den kommande femårsperioden. Jag
vill härtill foga några personliga reflektioner.
I den nödvändiga diskussionen om försvarets styrka måste alltid finnas en
gemensam grund som handlar om v ilka konflikter som kan uppstå, vilka hot
vå rt land kan bli utsatta för och vad vi skall kunn a möta. Den grunden kan inte
vara ett enda dimension erande hot, utan den måste täcka såväl olika typer av
angrepp som olika grader av hotets storlek. Då kan det inte skada att göra graderingen medvete t sådan , att det också är möjligt att stude ra vad vi i olika fall
kan klara ut respektive inte kan klara ut.
När det gäller styrning, ansvarsförhållanden och arbetsgång måste man ha
klart för sig dualismen mellan att vilja styra och att inte vilja binda sig. Det är
numera helt klart att det varken går att inlednings vis styra dimensioneringen av
försvarsmakten genom fastställda hotbeskrivningar eller att i slutfasen av en
planeringsomgång und vika att ta ställning till den säkerhetspolitiska risktagningen. Det måste under en planeringsomgång vara en dialog mellan statsmakter
och myndigheter där man har gemensamma förutsättningar, som sanktionerats
a v dem som skall bära det säkerhetspolitiska ansvaret.
Det hindrar inte en beslutsprocess som är anpassad till politiska realiteter.

FöRSV ARSMAKTENS UTFORMNING
När jag så går över till avvägningsproblemet vill jag först visa på alla de
faktorer som detta innehåller. Det är huvudsakligen fråga om vad vi skall satsa
på i framtiden inom försvarsmakten. På fint språk kallat resursallokering. Vi har
dels de olika delarna av försvarsmakten, dels tidsaspekten (den intertemporala
avvägningen) att ta hänsyn till. Därtill kommer hän syn till faktorer utanför försvarsmakten, kanske främst dc samhällsekonomiska, men även hänsyn till neutralitetspolitiken.
Uppdelningen av försvarsmakten inför en avvägning är inte så enkel. Vi har
indelning:
~ efter uppgifter i krig - avvägningsprogram, delprogram, krigsförband
~ efter en angripares uppoffringar - i förluster eller tid av olika slag
,. efter förbandsproduktion - huvudprogram, delprogram, fredsförband
• efter resursslag - personal, materiel, byggnader, mark
landsändar, militärområden
~ geografiskt De här olika indelningsgrunderna skär i varandra och därtill kommer en
nästan oberoende och ständ igt pågående organisations- och rationaliseringsverk309

samhet. Der är ganska tydligt att avvägnmgen inre låter sig gö ra enkelt genom
en prioritering mellan någ ra klart definierade delar eller verksamhetsgrenar av
förs va rsmakten . Jag skulle tro att denna invecklade struktur och komplicerade
beroendeförhållande varit och är en av de största stötestenarna för alla dem som
sysslar med försvarsfrågorna. Jag vill påstå att det är omöj li gt att göra en helt
klar inriktning för det militära försvarets fortsatta utveckling. D et måste med
nödvä ndighet bli en blandnin g av synpunkter, önskemål och kra v skurna p å
olik a ledder och mer eller mindre tydligt markerade. Hela riden hänger ju
damoklessvärdet över utredarna. Der få r inte kosta för mycket.

OPERATIVA GRUNDER
Det utan tvekan mest omfattande och svårfångade området är det operativa
- förenklat kallat. Det inneh åller avvägning m h t krigsförbandens uppgifter,
t ill skilda typer av angrepp, till en angripares olika uppoffringar och till de
strategiska och militärgeografi ska förh ållandena. Såväl försvarsutredningen som
de flesta försvarsdebattörerna är inne på detta fr å n myc ket sk ilda utgångspunkter. För att börja med en gemensam nämnare, så tycks alla va ra överen s
om att invasionsförsvaret skall genomföras som ett djupförsvar. Men det är
tydligt att redan tolkningen därav är knepig. Följande ledord visar på härvan
av tankar och skärningar:

,---------------------------------------------------------l
Djupförsvar, initialkraft, seg uthållighet, rörlighet, kraftsamling,
i det längsta
l hindra,

avvärja, fördröja.

~------------------------------------------------------------------~

Försvarsutredningen har tagit den operativt huvudansvarige OB i handen och
sagt att man delar djupförsvarstanken . Den grundläggande skriv ningen därom
i delbetänkandet är att in vasio nsförsvaret som hu vuduppgift främst innebär att
i der längsta förhindra att en angripare får fast fot p å svensk mark samt att så
länge som möjligt förhindra att en angripare kan utnyttja vå rt land eller delar
d ära v för sina syften . Både OB och försvarsut redningen har effektivt tagit död
på den tidigare avvägningsdisk ussionen mellan initialkraft och seg uthållighet.
D et beror naturligtvis på att det var en omöjlig grund för prioriteringar när
snart sagt hela försvarsmakten bidrar till såv äl det ena som det andra. Det beror
också på att krigsförba nden måste kunna användas både i de inledande och i de
fortsatta striderna vid ett angrepp mot oss.
Svenskt territorium kan komm a att beröras i lägen då stormakterna söker nå
kontroll över Nordkalotten, Skandinaviens västkust och Ostersjöutloppen. Det
ä r num era en gammal tes, som försvarsutredningen skriver under. Men innebörden därav för vårt försvar är mer di skuterad . Delar av Sverige, såsom norra och
södra nä mns, men därtill fogas Västkusten, Mellansverige och Gotland. Samtidigt p åpekas att ett angrepp kan komma i fler än en riktning. Den geografiska
prioriteringen blir på så v is mycket svag och det är inre så konstigt. Vem kan
förutsäga brännpunkten i en ev . kommande konflikt och vem vi ll hävda att vi
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skall avstå från försvar av någon del av landet. För mig är det ganska klart att
ett angrepp mot Sve rige berör hela landet, - större är det inte. Hur sedan in vasionsförsöket läggs upp blir i hög grad beroende på hur en angripare bedömer
att vi kan försvara oss. Ar vi svaga någo nstan s så kommer han där.
I betänkandet finn s några svårtydda uttalanden ang ående uthålligheten. Den
sägs innefatta ett flertal faktorer va rav de tre v ikti gaste sägs vara
<» behovet av ett stort anral stridande förband,
<» behovet av perso nalersättning,
·~ behovet av materi ell uthållighet.
Däri ligger två vitt skild a begrepp. Det ena handla r om ökade uppoffringar
för en angripare genom varje tillkommande svenskt förband . Det andra handlar
om varje förbands möjligheter att komma igen så lä nge det finns kvar. Jag tro r
att det är missvisan de att blanda ihop dessa två und er en rubrik - uthållighet.
Sammanhanget mellan försvarsmaktens effekt i kri g och antalet förband bör således enligt min mening hållas utanför begreppet uth ållighet, och istället ingå ~
diskussionen om uppgiftern a för de olika förbandstyperna och kraven på samlad
försvarsförmåga.
Invasionsförsvar med ett fullt mobliserat svenskt försvar är inre den enda
uppgiften för försvarsmakten . Vi skall även dels kunna verka i konfliktlägen
då vi inre är direkt angripna, dels kunna verka vid överraskande angrepp.
En diskussion har län ge förts om de s k tilläggskraven. Om däri "tillägg" är
hu vudsa ken tyder det p å en andrahands uppgift. Om "krav" är huvudsaken skall
vi i vilket fall kunna klara av dessa uppgifter. Försvarsutredningen ger sig inte
in på någon direkt prioritering och använder inre begreppet rilläggskrav. P å
skilda ställen i delbetänkandet anges att det behövs en effektiv underrättelsetjänst, beredskap i fred, en hög mobiliserings- och krigsorganisationsberedskap,
möjligheter att förhindra och avvisa kränkningar samt att vår sjö- och flygtrafik skall kunna skyddas. A llt skall klaras ut. En ofruktsam diskussion är
kanske avslutad därmed .
En annan balansgång för de senaste försvarsutredningarna har varit synen
på angrepp med ABC-stridsmedel. Sedan ganska lång tid tillbaka har man i
olika betänkanden lagt sig lågt. skyddet mot sådana stridsmedel skall inriktas
på att göra det möjligt att fortsätta försvaret trots insats av enstaka kärnladdningar. De särskilda kostnaderna för dessa åtgärder skall va ra måttliga. Viljan
är någorlunda klar. Vi skall inte delta i kärnvapenupprustningen, men änd å
ås tadkomma en tröskel. Förmågan är inte så klar. Vi kan ha hamnat i en situation där vi undertryckt tröskeln, eftersom det är en politisk känslig fr åga. Ingen
tv ivlar väl längre på vå rt goda sinnelag i kärn va penfrågan. Jag tror att v i kan
och bör ta sky ddsfrågan - tröskeln - mer på allva r.

AVVÄGNING FREDSORGANISATION -- MATERIEL
En annan typ av avvägning är den mellan å ena sidan personal och fredsorganisation och å andra sidan materiel. Det är ju i båda fallen fråga om produktion av krigsförband och det fa ller sig lätt att säga, att vi skall ha en god
balans mellan de olika produktionsfaktorerna. Men det har alltid va rit lättare
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att låta materielbeställningarna vara budgetregulator, medan fredsorgani sationen
i stort fått bestå. Försvarsutredningen har observerat att kostnaderna för fredsorganisationen ökar även relativt. Det är därför som utredningen hårt trycker
på reducering av kostnader och personalbehov för fredsorganisationen samt p å
omfördelnin g av resurser i riktning mot sådan utbildning och materi elanskaffning, som ger effekt i krigsorganisationen. Men samtidigt trycker utrednin gen
på den allmänna värnplikten och kra ve n på utbildning och tjänstgör in g i fö rsvaret, så att de värnpliktiga får förtro en de för sin egen och försvarets fö rmåga
att lösa upp gifterna i krig.
Det li gger litet av dualism i detta, särskilt om man låser fast vä rnplikts innehållet. Med en bestämd värnpliktslängd, ett bestämt antal vä rnpliktiga och ökad e
vä rnplikts- och personalkostnader är det inte så lätt att reducera kostnadern a
för fredsorganisa tionen.
Det är alltså inte att undra över att värnpliktsfrågan måste komma upp i varj e
avvägningsdisk ussion . Om man inre vill hamna i fastlåsta positioner och ökade
kostnader för fredsorganisationen måste antagligen ett nytänkande i vä rnpliktsfrågan komma in. Man kan mycket väl inom den allmänna värnpl ik tens principiella ram tänka sig större differentiering, andra upp gifter för de vä rnplikti ga
och ändrade normer för uttagningen. Men det har alltså inte försvarsutredningen
- i den situ ationen man befunnit sig - ve lat göra.
Nu är naturligtvis inte avvägn in gen personal-materiel enbart betingad av
värnpliktsfrågan. Det finns många personaltunga organisationsenheter, som inte
har mycket med värnp liktsutbildningen att göra. Och där fin ns det alltså ett
särskilt tryck från försvarsutredningen p å personal- och kostnadsreducerin gar.
Men även här är det svårt med de konkr eta möjligheterna, så länge man inte ger
sig på att sänka ambitionerna vad gäller uppgifterna i fred. Inom sådana områden som revision, förvaltning, planerin g och lednin g har vi kanske för höga
ambitioner.
Det är ett allmänt sam hällsp roblem som kräver att statsmakterna uppifrån tar
ansvar för att sänka ambitionerna. När chefer inom förs va rsmakten själva kommer med förs lag i den riktningen stöter de ofta på patrull. Det beror nog mest
på att det är så många bottnar i personal- och organisation sfrågorna.

KVANTITET -

KV ALlTET

Avvägning mellan kvantitet och kvalitet är alltid på tapeten, så även i detta
betänkande och från flera utgångspunkter. Ibland avses tekniska prestanda för
försvarsmateriel, ibland förbandens effekt i krigsm iljön. I den offentliga debatten
förekommer dessutom uttalanden av typen vi skall ha enkla, billiga vapen med
stor effekt. Försvarsutredningens v iktigaste uttalanden i detta sammanhang är:
~ att vi mås te ge förbanden möjligheter att lösa sina uppgifter
~ att v i måste beh å ll a allsid igheten i vå rt försvar dvs alla uppgifter kvar
men
~ att kvaliteten på förbanden bör differentieras för att möta kostnadsutvecklingen
~ att så ledes utru stn in gen för vissa förband bör förbättras i takt med ut312

vecklingen i omvärlden, medan andra förband kan utru stas med mindre
kostnadskrävande vapensystem.
Utredningen måste således ha tänkt sig en differentiering av förba ndskvaliteren, som är direkt knuten till en motsvarande differentiering av upp gifterna för
förbanden. Försvarsmakten skall alltså i framtiden , mer än nu, bestå dels a v
kvalificerade förband, som kan lösa kvalificerade stridsuppgifter, dels av förband med lägre kvalitet, vars upp gifter är anpassade därtill. I hela den skala av
stridssituationer och med den stora sp ridnin gen av geografisk stridsmiljö, som
vi som försvarare har, borde det mycket väl vara möjligt att åstad komma det
som försvarsutredningen vill. Förbandens förmåga i beredskapshänseende skulle
också kunna differentieras mer än nu. Men det bör då falla ut så att endast en
del av förbanden med lägre k valitet också få r lägre mobiliseri ngsberedskap,
eftersom många förband med enkla uppgifter även bör ha hög mobiliseringsberedskap.
I detta samman hang ve rkar försvars utredn in gen huvudsakligen ha tänkt på
den materiella kvaliteten. Samma sak bör emellertid gälla även på den personella
sidan. Förband med enk la upp gifter och begränsad materi ell kvalitet bör inte
behö va lika mycket utbildnin g som de kvalificerade förbanden. Här finns det en
koppling till vad jag tidigare anförde om differentiering av vär npliktsutbildnm gen.
En annan avvägningsfråga som berör kvalitet-kvantitet är tanken att kompensera antalet förband med rörlighet på de fåtaliga förbanden. En sådan tanke
är försvarsutredningen mycket ljum inför. Man säger ganska klart att m h t a vstånd, långa kuster, sto r yta, ri sk för luftlandsättningar bör det ingå ett stort
antal fö rband i krigsorganisationen. Och så knyts det hela ihop med diffe::cntieringen av förbandskva li teten, främst genom att utredningen påpekar möjligheten
att behålla äldre materiel i organisationen längre tid än som från början var
avsett. Detta är en in te rnationellt sett van lig fattigmans lösning, som enligt min
mening endast passar in i en försvarsmakt, där kvaliteten på de moderna förbanden hå lls högt. Man kan inte både hårt begrän sa kvaliteten hos de tillkommande
förbandstyperna och hålla kvar de gamla förbanden för antalets skull.

TIDSMÄSSIG AVVÄGNING
Allt arbetet inför ett försvarsbeslut ha ndl ar om försvarsmakten i framt iden,
så även betänkand et. Förenklat brukar man tala om försvarsmakten idag, i nä rtid och på lång sikt. De senare tv å begreppen motsvarar ungefär fem resp tio
till femton års sikt. Man talar om avvägnin g mellan operativ styrka i närtid och
långsiktig beredskap. I samman hanget utnyttjas begreppet hand lingsfr ih et flitigt
och kanske ibland slarvigt.
Vår försvarsmakt av idag - det s k arvet - är helt inriktad på mobilisering
vid behov. D vs v i satsar hårt på utbildning och materielanskaffning inför framtiden och har inga stående förband. En hel del beslut är redan fattade med räck vidd långt in i framtiden. På fem år sker inte så särskilt stora förändringar, även
om man nu fattar avgörande beslut. Sådana slår ut först på lång sikt.
Allt detta har naturligtvis utredningen haft klart för sig. Men av debatten
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i tidningarna att döma är den tidsmässiga avvägningen ett svårfattbart prcblcm,
även när man inte kallar det intertemporal avvägning. Den vanligaste fällan 1
sammanhanget ligger väl i felaktiga tidsrelat io ner mellan upplevd utveck lin g i
omvärlden och beskriven försvarsmakt någonstans i framtiden.
Försvarsu tredningen har funnit sig föranlåten att klarlägga detta n ågot. Man
säger bestämt ifrån att styrkan i det militära för sva ret inte kan vari era alltför
mycket i takt med tillfälliga säkerhetspoli tis ka förändringar, beroende p å den
långa tid som erfordras bl a för utbildning av personal och anskaffning av v ik tigare materiel. Men samtidi gt som man anser att försvaret ständigt skall ha en
viss lägsta operativ styrka, skall den långsiktiga beredskapen och hand lingsfriheten prioriteras. Utredningen säger, att tilldelade res~u·ser därigenom kan utnyttjas rationellt och att beho vet av utgiftsökningar vid tillfälliga kriser i värl den minskas.
Jag måste erkänna att jag tvekade ganska länge inför att ge mig p å innebörden av dessa uttalanden. Men det vo re ju å andra sidan underligt att inte ta upp
tankarna omkring handlingsfrihet och tidsmässig avvägning alls. En vtss renodling av problemet är nödvändig. Handlingsfrihet får inte bli som bofinken
- vad som helst.

HANDLINGSPRIHET
Man kan exempelvis utgå ifrå n att handlingsfrihet är detsamma som att i
framtiden kunna ändra planeringen. Om det skall vara lätt att ändra, måste åtr;ärder vidtas för att underlätta detta. Och sådana åtgä rder kräver särskilda resurser. Då blir det svårt att förstå vad utredningen menar med att tilldelade
resurser utnyttjas rationellt, genom att handlingsfriheten prioriteras .
Nej, det m åste vara något annat som menas . Säg att vi har en klar uppfattning om den omnämnda, erforderliga lägsta operativa styrkan. Utbildning, materielanskaffning och beredskap kan då grundas på detta. Ovanpå läggs så elen
prioriterade långsiktiga beredskapen och handlingsfriheten. Det bör betyda att
utbildning och materielanskaffning skall få ytterligare ett innehåll. Nämligen
att bädda för att höja d en operativa styrkan. Om ett beho v för en sådan höjning uppstå r vid ett senare försvarsbeslut, så har man då möjligheter att åstadkomma höjningen billigare än om inga särskilda åtgärder vidtagits. Handlingsfriheten blir därmed en slags medelväg och på sitt sätt ett rationellt utn yttjande
av resurserna. Så måste det vara. Men då måste observeras att det är fråga om
resurser som läggs utöver att en lägsta operativ styrka v idmakth å lls . Man innehåller därmed till nöds förs varsmaktens v iktigaste uppgift, att verka avhållande
på angrepp i två steg, dels i allmänt fredstillstånd, dels om situation en långsamt
går mot ett kristillstånd.
Men prioriteringen är ändå inte särskilt k onkret. Vilka speciella åtgärder är
det tal om? I den nu varande planeringssituationen är det huvudsakligen fråga
om åtgä rder, som gör det möjligt att återta en operativ styrka, som v i har idag
eller tidigare har haft. Det är här som förs varsutredningen säger, att det kan
v isa sig lämpligt, att behålla en existerande organisation med reducerad eller
äldre materiel, där det förutsätts att förbanden kan utnyttjas med befintlig ut314

rcJstning. Hand lingsfriheten går här hand i hand med vad jag tidigare an fört
om diHerentic r ing a v förbanden. Det gäller exempel vis fö rband såsom fregattdivisione r, lokalförsvarsluftvärn och skyttebataljoner med äldre utrustnin g.
I detta sammanhang har fler a försvarsutredningar ignat sig å t möjligheterna
att åstadkomma en snabb effektförstä rkning av försvarsmakten. Man har und ersökt om det är möjligt att snabbt produ cera materiel r esp ektive utbilda personal. Tidsutdr~ikten fö r sådana åtgärde r ha r varit ett upp till maximalt två å r.
Undersökningar har givit negativa resultat, så till vida att endast marginella
c~tcktp åshg hmnat skönja 3. Man har också eliskurerat om de största möjligl, e:crna ligger på personal- eller materielsiclan. I ett skirpt läge uor jag för min
del Glest på utbildning, då restnktioner vad gäller tillgång p å personal och utbilclningsanläggningar inte bör vara alltför stora. Men för svarsutredningen har
tydligen inte kunnat exploatera en snabb effektförstärkning i särskilt hö g grad,
v ilket jag tror är rätt.

FöRSVARSMAKTENS FORTSATTA UTVECKLING
Betänk andet avslutas - vad gä ller försvarsmaktens fortsatta utveckling
med korta grunddrag för de olika avvägningsprogrammen. Mycket finns att
säga både om indelningen och om sakförhållanden a. Jag mås te emellertid bir
nöja mig med några korta kommentarer till det som jag uppfattar som viktigt
och styrande för elen fortsatta planeringen.
FU om markstridsförband: Avvägningen mellan kvalitet och kvantitet bör
e: öras så att antalet a v d e mest kvalificerade förbanden kan hållas relativt högt.
" [( ommentar: Det är en något svårtydd formule ri ng. Innebörelen måste vara
att kvantitet sätts före kvalitet på något v is. E n tolkning är, att den reducerade
B-utbildningen skall bibehållas och att begränsningar således kan tillåtas vad
gäller brigadernas utbildning och möjligtvis rörligheten.
FU om Ka förband: Det finns behov av att disponera rörliga förband för
att i vissa operationsriktningar kunna förstärka kapaciteten för bekämpning av
sjömåL
Kommentar : Utredningen säger ja till tungt rörligt Kustartilleri (Karin) . Den
något vaga formuleringen är väl främst att hänföra till att utredningen inte v ill
binda sig till antal.
FU om ytattackförband: Förbandskvaliteten bör differentieras. En kvalitetsförbättring av y rattacksflottiljerna genom anskaffning av SJÖ:·ob::Jt är angelägen. Förutsättningar bör skapas, så att de kvalificerade ytanac k förba nden
även i framtiden kan uppträda i flottiljförbancl.
Kommentar: Differentieringen synes avse den redan beslurade eppdelningen i
yrattackflottiljer och patrullbåtförband. Sjörobotanskaffningen är högst prioriterad. Utredningen tar något mera vagt en positiv ställning till flottiljledare.
Tveksamheten därvidla g är antagligen att hänföra till storlek, kvalitet ocb
kvantitet för d essa enheter.
FU om ubåtsjaktfunktionen: Särskilda militära resurser skall inte ans kaffas
för skydd av import- och exportsjöfart. Skydd av kustsjöfan bör i framtid en
lämnas av enheter, som primärt avses för andra uppgifter. För uppgiften att
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upptäcka och bekämpa ubåtar bör avses helikoptrar, som är utrustade för ub åtsjakt i samverkan med övervattensfartyg.
Kommentar: Tolkningen blir att inga nya fregatter /korvetter skall planeras
och att helikoptrarna prioriteras för skydd av kustsjöfart. De1·as samverkan med
övervattensfartyg måste lösas genom att fartyg för invasionsförsvar får viss utrustning för bekämpning a v ubåtar.
FU om ubåtar: Ubåtsförband behövs även i framtiden . Möjligheterna att
utveckla o:::h tillverka ubåtar inom landet bör behållas .
Kommentar: Formuleringen måste tydas så att utredningen rekommendera r
utveckling och anskaffning av ubåt typ A 17.
FU om attack- och jaktflyg: Utveckling av flygplan A 20 förordas. Utrustning med robot ägnas ökad uppmärksamhet. De flygindustriella samman hangen måste utredas ytterligare.
Kommentar: Attack- och luftförsvarsfrågorna är sammanvävda i ovanligt hög
grad. Man kan utgå ifrån att utredningen inte vill ta ställning till jaktflyg efter
JA 37 på så litet underlag. Å andra sidan måste utredningen ra ställning till Litvecklingskapaciteten inom flygindustrin. Där ligger det lätta attackflygplanet
B3LJ\ som den viktigaste kvarvarande frågan, som utredningen inte tar ställning till i det första betänkandet. Man kan därmed säga att utredningen mer
ser till utvecklingskapaciteten i framtiden, än till om det verkligen behövs ett
nytt lätt flygplan av B3LA-typ.
FU om lv-robot: Det är av stor betydelse att vi inom landet i framtiden
har tillgång till utvecklingskapacitet för olika typer av robotar. Sådan utveckling bör mycket noga samordnas.
Kommentar: Här finns en klar markering av tro på robotar i framtiden. Den
ekonomiska sidan av detta behandlas naturligtvis inte, men den blir nog en svår
stötesten. Kravet på samordning torde avse krav på samarbete mellan de
aktuella industrierna och k ra v på rationalisering vad gäller dubbelarbete.
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AVSLUTNING
Delbetänkandet handlar ju främst om försvarsutredningens grundläggande
överväganden och förslag rörande säkerhets- och försvarspo liti ken . Min analys
har bara berört några av de många problemkomplex, som är behandlade i betänkandet. Viktigast för mig har varit sammanhangen mellan de olika element
som skall vara styrande för försvarsmaktens inriktning i fortsättningen. Det är
klart att jag därvid sökt efter, och särskilt uppmärksammat, hårdvaran inför
försvarsbes lutet. J ag är väl medveten om faran med lösryckta citat. Risken finns
naturligtvis att jag överexploaterat de uttalanden, som jag letat fram. Likaså
kan min objektivitet ifrågasättas. Det är ju upp till var läsare att bedöma. För
min del är huvudsaken att inte allt arbete, som nedlagts som underlag för det
kommande försvarsbeslutet, försvinner i en slagordsdebatt eller i en ekonomisk
förhandling. Min årsberättelse får inte tas som en recension av betänkandet.
Möjligtvis må det vara mig tillåtet att avslutningsvis säga att försvarsutredningen har bäddat bra för ett försvarsbeslut där det bättre än någonsin går att
se vad man vill få ut av försvarsmakten och dess framtida innehåll.
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SKAK -

VIBRATIONSDÄMPARE

Från Aeroflex -

USA -

ELEKTRISKT LEDANDE FLÄNSPACKNINGAR
l RADIO & RADARSYSTEM
Från Chomerics - USAGen.agent: AMERICAN ELECTRONICS AB
Lennart Redeby
Box 34008 Tel. 50 10 18
100 26 STOCKHOLM 34

Litteratur m. m.

SPECIALKABLAR?

JANE'S FIGHTING SHIPS
Jane' s "Fighting Ships" har utkommit med sin 79 :e ~lt·gång med Captain John E Moore,
R. N. som redaktör. Med sin a 968 sidor ;ir det den fullständigaste av marinkalendrar.
Denna årgång ha r en tydligare upp ställ ning och en ny typo grafi , v ilk et gör boken mera
överskådlig. Bilderna är av god kvalitet och omfattar även små fartyg av relativt ringa

Kabel- und Metallwerke
Västtyskland
En av Europas största kabeltillverkare
Agent

Elproman AB
K ällängsvägen 2
Svensktillverkade

141 71 Huddinge 08/ 88 02 50
KVARTSKRIST AllER

mel lan

800

120 MHz.
Specialitet : -

SNABBA LEVERANSER-

inom 48 timmar är möjligt!
Representerar också ERIE kristallprodukter.

J(VE Kvartselektronik AB
te l. 08 - 37 25 30
Box 26, 161 26 Bromma

ERNST NYMANS
HERREKIPERING
Etablerad 1890
Telefon 102 98
Ronnebygatan 39 KARlSKRONA

Erbjuder alltid sista nyheter

kHz

till

vä rd e.
Nybyggnadsverksamheten inom de flesta flottor har ökats und er dc senaste åren.
Upprustningen kan delvis förklaras av att den mängd fartyg, som tillkom under andra
världskriget, nu är färdiga att nerskrotas, efter som ytter ligare mod ernise ring inre lönar
sig. Först något om stormakternas program.
Hangarfartyg har sedan å rtiond en förekommit i USA, Storbritannien och F rankrik e,
men finns numera även i Sovjet. I år uppenbarade sig nämli gen det första sovjetiska
hangarfartyget, Kiev, med ett uppskattat d eplacement om 40.000 t, min st 30 knops fart,
olika robot-typer samt 50 flygplan och he likoptrar. USA plan erar att övergå från den
nuvarande se rien av dyrbara ato md rivna Nimitz-klassen (81.600 t std) till mindre gasturbindrivna, med ett deplacement kanske 1/2 ell er 2/3 av Nimitz' deplacement och
något långsammare samt betydligt mindre aktionsradie.
D e få kryssare, som f n byggs är helikopter-kryssar e och i regel robot-bestyckade.
Storbritannien bygger sådana på 19.500 t, de lvis som surrogat för a lltför dyrbara hangarfartyg. Dessutom har de stora f regatterna num era "befordrats" till kryssare och USA
plan erar en typ på 17.210 t (en förstoring av 11.000 tons Virginia, som tidigare klassifice rades som fregatt). Hitt räknas även de sovjetiska Kara- och Kresta-klasserna (8.200
resp 6.000 t std), som fortfarande står på Sovjets nybyggnadsprogram. Frankrike bygger
en atomdriven kryssare på 16.400 t, d et första atomdrivna övervattensfartyget i Europa.
Kryssarna blir mer och mer ett v iktigt antiubåtsvapen på oceanerna.
fogaren är inte längr e så allmänt förekommande i nybyggnadsprogrammen. USA:s
Spr uance-klass (30 st om 7.800 t max) har kritiserats, emedan luftvärnet är svagt på en
så stor jagare. Därför planeras en ny typ (9.055 t ma x) med effektiva re robot-system
särsk il t beträffande Lv-robotar. I Sovjet fortsätter man att bygga jagare av Krivak-klass
(3 .900 t max) och enge lsm;innen har ytte rligare några Sheffield-jagare (3.500 t max) att
färdigstä lla liksom även fransmännen (George Leygues-klass på 4.100 t max).
De största nya fregatterna håller sig - sedan de allra största döpts om till kryssare på mellan 3.605 t max (USA:s Perry-k lass) och 4.000 t max (brittiska Weapon-klassen).
Den franska Estienne d'Orves och den ita li ens ka Lupo-klassen är betydligt mindre (1.170
resp 2.500 t max) och tycks vara attraktiva , eftersom fl era mindre mariner beställt fregatter av dessa klasser.
Sovjet har mycket effek tiva korvetter av Grisja- och Nanurjka-klasserna (900 resp
850 t max). Engelsmännen har beklagat, att de i det s k "torskkriget" mot Island fått
sätta in - i brist på korvetter - antingen stora dyrbara frega tter eller långsamma och
därför närmast ineffektiva patrull- och fiskeri inspektionsfarryg, närmast likn and e trålare.
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Stormakternas ubåtsbes tånd är mycket olika. Av USA :s 119 ubåtar är nästan alla ell er
106 atomdrivna; för Sovjet är motsvaran de siffror 390 och 79 . Srorbritannien med sina
32 ubåtar, varav 13 atomdrivna, och Frankrike med 25, varav 4 atomdrivna, har se tt
sig distanserade av Kommunist-Kina, som nu har 63 ubåtar, varav minst 1 atomdriven.
D e amerikanska aromubåtarnas ballistiska robotar utgör 55 °/o av den totala amerikansk a
arsenalen av dylika robotar. De nya amcriknska ub åta rna av Trident-klass (170 m i
längd och ett deplacement av 18.000 t max) är vardera bestyckade med 24 ballistiska
robotar och man siktar mot 30 dylika ubåtar med totalt 720 såda na internkontinentala
robotar. Då varje robot skall kunna uppdelas p å 10 olika mål, skulle al ltså dessa 30
ubåtar kunna aromförstöra dc 7.200 vi ktigaste orterna i fiendeland - en skrämmande
siffra.
För de mindre marinerna framträder Iran som den expansiva med jagare av USA: s
Spruance-klass (7.800 t max) som de viktigaste under byggnad varande enh eterna, vartill
kommer bl a franskbyggda robotbåtar (249 t st d). li.ven Nord-Korea är på frammarsch
med kinesisk hjälp. Med 13 ubåtar och över 200 motortorp edbåtar och motorkanonbårar
- m ånga robotbestyckade - kan den nordkorea nska flottan bilda en betydande maktfaktor i de begränsade farvatten, där den opererar. Många mariner har fregatter i sina
nybyggnadsprogram, bl a Argentina, Australien, Belgien (1.940 t std), Brasilien, Frankrike (950 t std), Italien (Lupo-klass, 2.208 t std), Indien (2 .450 t stad), Nederälnderna,
Peru (italiensk Lupo-klass), Spanien, Sydafrika, Venezuela (italiensk Lupo-klass). Libyen
och Marocko av italiensk resp fransk typ (500 resp 455 t std), medan de tre (kanske sex)
danska korvetterna kommer upp till 1.000 t. Torpedbåtar, robrobåtar, motortorpedbåtar,
mororkanonbåtar och patrullbåtar av mångskiftande typer ingår i de flesta små och
medelstora nationernas nybyggnadsprogram. I flera fall ingår även ub åtar. Nykomlingar
på ubåtslistan är Colombia och Ecuador, där även Venez uela stärker ubåtsflotta. Samtliga dessa tre flottor har valt den tyska 1.000 tons ubåten - månne en liten kapprustning på lokal nivå i Sydamerikas NW hörn? Intressant är även det norsk-tyska samar~etet föro att få fram en 750 rons ubåt avsedd att ersätta befintliga norska och tyska
ubatarna pa 400 t.
Att f å fram entydiga benämningar på fartygsslagen är nära nog omöjligt. Var går
gränsen mellan kryssare och jagare? Mellan jagare och fregatt? Mellan fregatt och korvett? Mellan motortorpedbåt, motorkanonbåt och patrullbåt? Ett fromt önskemål vore
ä ven, att en marinkalender upptoge fartygsslag en i sådan ordning, att ett vikti gare fartygsslag kommer före ett mindre vi ktigt. I forna tider var saken enke l: linjeskepp,
fregatt och korvett betydde, att kanoner förekom på 3 (någon gång 4) resp 2 resp 1 däck.
Senare gav huvudbestyckningen namn åt fartygsslaget: artillerifartyg (slagskepp, pansarskepp , kryssare), torpedfartyg (jagare, motortorp edbåtar), minfartyg o s v, även om artillerifartygen också var bestyckade med torpeder och torped- och minfartygen också hade
kanoner. I denna upplaga av Jane's har man följt en ny indelning. Ibland har deplacementet, ibland farten och ibland bestyckningen varit vägledade. För USA har dessutom
en delvis annan indelning tillämpats.
Nedanstående tablå ger en bild av indelningsgrunden och ord ningsföljden för örlogsfartyg, varvid som jämförelse även uppgifter från den svenska marinkalendern medtagits.
Allan Kull

318

TABLÅ
Indelningsgrund för fartygsklasser
(siffran anger Marinkalenderns ordningsföljd )

Jane's
1.
11.
12.
23.
23.
23.
23.
31.
51.
52.
32.
53.
32.
53.
53.
32.
55.
55.
55.
55.
4.
4.
4.
4.
7.
6.
9.

Hanga rfartyg
Tunga ( > 50.000 t)
Lätta (<50.000 t)
Hkp-kryssare
Större öv-fartyg
au-kryssare
Kryssa;.~ (ink! Ro-)
Lätta ~rY (> 5.000 t)
Jagare (>3.000 t)
Fre (3.000-1.100 t)
Korv (1.100-500 t)
Lätta stridskrafter
Snabba attackbåtar (>25 knop)
RoKanonTorpedPatrullPatrullbåtar
(<25 knop)
Större (500-100 t)
Kust- ( < 100 t)
Ubåtar
ball Ro (ink! Atom-)
Atom- (utan ball Ro)
Övriga ubåtar
Landstigningsfartyg
Min- o svepfartyg
Sjömätningsfartyg

Förkortningar:
Atom- = atomdrivna
ftg = fartyg
kal = kaliber (kanon-)
Ro- = robot

USA
4: Ubåtar med ball Ro
4. Ubåtar utan ball Ro
4. Atom-ubåtar
1. Hangarfartyg
11. Atom-hangarfartyg
12. Övriga hangarfartyg
12. au-hangarfartyg
23. Kryssare
23. Atom- (med Ro)
23 . Ro- (ej Atom)
23. Tunga kryssare
31. Jagare
31. Ro-jagare
31. Övriga jagare
51. Fregatter
51. Ro-fregatter
51. Övriga fregatter
21. slagskepp
7. Landstigningsfartyg
55. Patrullfartyg/båtar
32. Ro53. Kanon32. Torped55. Patrull6. Min- o svepfartyg
9. Träng o spec fartyg

au- = anti-ubåtsPre= fregatt
Korv = korvett
spe c= special-

Marinkalendern
1.
11.
12.
2.
21.

Flygplanfartyg
Tunga hangarfartyg
Lätta hangarfartyg
Artillerifartyg
slagskepp
(>17.500 t)
22. Pansarskepp
(>17.500 t)
23. Kryssare
23 . Hkp-kryssare
23. Tunga
(kal 203-156 mm)
23. Lätta
(kal 155-1€16 mm)
3. Torpedfartyg
31. Jagare
32. Morortorpedbåtar
4. Ubåtar
5. Eskortfartyg
51. Fregatter
52. Korvetter
53. Motorkanonbåtar
54. Ubåt sjagare
55. Patrullfartyg
6. Min- o svepfartyg
7. Landstigningsfartyg
8. Övningsfartyg
9. Träng- o spec fartyg
skolfartyg
Depåfartyg
osv

ball= ballistisk
Hk p = helikopter
Kry = kryssare
öv = övervattens-

Anm. Jane's upptar dock fregatter om 3.500 t (Frankrike, Nederländerna, Storbritannien)
och jagare på 5.000-5.240 t (Frankrike, Japan, Srorbritannien) och t o m på 6.000
7.000 t (USA).

a
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FÖR
IN DUSTRI
FORSKNING
FÖRSVAR

BO PALMBLAD AB

Box 17081, 10462 Stockholm
Tel. 08/24 61 60

Mobil har oljor som sätter fart
på vilken motor som helst

175
181
150
304

73
11
184
5
254
114
120

Mob il Sufler- stobil året ·
runt ·ol ja för va ri erande
temp eraturer.

Mobil Sflecial __: hög k va ·
litaliv multigrade ·o lja för
alla driftsförhål landen .

M@ bil

Mobil SHC - oljan för
stressade motorer, syntetisk specialolja för e xtremt svåra körförhål landen .

Smörjoljespecialisten
320

Ett bra drag ... en kontakt
med ESSÖ när det gäller
byggnadsmaskiner.
Vi har allt från tjälspett
till byggnadskranar.
STOCKHOLM : Winquists Vag 33
SUNOSVALL : Montorväge n

163 57 Spånga
Tele fon 08{7 60 04 60

Bo• 445

85106 Sundsvall 1

Tele lon 060/ 1219 75-76

MASKI NER AB

EXCENTERLAs och HANDTAG
Niel sen Handware Corp . USA
Pro tex Fastene rs Ltd . England
Mega - Snaplåsen M . Gallt A!S Danma rk

Över 200 typer av lås
För instrumentlådor. transportlådor. containers
och många andra användningsområden .

~ .....
if· :-~~:
-..______________ .

__,.._

J

Närmare uppl ysningar och KATALOG lämnas av generalagente n tö r Skand in avien .

BPG-INDUSTRIER AB
Bisittaregatan 24, Box 426, 1 26 04 Hägersten 4 ,
Telefon : 08/ 97 62 50 97 60 00

video•system

~

TV-kameror

~

Sensorutrustningar

~

TV-monitorer

~

~

Tidsgenerotorer

Overföringssystem, även tvåtråds för bild, ljud och styrning

~

Bildonolysotorer

ablntensa
Artillerigatan 95, 115 30 Stockholm, tel. 08/2413 90
Axel Abrahamsons Tryckeri Ab, Ka rlskrona 1976

