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Rekryteringen igång

Val i Liberia

Vid sidan av sin militära uppgift har styrkan LA
03 i Liberia drivit humanitära projekt på ideell
basis, som finansieras genom insamlingar bland
de svenska soldaterna. I ett av projekten har ett
barnhem i Monrovia fått ett nytt bostadshus,
och ytterligare ett är under uppförande. 

Representanter för LA 03 överlämnade nyligen en gåva till
kungen och drottningen som ett bevis på liberianernas
uppskattning. 

Med anledning av svenskarnas arbete i Liberia överläm-
nade representanter för barnhemmet en gåva till den sven-
ske kontingentchefen Mikael Johansson i samband med
Liberias nationaldag tidigare i år. 

Gåvan var ämnad för HM Konungen och HM
Drottningen som ett bevis för barnhemmets tacksamhet
mot den svenska FN-styrkan och Sverige som nation.
Svenskarna har tidigare överlämnat en bild på det svenska
kungaparet på Sveriges nationaldag. En delegation från
den tredje svenska styrkan i Liberia, LA 03, överlämnade
gåvan till kungaparet på Drottningholms slott. 

Kungen och drottningen visade sin uppskattning och
sitt intresse med många frågor kring situationen för civil-
befolkningen i Liberia. 

Löjtnant Sandra Jansson, menig Daniel Andersson,
menig Elias Mibesjö och menig Agnieszka Radomska togs
emot av kungaparet på Drottningholm. De har alla varit
engagerade i det humanitära projektet. 

– Det känns roligt att kungaparet visar sitt intresse på
det här sättet. Speciellt drottningen är mycket engagerad i
frågor som rör barn, säger Sandra Jansson efter den halv-
timmeslånga audiensen hos kungaparet. 

Den svenska FN- styrkan i Liberia utgör en viktig del av
det militära bidraget till Unmil. 

Styrkan är en avancerad och kraftfull enhet som ska
kunna sättas in över hela landet och står direkt under den
militära FN-chefens befäl. 

– Att just kungen och drottningen skulle få gåvan är ett
sätt att visa uppskattning. De har själva inget kungahus i
Liberia. Det blir på det viset något speciellt med att över-
lämna en gåva till just kungaparet, säger Daniel
Andersson. l

Barnhem i Liberia tackade Sverige

Löjtnant Sandra Jansson tillsammans med kungen och drottningen under överlämningen av gåvor från Liberia på Drottningholms slott.

foto: anders sjödén/fbb



Ledaren | Håkan Syrén, ÖB

Med det här numret av
Insats & Försvar får du
också en liten skrift om
en stor och viktig under-
sökning som genomförts
i Försvarsmakten. Det är
en vetenskaplig under-
sökning som handlar om
våra värderingar.

Försvarsmaktens upp-
drag har förändrats.

Många av oss anställdes när omvärldsläget – och därmed de krav
som ställdes på oss – var helt annorlunda än i dag. Allt fler kvinnor
har rekryterats, men den starka mansdominansen består. Det
finns också påtagliga skillnader mellan civil och militär kultur.
Mycket ”sitter i väggarna”.  

Undersökningens resultat presenteras i rapportserien
”Värderingar som styrmedel”. Den ger oss en bra kunskapsgrund
att stå på i det fortsatta arbetet för en gemensam värdegrund.
Bakom projektet står både Försvarsmakten och de fackliga organi-
sationerna.

Titta i skriften. Läs om undersökningen. Den handlar om oss
som är verksamma i Försvarsmakten. Fundera på din egen situa-
tion, din egen roll. Hur påverkar dina attityder dig i jobbet? Vilka
värderingar är dina? Vad förväntas av dig? Var och en av oss har
mycket att reflektera över.

En gemensam värdegrund skapar klarhet – från våra individu-
ella uppgifter hela vägen fram till våra gemensamma strategiska
mål.

Värderingsfrågorna kommer att ha en viktig plats under hösten
och vintern när jag besöker våra förband och andra verksamhets-
ställen runt om i landet. Jag vill tala direkt både till och med så
många som möjligt av våra officerare, civilanställda och värnplik-
tiga soldater. Det kommer alltså att bli personalmöten med många
deltagare.

Reformeringen av Försvarsmakten fortsätter med hög inten-
sitet. Det senaste året har innehållit en rad svåra ställningstagan-
den och beslut. Många av våra anställda har påverkats av nedlägg-
ningar och flyttade enheter. Nu gäller det att lägga all kraft på
målet: ett effektivt och användbart insatsförsvar.

Jag vill nu möta mina medarbetare ur alla personalkategorier,
inklusive de soldater som nu gör sin grundutbildning, för att till-
sammans staka ut den fortsatta vägen framåt. Det finns i dag
inget utrymme för ”vi och dom-tänkande” som understryker i
stället för överbryggar kulturskillnader mellan civila och office-
rare, värnpliktiga och anställda, män och kvinnor. Vi är en för-
svarsmakt, ett insatsförsvar, och vi måste arbeta tillsammans.

Öppenhet, Resultat och Ansvar är tre ledord som utgör kärnan i
Försvarsmaktens nya värdegrund. De går inte alltid helt hand i
hand utan kan i varierande grad stå i konflikt med varandra. Det
krävs avvägningar och kompromisser. 

Rapport om värderingar
en bra grund att stå på

Ingenstans är detta tydligare än inom den militära underrät-
telse- och säkerhetstjänsten (Must). Kraven på att åstadkomma
resultat och ansvaret för människors säkerhet både inom och
utom Försvarsmakten nödvändiggör begränsningar i öppenheten.
Under lång tid har den kompromissen inneburit att det mesta av
Must:s verksamhet varit dold för allmän insyn.

I dag lever vi i en långt mer öppen värld. Underrättelseområdet
har breddats. Vi måste förstå det komplexa strategiska spelet i vår
omvärld där den militära utvecklingen bara är en av många pus-
selbitar. Öppna källor spelar nu en dominerande roll och under-
rättelseverksamhetens prioriterade uppgift går allt mer från
inhämtning till analys. Ökad öppenhet går hand i hand med
effektivitet och resultat. Detta speglades på ett bra sätt i förra
numret av Insats & Försvar.  

Strävan till ökad öppenhet gäller generellt och i detta nummer
riktas ljuset mot den andra delen av Must:s verksamhet, säker-
hetstjänsten. 

Säkerhetstjänstens uppgift är att skydda mot verksamhet som
mer eller mindre dolt hotar viktiga nationella värden och intres-
sen. Det ligger i denna verksamhets natur att mycket måste ske
med höga krav på sekretess. Öppenhet står här många gånger i
direkt konflikt med möjligheterna att åstadkomma resultat, det
vill säga upprätthålla det skydd samhället måste ha. Sekretess och
andra hänsyn behövs för den egna personalens säkerhet likaväl
som säkerheten för de andra externa källor som bidrar med infor-
mation. Vi kan heller inte vara öppna med hur vi exakt arbetar och
disponerar våra resurser. 

Det insatta insatsförsvaret ställer nya krav på säkerhetstjän-
sten. Under invasionsförsvarets dagar hade vi huvudsakligen
nationellt bestämda säkerhetsintressen att ta hänsyn till. I dag
uppträder svenska förband i multinationella krishanteringsopera-
tioner i alla delar av världen vilket gör att säkerhetsdimensionen
är betydligt mer omfattande. Vårt säkerhetsarbete påverkar också
av andra nationers säkerhet och omvänt. Samarbetet inom EU och
med Nato innebär att vi fortlöpande måste leva upp till gemen-
samt formulerade säkerhetskrav. Vårt anseende som seriös samar-
betspartner bygger på förmåga att professionellt leva upp till gjor-
da åtaganden.

All personal i utlandsstyrkan genomgår säkerhetsprövning
innan de sänds ut. Det är en grannlaga uppgift där syftet är att
skydda både individen och förbandet. Öppenhet och ansvar hand-
lar här inte minst om att klarlägga de risker och problem som kan
uppkomma genom nära band till människor och verksamhet i de
områden där vi verkar. Det är viktigt att detta sker tidigt och att de
beslut som tas så långt det är möjligt kan förstås och accepteras i
samförstånd med berörda individer. Här har både förbandschefer
och Must ett stort gemensamt ansvar. Detta arbete står inte i strid
med Försvarsmaktens värdegrund. Jag har förtroende för det sätt
som säkerhetsprövningarna sker.

håkan syrén
överbefälhavare
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lysningar om svensk lösen vilket, under
tidigare århundraden, var den salut som
oftast användes vid hälsningen. I Östersjön
fanns det länge bara två flottor – den dan-
ska och den svenska – och den danska lösen
var tre skott medan den svenska var två.
Det äldsta kända uppgiften om svensk
lösen är från 1570 års sjöartiklar där det
står ”När amiralen vill sätta ankar skall
han skjuta lösen”. Denna typ av hälsning
försvann dock under 1800-talet.

Varifrån kommer marinofficerarnas ögla

på ärmen?

Björn Thärnström  

Tyvärr har jag ingen aning. Det enda jag vet
att den kom till Sverige under 1800-talets
andra hälft med den brittiska flottan som
förebild. Att den skulle ha någonting att
göra med lord Nelsons förlorade arm tror
jag dock är en vandringssägen. Jag skickar
dock frågan vidare till läsekretsen.

Är det internationell praxis att ordföran-

den/presidenten i till exempel en

nordisk/internationell kommitté själv bör

inneha denna kommittés förtjänstmedalj i

guld (utan att uppfylla kraven enligt stad-

garna) för att kunna dela ut motsvarande

valör?” 

Walter Meijer och Hans Lillerskog

Det enda jag kan svara på detta att jag
aldrig hört talas om något sådant. Det är ju
det som är skillnaden mellan en orden och
en medalj! Ett ordenstecken delas ut av
stormästaren (motsv) i ordenssällskapet
och denne har självfallet den högsta gra-
den inom den aktuella orden, medan en
medalj delas ut för en viss förtjänst som
den aktuelle ordföranden normalt inte har
åstadkommit. 

Ett bra exempel är att ÖB delar ut
”Försvarsmaktens belöningsmedalj för
internationell tjänst” utan att själv ha
denna. Under mina år på Högkvarterets
protokollavdelning gavs normalt inte

bärandetillstånd för en regementsför-
tjänstmedalj (motsv) om det angavs i stad-
garna att förbandschefen skulle få den i
guld vid sin avgång eller om man erhöll
den efter ett visst antal års tjänstgöring –
oavsett hur man skött denna. Det var dock
ett antal chefer som hade synpunkter på
detta.

ÖB delar ut Försvarsmaktens belöningsmedalj för internationell tjänst vid en ceremoni på borggården, Stockholms slott. Vid samma tillfälle medaljerades

även  Christian Braunstein, längst till vänster på bilden. foto: peter liander/fbb



Bilden | Ankomst Berga

Måndagen den 3 oktober anländer ett 10-tal

Stridsbåt 90 H till Berga/Haninge efter flytten

från Rindö. Därmed inleds ett nytt kapitel 1.

Amfibieregementets historia.

foto andreas karlsson/fbb
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Rekryterings-
stoppet hävt
Nu börjar Försvars-

makten att rekrytera

officerare igen. På för-

svarets Rekryterings-

centrum börjar verk-

samheten återgå till det

normala .

Reportaget, Must 10

”Underrättelseverksamhet riktad mot

Sverige är kvar på en förvånansvärt hög

nivå, både mot Försvarsmakten och mot

industrin. Det har dock skett en klar

omsvängning mot det högteknologiska

området.”

John Daniels, chef säkerhetskontoret

28

Nya vapen mot
kravaller
Nu är kravallpatro-

nen, den första

komponenten av de

icke dödande vapen-

systemen (IDV) intro-

ducerad i Kosovo.

Materielen är levere-

rad och skyttar är trä-

nade.

6

Val i Liberia
- Huvuddelen är mycket positiva

till FN-styrkan. De flesta vet

också att vi är svenskar och vet

ungefär var Sverige ligger. De

förknippar oss med positiva

saker som Lamco och svenska

fotbollsspelare. Många gånger

har jag hört ”Hey Swedish soldier, you’re

doing a great job”, säger kontingentchefen

Mikael Johansson. 

24
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Open Spirit 2005 – Säkerhet i praktiken
“I den bästa av världar ligger minorna, gärna allt-

jämt nylackade och rena, på en jämn och lagom

hård sandbotten. Vore det så, skulle de avteckna

sig som tydliga, starkt lysande ekon mot en jämn

bakgrund. Verkligheten är självfallet en helt

annan.”

Mark
30

56

Transportflyg i Afghanistan
Under tre månader är den svenska Isaf-styr-

kan i Afghanistan förstärkt med en TP 84

Hercules. Den är baserad i den uzbekiska

gränsstaden Termez till och

med oktober. Transportupp-

dragen innebär förflyttning 

av personer och materiel. 

52

Markstridsdagar i Villingsberg
”Försvarsindustrin ska inte diktera våra

villkor, men vi måste också vara tydliga

på vad vi vill ha”.

Med de orden inledde arméinspektö-

ren Sverker Göransson Markstrids-

dagarna på Villingsbergs skjutfält, som

var ett samarrangemang just mellan

industrin och Försvarsmakten.

32

Sjö 40

Luft
50



Kravallpatronen
introduceras

i Kosovo

Utlandstjänst | Materiel
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Skjutbanan Razorback ligger strax utanför
Camp Victorias murar. En grupp soldater är
samlade i skuggan av en container. Ute i
det gassande solskenet står Mats Lundkvist
och Anders Bergsten, nyss nedflugna från
Livgardet.

– Det här vapensystemet ska användas
för punktmålsbekämpning, säger Mats
Lundkvist. 

Kravallpatronen skjuter iväg en plast-
hylsa med vadderad topp. Riktpunkt ska tas
mot midjan och neråt. Vid högre träff, mot
bröst eller huvud, finns risken att skottet
inte längre är icke-dödande. Likande vapen
benämns därför av brittiska Home office
för Less lethal weapons, mindre dödliga
vapen då det ändå medför en viss risk för
den beskjutne.

Vid träff i helfiguren studsar skottet till-
baka efter att ha givit plywoodplattan som
är klistrad bakom pappfiguren en ordentlig
buckla. Framemot eftermiddagen är ply-
wooden ofta sönderskjuten. 

– Vid övningar med Liberiastyrkan i 40-
millimeters kravallpatron hade vi en träff-
procent på 56 procent inom det korrekta
träffområdet, fortsätter Mats Lundkvist.

Övningarna genomförs så realistiskt
som möjligt för att ge deltagarna en känsla
för vapnets kapacitet under stress. Skyt-
tarna fick bland annat bära skyddsmask,
göra armhävningar och springa 140 meter
innan de sköt patronen från en simulerad
kravallinje.

– Det var riktigt bra övningar, alla var stress-
påverkade. Det är nog så det kommer att vara
om vi måste använda vapnet i verkligenhe-
ten också, säger Stefan Kvarth, skyttesoldat på
det svenska skyttekompaniet i Kosovo.

Förklaringen till den låga träffprocen-
ten med det nuvarande vapensystemet
kommer sig enligt instruktörerna av att
granattillsatsen som används ursprungli-
gen var tänkt att träffa inom ett visst områ-
de med en granat, inte att skjuta direktrik-

tad eld. Siktet sitter på sidan av vapnet och
granattillsatsen gör dessutom AK5 fram-
tung. 

– Vi förordar den här istället, säger Mats
Lundkvist och visar upp vad han kallar kra-
vallkarbin. Den består av delar från AK5
med en granattillsats under. Siktet är sam-
ma rödpunktssikte som används av Hem-
värnet efter renovering av AK4:or. 

– Vår bedömning är att träffprocenten är
mycket högre, runt 85–90 procent, med det

Kravallpatron 40 millimeter består

av en svart platsthylsa med en vadd-

derad topp som träffar målet. 

Nu är kravallpatronen, den första kompo-
nenten av de icke dödande vapensystemen
(IDV) introducerad i Kosovo. Materielen är
levererad och skyttar är tränade. Nu återstår
endast den sista delen för att det hela ska bli
formellt användbart: att bestämma när och
hur vapnet får användas. 

text & foto: daniel skoglund/pio ks12

Kravallpatronen
introduceras

i Kosovo
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här vapnet. Men hittills har vi fått ett
mycket ljumt bemötande ”uppifrån” för
vår idé, säger Lundkvist. 

Snabbutreds

Än så länge saknas det ett formellt beslut
om var i våldstrappan kravallpatronen ska
placeras. 

– Det ligger någonstans mellan batong-
slag och verkanseld, säger Bo Carlsson, chef
för den svenska Kosovokontingenten. 

En person som kastar större stenar mot
Kfor-soldater är ett rimligt mål bedömer Bo
Carlsson, kanske också en uppviglare som
dirigerar och håller samman en våldsam
folkmassa, men i det sista fallet är det mer
oklart, fortsätter han. 

Saken är just nu under snabbutredning
inom Högkvarteret. Vidare måste vapen-
systemet klassificeras gentemot de rådande
reglerna för våldsanvändning inom Kfor, de
så kallade RoE, Rules of Engagement.

– Vi har begärt att få ett beslut om var
det här systemet ligger i eskaleringstrapp-
pan. Till dess får vi använda oss av sunt för-
nuft om behovet att använda vapnen skulle
uppstå, säger Bo Carlsson.

Inom svenska styrkan i Kosovo finns
också tårgashandgranater att tillgå vid kra-
vallsituationer. Strax efter denna artikels
skrivande började Kosovostyrkan också
utbildas i en mindre kravallpatron som
skjuts med hagelgevär. Den mindre patro-



Löjtnant Mats Lundkvist hjälper till att skottställa granattillsat-

sen.

missnöje. Då insåg FN och de mäktigare
länderna att något måste ske. Den slutsat-
sen stadfästes under mitten av förra året i
en FN-rapport författad av den norske
diplomaten Kai Eide.

Den formel man enades om förra året
var att utvärdera hur långt provinsen kom-
mit inom vissa områden på en kontinuerlig
basis. Om tillräckliga framsteg gjorts skul-
le samtal inledas om framtida status. Den
första större utvärderingen kommer nu i
höst och genomförs av samme Eide som
skrev rapporten efter kravallerna förra året. 

Kriterierna, de så kallade standards, är
åtta till antalet. Men i den utvärdering som
Eide görs läggs mest vikt vid minoriteter-
nas rättigheter och villkor, samt säkerhets-
läget. 

Om utvärderingen bedöms som positiv
av FN:s säkerhetsråd är tanken att rådet
ska tillsätta ett speciellt sändebud som ska
inleda förhandlingarna om framtida sta-
tus.

Politiker och journalister har spekulerat
om när de olika stegen ska tas. Det finns
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nen fungerar på likartat sätt som 40-milli-
meterspatronen och har liknande begräns-
ningar, men något kortare räckvidd. 

Spänt läge i Kosovo

Just nu väntar Kosovo med spänning på
besked om sin framtid. I höst väntas en
rapport som kan avgöra om förhandlingar
om provinsens framtida status kan inledas.
Risken är stor att någon part blir missnöjd
vad som än sker och väljer att visa sitt miss-
snöje genom att ”ta till gatan”. 

Kosovo har sedan 1999 förvaltats av FN.
Något som den dominerande albanska folk-
gruppen är trötta på. De vill att Kosovo ska
bli självständigt. Något som den serbiska
minoriteten inte vill se. De vill helst att
Kosovo ska ges visst självstyre inom Ser-
bien. 

Frågan om Kosovos framtid är svår och
många hade gärna skjutit på ett avgörande
ett tag till. 

Men spänningen och missnöjet bubb-
blade upp till ytan i mars förra året. Över
50000 albaner över hela Kosovo visade sitt

dock inga fastslagna tidpunkter för något
steg.

På vägen finns många fallgropar. Blir
rapporten positiv? Kan säkerhetsrådet
enas? Kommer några förhandlingar att
komma till stånd eller drar det ut på tiden?

Höstens stora fråga i Kosovo är natur-
ligtvis: Hur kommer befolkningen att rea-
gera? 

Om serberna upplever att det går för fort
mot självständighet utan att de upplever
att deras oro tas på allvar kan man räkna
med att de protesterar. Förväntningarna
hos albanerna är redan mycket högt ställ-
da. Kosovoalbanska tidningar och politiker
uttalar sig ofta som om självständigheten
redan är given på förhand. Om Kosovos
albaner upplever att det internationella
samfundet drar fötterna efter sig, eller
anser att serberna sätter sig för mycket på
tvären kan de istället välja att protestera
mot FN eller serberna. 

Den här hösten och nästa år kan bli en
orolig tid för Kosovo. l

Skyttesoldaten Stefan Kvarth

under övningarna på skjutba-

nan Razorback.

Framemot eftermiddagen bör-

jar helfigurerna se lite slitna

ut.

Fredlig serbisk demonstration i Gracanica i svenska Kosovostyrkans område den 29

augusti. Demonstrationen genomfördes sedan två kosovoserber skjutits till döds av

okända förövare några dagar tidigare.
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Redan före händelserna i Caglavica i mars 2004 pågick ett
arbete med att ta fram det som på fackspråk kallas IDV, icke
dödande vapen. Men det var dessa kravaller som satte fart
på utvecklingen. Nu har de första leveranserna av vapen
och ammunition kommit till utlandsstyrkan i Kosovo och
det pågår ett intensivt arbete med att ta fram ytterligare
vapen.

– Caglavica lärde oss en hel del. Vi måste kunna gradera
våra insatser efter omständigheterna. Försvarsmaktens
uppgift traditionellt har ju varit att bekämpa fienden och
den beväpning soldaterna har är inte avsedd att hantera
kravaller. Steget mellan batong och eldhandvapen är för
stort, säger major Boo Isacsson som är materielsysteman-
svarig för den utrustning som nu har levererats till den
svenska bataljonen i Kosovo.

Han ser införandet av den 40-millimeters och gummi-
mantlade ammunitionen och den nya ammunitionen till
hagelvapen avsedd för kravallsituationer som ett första
steg i graderad verkan. Den nya utrustningen kräver också
att stridstekniken utvecklas och kunskap om när och var
den är lämplig att använda.

Den kravallutrustning som sedan tidigare fanns på
plats är, förutom kravallskyddsutrustning, chockhandgra-
nater och expanderbara batonger.

– Närmast ligger försök med pepparspray. Där kan vi dra

Det var händelserna i Kosovo våren 2004,

som fick fart på utvecklingen. Då gatorna

fylldes av människor med vapen, brandbom-

ber och olika typer av tillhyggen stod det

smärtsamt klart för bland annat den

svenska Kfor-styrkan att det saknades

utrustning för att hantera mobben.

text & foto ulf petersson

nytta av polisens erfarenheter. De har gjort omfattande
studier, säger Boo Isacsson som också noga följer utveck-
lingen i USA där utvecklingen av dessa vapentyper pågått
längst.

Överstelöjtnant Hans Selg är användarnas representant
i framtagandet av de nya vapentyperna och ser till att
materielen kommer ut till förbanden och att utbildning
genomförs.

– Det är ett tryck från förbandsnivå efter den nya utrust-
ningen men det är samtidigt viktigt att utvecklingen inte
går för snabbt, det måste ske under ordnade former. l

Nya vapen för 
nya uppgifter

Kravallerna i Kosovo våren 2004 skyndade på framtagandet av en

serie kravallvapen.

Boo Isacsson och Hans Selg.
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Mångfald en 
förutsättning
– Mångfald är en förutsättning för att vi ska kunna göra
ett bra arbete. Det säger chefen för Must, generalmajor
Håkan Pettersson, med anledning av den kritik säker-
hetstjänsten har fått för behandlingen av personal med
annan etnisk bakgrund.

Han uttrycker också oro över att den kompetens
säkerhetstjänsten har då det gäller att utveckla och
hantera kryptosystem  riskerar att flyttas från För-
svarsmakten. 

text ulf petersson foto anders sjödén

Must | Säkerhetstjänst
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Generalmajor Håkan Pettersson är För-
svarsmaktens säkerhetsskyddschef. I den
egenskapen är han satt att skydda För-
svarsmakten och dess tillsynsmyndigheter
mot de hot som tiden formulerar. Identi-
fiera, kvantifiera och klara ut hur skyddet
mot hoten ska se ut, både tekniskt och i
form av regelverk.

– Tidigare handlade det om att skydda
vår kapacitet, vår förmåga i det fasta inva-
sionsförsvaret. Idag handlar det om hur vi
ska skydda våra intressen och våra infor-
mationssystem. Det är svårare idag.
Hotbilden är bred och diffus och svår att
konkretisera, säger Håkan Pettersson.

Dagens hot ställer krav på andra kom-
petenser och tekniker. Sedan IT-boomen
har Försvarsmakten legat efter resurs-
mässigt. Från början var intresset inriktat
på vilken enorm nytta tekniken innebar.
Det byggdes, köptes och konstruerades
utan att någon brydde sig om säkerheten.
Ingen frågade hur vi ska skydda all infor-
mation som finns i systemen?  

– Det har varit en rejäl återtagningsre-
sa. Säkerhetstjänsten har fått mer resurser
men långt ifrån tillräckligt. Vi har oerhört
många system att hålla reda på i Försvars-
makten. Inte bara datorerna på skrivbor-
den, vartenda vapensystem, varenda platt-
form innehåller datorchip som är möjliga
att hacka sig in i eller på annat sätt angri-
pa, säger Håkan Pettersson.

Säkerhetsprövningen

Must har kritiserats för att särbehandla
människor med annan etnisk bakgrund
vid säkerhetsprövningar. Håkan Petters-
son förnekar bestämt att så sker, däremot
kan personliga kopplingar till konfliktom-
rådet ha betydelse för säkerheten. 

– Nu deltar vi i internationella missio-
ner och i dessa är mångfald en förutsätt-
ning för att vi ska kunna göra ett riktigt
bra jobb. Kunskaper om seder och bruk är
vitala såväl i konfliktområdet som hemma
i Sverige, exempelvis bland Musts perso-
nal. 

Håkan Pettersson understryker vikten
av att känna till personalens eventuella
relationer till konfliktområdet. Exempel
på detta kan vara släktskap, affärsförbin-

delser, vänskap eller religionstillhörighet.
Att känna till dessa är speciellt viktigt vid
etniska konflikter.

Personalen i utlandsstyrkan med kopp-
ling till någon av parterna i ett missions-
område kan vara sårbara om denna kopp-
ling utnyttjas av någon part i konflikten.  I
vissa situationer kan sådana kopplingar
utgöra en direkt fara för personens liv. 

– Vi tittar på individens säkerhet och
förbandets säkerhet. En annan aspekt är
att vi deltar i missioner med andra länder
och vi deltar i enlighet med de regler som
gäller. Hela det här sammanhanget har
betydelse då vi genomför en säkerhets-
prövning, säger Håkan Pettersson.

Beslut om anställning fattas av arbets-
givaren, i regel förbandschef, men perso-
nal får inte placeras i säkerhetsklassad be-
fattning utan en godkänd säkerhetspröv-
ning genomförts.  Då begås ett lagbrott. 

Chefen för Must anser det viktigt att
förklara säkerhetstjänstens betydelse för
att nå framgång. 

– Det förekommer inom försvaret en
uppfattning om att ”verkan går före
skydd”.  I en stridssituation är denna in-
ställning relevant, men inom säkerhets-
prövningen, som är ett långsiktigt före-
byggande arbete, kan detta synsätt äventy-
ra såväl våra svenska soldaters liv som För-
svarsmaktens operationer och anseende.

Infosäkutredningen

En utredning har nyligen offentliggjorts
som föreslår en ny organisation då det gäll-
ler Sveriges förmåga att utveckla och vid-
makthålla kryptosystem. Informations-
säkerhetsutredningen förespråkar att det
administrativa ansvaret för kryptoskyddet
faller under Krisberedskapsmyndigheten
och det tekniska utvecklingsarbetet blir en
uppgift för en nybildad myndighet. Från
att kompetensen avseende kryptolösning-
ar tidigare varit samlad på säkerhetskonto-
ret delas det enligt utredarens förslag upp
på två myndigheter.

Förslaget ska nu ut på remiss och resul-
terar i vår i en proposition. 

– Förslaget innebär tyvärr att en stor del
av den viktiga förmåga och kompetens
som försvaret behöver, bland annat för det

nätverksbaserade försvaret, glider oss ur
händerna, säger Håkan Pettersson.

Försvarsmakten är den myndighet som
hanterar i särklass störst mängd  sekre-
tessbelagda uppgifter och dessutom leder
utveckling av IT-säkerhetsskydd i statsför-
valtningen, något som Håkan Pettersson
anser inte har beaktats i utredningen

Snabb utveckling

Maktbalansen mellan de två supermak-
terna har upphört och efter den 11 septem-
ber har terrorn kommit i förgrunden.
Hoten mot Försvarsmakten ser annorlun-
da ut idag. Skyddet av våra internationella
insatser, skyddet mot terrorism och skydd-
det av våra informationssystem. har hög-
sta prioritet. 

Hela det nätverksbaserade försvaret
bygger på modern IT-teknik. Skyddas inte
informationen så är hela idén med ett nät-
verksbaserat försvar förlorad.

Håkan Pettersson beskriver en säker-
hetstjänst med knappa resurser i förhåll-
lande till de krav tiden ställer.

– Säkerhetstjänsten styrs av lagar och
förordningar och nu löser vi våra uppgifter
med näsan knappt ovanför vattenlinjen.
Utveckling inom IT- och kryptoområdet är
mycket expansiv och detta ställer höga
krav på säkerhetstjänstens förmåga. Stän-
dig kompetensutveckling är nödvändig.
Tappar vi sex månader så är vi avhängda.
Så snabb är det tekniska utvecklingen. l

Efter den 11 september har terrorn kommit i för-

grunden. foto:pressens bild
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Underrättelseverksamhet riktad mot Sve-
rige är kvar på en förvånansvärt hög nivå,
både mot Försvarsmakten och mot indust-
rin. Det har dock skett en klar omsväng-
ning mot det högteknologiska området. Ut-
landsstyrkan är ständigt utsatt för främ-
mande underrättelseverksamhet. 

Det säger chefen för säkerhetskontoret
vid den militära underrättelse- och säker-
hetstjänsten (Must), John Daniels.

Säkerhetskontoret, Musts andra verk-
samhetsgren vid sidan av underrättelse-
kontoret, har som sin uppgift att skydda
Försvarsmakten och dess tillsynsmyndig-
heters verksamhet mot säkerhetshot. Till
tillsynsmyndigheterna räknas Försvarets
materielverk, Försvarets radioanstalt, För-
svarets forskningsinstitut, Försvarshögsko-
lan och Fortifikationsverket.

De säkerhetshot som identifierats sorte-
rar under fyra rubriker: terrorism, främ-
mande underrättelsetjänst, kriminalitet
och, något som är vanligt vid internatio-
nella insatser, det som kallas subversion
eller smutskastning mot den verksamhet
som bedrivs.

– För att kunna säkra verksamheten
arbetar vi mycket förebyggande. Säkerhets-
prövning av den egna personalen är en vik-
tig del. En hög IT-säkerhet blir allt viktigare
där vi tar fram IT-säkerhets- och kryptolös-

Varje vecka inträffar ett 30-

tal säkerhetsincidenter  inom

Försvarsmakten. 

På  säkerhetskontoret vid

den militära underrättelse-

och säkerhetstjänsten upp-

dateras säkerhetsläget konti-

nuerligt. Säkerhetskontoret

har som sin uppgift att skydd-

da Försvarsmakten och dess

tillsynsmyndigheters verk-

samhet mot säkerhetshot.

text ulf petersson 
foto andreas karlsson/fbb

ä
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i deras metoder, storleken eller kapaciteten
inom olika områden, deras källor, genom-
förda eller pågående operationer. Det be-
drivs en säkerhetsunderrättelsetjänst men
då samtalet kommer in på den verksamhe-
ten blir svaren knapphändigare.

– Vi delar upp underrättelsetjänsten om
säkerhetshot i två kategorier, hot av allmän
karaktär och hot av mer specifik karaktär.

Vi får våra underrättelser på olika sätt. Vi
har en bred krets av källor och kontakter.
Och så samarbetar vi mycket med Säker-
hetspolisen och Försvarets radioanstalt,
säger John Daniels.

Säkerhetsprövning

En stor del av personalen i Försvarsmakten
säkerhetsprövas. Säkerhetsklassade befatt-
ningar kräver en säkerhetsprövning och
säkerhetsklassning förutsätter att perso-
nen i fråga hanterar sekretessbelagd infor-
mation eller tjänstgör i utlandsstyrkan. 

ningar och även skriver regelverket, säger
John Daniels, som är chef för säkerhetskon-
toret på Must.

Ständiga uppdateringar

Säkerhetsläget uppdateras ständigt. Till
den så kallade säkerhetsdesken rapporteras
säkerhetsincidenter ifrån hela riket och
från våra internationella insatser. En säker-
hetsunderrättelseledare sitter som spindel
i nätet, sammanställer uppgifterna och ser
till att omedelbara åtgärder vidtas och be-
redningar påbörjas i syfte att långsiktiga
säkerhetsskyddsåtgärder påbörjas. Ofta
agerar man lokalt med omedelbara åtgär-
der, mer omfattande händelser hanteras
centralt.

– Det inträffar ett 30-tal säkerhetsinci-
denter i veckan inom Försvarsmakten.
Exempel är underrättelseverksamhet rik-
tad mot nätverksbaserat försvar, underrät-
telseverksamhet mot våra internationella
insatser, förlust av sekretessbelagd infor-
mation, datorintrång eller inbrottsförsök i
vapen- och ammunitionsförråd, säger John
Daniels.

På säkerhetskontoret är 70 procent av de
anställda civila och andelen kvinnor cirka
25 procent. All verksamhet inom Must är
omgärdad av sekretess. John Daniels undvi-
ker frågor som på något sätt anger detaljer

Registerslagning hos polisen, kontroll
av ekonomisk status, psykologutlåtande,
intervjuer och referenstagningar är exem-
pel på underlag som kan ligga till grund vid
en säkerhetsprövning.  Det finns tre nivåer
i säkerhetsprövningen, nivå 1, 2, 3, där
ettan är den mest omfattande. 

– Det spelar ingen roll hur bra regelverk
vi har och hur bra tekniska skyddsmekanis-
mer vi har om inte personalen är pålitlig
och lojal, då finns problemen på insidan,
säger John Daniels.

Säkerhetskontoret gör också egna upp-
följningar under anställningens gång. Om
en anställd exempelvis hamnar i polisens
register så kommer det vanligen  till säker-
hetskontorets kännedom. Mellan säker-
hetspolisen och Försvarsmakten finns en
registernämnd som avgör om uppgifterna
ska lämnas till Försvarsmakten. Arbetet med
säkerhetsprövningar styrs av säkerhets-
skyddslagen och säkerhetsskyddsförord-
ningen. Säkerhetsprövningen avgör om en
person kan placeras i en säkerhetsklassad
befattning, arbetsgivaren (i regel förbands-
chef) avgör om personen ska anställas.

Säkerhetsprövning genomförs också för
personal vid företag som upphandlats med
särskilt säkerhetsskyddsavtal.

Informationssäkerhet

Allt mer information lagras och överförs i
tekniska system. John Daniels var tidigare
chef för IT-säkerhetsavdelningen innan
han övertog chefskapet för hela Säkerhets-
kontoret. Det är ett tidens tecken. Idag
krävs kompetens inom IT-området.

–  Vi lägger närmare hälften av våra re-
surser på krypto- och IT-säkerhetsområdet,
det gäller både förebyggande arbete och
hantering av olika incidenter. En avdelning
på säkerhetskontoret arbetar uteslutande

”Det inträffar ett 30-tal

säkerhetsincidenter i

veckan...”

john daniels, must

Underrättelseverksamheten mot utlandsstyrkan

är ständigt pågående. John Daniels betecknar

aktiviteten som hög.

ä
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med teknikutveckling, att utveckla krypto
och IT-säkerhetsmekanismer, och det är
kunskaper som kommer hela statsförvalt-
ningen till del, säger John Daniels. 

Säkerhetskontoret står även för regel-
verk och kontroll av kryptoskyddet inom
hela statsförvaltningen. 90 myndigheter
och försvarsindustriföretag använder kryp-
tosystem i varierande omfattning.

Prioriterar utlandsstyrkan

Säkerhetskontoret lägger stor kraft vid att
skydda de internationella insatserna.
Kontroller genomförs varje halvår, till skill-
nad från exempelvis en militärdistrikts-
stab som kontrolleras var fjärde år. En
grupp från säkerhetskontoret åker ut till
ett missionsområde och där kontrollerar
säkerhetsskyddet inom alla områden från
IT-säkerhet, säkerhetsprövning, tillträdes-
begränsningar till hanteringen av hemliga
handlingar. 

Tyngdpunkten av kontrollverksamhe-
ten läggs dock på stöd och utbildningen vid
den kontrollerade enheten.

– Vi prioriterar de internationella insat-
serna, exempelvis är säkerhetsprövningen
vid de internationella insatserna extra nog-
grann. Förbanden är insatta i skarp verk-
samhet och går det snett får det genast

stora återverkningar. Säkerhetsmedvetan-
det är gott men kan bli bättre, säger John
Daniels.

Underrättelseverksamheten mot utlands-
styrkan är ständigt pågående och John
Daniels betecknar aktiviteten som hög.

Lokalanställd personal har ofta ett
starkt tryck på sig att lämna underrättelser.
Det kan handla om att ange när ett förband

lämnar förläggningen, var de ska och när
de återvänder. Framförallt specialförban-
dens verksamhet tilldrar sig stort intresse.

Skadar relationer

Förlust av hemlig information kan ske
genom slarv, felaktigt handhavande eller
brott mot regelverket. Vad händer då säker-
hetsarbetet  misslyckats? 

– I värsta fall leder det till dödsfall eller
personskador om vi exempelvis röjer pågå-
ende operationer i internationella insatser,
eller avslöjar våra källor för andra under-
rättelsetjänster. Att  inte uppträda i enlig-
het med hotbilden, exempelvis att i ett kon-
fliktområde åka omkring i icke splitter-
skyddade fordon trots terrorhot, kan få
omfattande konsekvenser. Operationer kan
störas eller omöjliggöras om information
läcker ut, säger John Daniels. 

John Daniels ger sedan exempel på en
verklig händelse som kunde ha fått omfatt-
tande följder.  

En officer i en av våra missioner inledde
en relation med en lokalanställd. Den
lokalanställda utsattes för hårda påtryck-
ningar från lokal part i konflikten att få
fram information, annars skulle hon råka
illa ut. Hon kom över informationen vi
lyckades få tillbaka den innan den lämnats
vidare.  

Det kan allvarligt skada förhållande till
annan stat och vårt deltagande i missionen
om slarv leder till att sekretessbelagd infor-
mation kommer på avvägar. Det har fak-
tiskt vid några tillfällen slutat med att
generaler fått åka och förklara hur Sverige
avser att förbättra säkerheten i missionen.
l

”Vi lägger närmare hälften

av våra resurser på krypto-

och IT-säkerhetsområdet...”

john daniels, must

”Vi prioriterar de internatio-

nella insatserna, exempelvis

är säkerhetsprövningen vid

de internationella insatser-

na extra noggrann.”

john daniels, must

John Daniels är chef för säkerhetskontoret, där man bland annat lägger stor kraft vid att skydda de

internationella insatserna.



AFGHANIST

Scenario 
En svensk vakt- och eskortstyrka skall 
eskortera en hög general från en ISAF-
bas till en flygplats i Afghanistan. 

Steg 1 - hotbedömning
Först görs en identifiering över vad 
som är det skyddsvärda, i det här fallet 
generalen, och därefter görs en 
bedömning av hotet som kan riktas 
mot generalen. 

Hotet utgörs här av en terrorgrupp som 
enligt tillgängliga underrättelser 
bedöms ha kapacitet att utföra en 
bombattack med intentionen att få ut 
ISAF ur Afghanistan. Tiden och platsen 
är vägen till flygplatsen. Hotet och 
risken bedöms på en skala från 1-5. 
Hotnivån bedöms som FÖRHÖJT HOT 
eftersom enstaka attacker tidigare 
utförts av gruppen i detta område. 

Steg 2 - sårbarhetsbedömning
Därefter bedöms vilken sårbarhet 
generalen har i form av exempelvis 
skyddsnivå, säkerhetsmedvetande hos 
eskortstyrkan och var generalen 
kommer att befinna sig i tid och rum.

Steg 3 - riskbedömning
När hotet vägs mot sårbarheten görs 
en bedömning av sannolikheten för att 
generalen skall drabbas av effekterna 
av hotet, samt vilka konsekvenser eller 
skador som kan komma att uppstå. 

Sannolikheten bedöms som 3, dvs 
möjlig (< 25%). Konsekvensen bedöms 
som 4, dvs allvarlig. Risken är lika med 
3 x 4 = 12. Eftersom denna modell låter 
konsekvensen väga något tyngre än 
sannolikheten vid riskbedömningen 
blir risknivån HÖG RISK. Ansvarig chef 
beslutar sedan om vilka skyddsåtgärder 
som skall prioriteras för att kunna 
minska risken.

Hot-
bedömning

SÄKERHET

Kapacitet
(bombattack)

Intention
(få ut ISAF ur 
Afghanistan)

Hotskala

Mycket 
högt hot

Högt 
hot

Förhöjt 
hot

Lågt 
hot

Inget
synbart hot

SKYDDSÅTGÄRD

Gripa  lokal ledare
 för Terrorgrupp

SKYDDS-
ÅTGÄRDER

Det 
skyddsvärda,

Generalen

Terrorgrupp

Tillfälle
(väg till 

flygplats)
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TSANALYS Sårbarhets-
bedömning

Eskort av General 
till flygplats

Skydd
(Oskyddat 

fordon)
Säkerhets-
tänkande

Sannolikhet x  
Konsekvens: 

(3x4 = 12)

Prioritering

Förhöjt hot

Sannolikhet

Konsekvens
1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

Risk = 12

Riskskala

Mycket 
hög risk

Hög 
risk

Förhjöd 
risk

Låg 
risk

Ingen 
synbar risk

Riskanalys

SKYDDSÅTGÄRD

Använda 
splitterskyddade

 fordon

x

Sannolikhet

Konsekvens
1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

x

GeneralGeneral

Insats & Försvar | 5:2005  17



Must | Säkerhetstjänst

18 Insats & Försvar | 5:2005

Ingen 
”alien”
i försvaret

Säkerhetskontoret är Försvarsmaktens och dess

tillsynsmyndigheters skydd mot säkerhetshot. Här

finns personal med en rad kompetenser inom allt

från samhällsvetenskap till teknik. En stor del av de

anställda har hemliga tjänster. 

text & foto anders sjödén

bland personalen har en av avdelningarna inom säker-
hetskontoret gjort 32 missioner i utlandet. 

– Utan att tala om hur många de är på den avdelningen
så skapar det ändå en relativt god uppfattning om att per-
sonalen vet vad som pågår där ute, säger Klas Eksell.

Bred kompetens

Säkerhetskontorets uppgift är att på olika sätt skydda
Försvarsmaktens personal, materiel, information, metoder
med mera mot olika typer av säkerhetshot. Såväl utom-
lands som i Sverige. Det kräver som Klas Eksell säger en god
kunskap om organisationen. Personalen på säkerhetskon-
toret har därför en stor bredd i sina kompetenser. Här finns
kunskaper av vitt skilda slag. 

Hur många som arbetar på säkerhetskontoret är inte
officiellt. Inte heller vilken kapacitet och förmåga kontoret
har.

– En hög professionell nivå inom alla delar är viktig, säger
överste Klas Eksell, operativ ledare  för säkerhetskontoret
vid Must, den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten.

De två närmast föregående åren har Eksell varit brigad-
chef på Norrbottens regemente, I 19, i Boden. En fältnära
och värnpliktstät verksamhet. Steget kan verka stort till
den mycket mera slutna och hemliga världen på säker-
hetskontoret. 

– När jag började här trodde jag att jag skulle vara
annorlunda mot alla andra som arbetar här, men jag kon-
staterade snabbt att det inte är så. Trupperfarenheten, den
internationella erfarenheten och rutinen hos personalen
här är stor. Det är inte fråga om några stabsofficerare som
smyger omkring i korridorerna. Det finns en stor kunskap
om hela Försvarsmakten  och det är viktigt, säger Klas
Eksell. 

Som exempel på den internationella erfarenheten
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– Säkerhetskontoret inte är någon ”alien” i Försvars-
makten som någon kan lockas att tro. Vi är snarare ÖB:s
hårt arbetande resurs i skyddet av densamma. När jag kli-
ver in på kontoret konstaterar jag att vi har en otroligt bred
sammansättning. Vi är gamla och unga, män och kvinnor,
officerare och civila, akademiker med samhällsvetenskap-
lig bakgrund och anställda med djupaste teknikkunskaper.
Det är en mångfacetterad organisation, vilket också krävs
för att kunna göra ett bra arbete. Bred kompetens ger hög
kvalitet, säger Klas Eksell.

Hemliga

Säkerhetskontoret är av naturliga skäl inte helt öppet med
sin organisation. Mua är en förkortning som står för Must-
anställd. 

Det är ett begrepp som omfattar en hel del av personalen
på säkerhetskontoret. Den gäller den del av de anställda

som har hemliga befattningar och därmed inte kan berätt-
ta vad de gör eller vilka de är.

– Det ska inte vara uppenbart vilka som arbetar här.
Vissa enheter har fler som är Mua, andra färre. Det ska göra
det svårare att analysera organisationen och minskar
risken för otillbörliga kontakter från länder, organisationer
eller individer. Ytterst handlar det om att skydda  vår per-
sonal och organisationen.

Personalen till säkerhetskontoret rekryters på normalt
sätt. Öppna tjänster annonseras ut och finns hos arbetsför-
medlingen. Den som är aktuell för ett jobb genomgår en
normal säkerhetsprövning.

– Det är en adekvat och normal anställningsprocess med
intervjuer och så vidare. Inget konstigt. Det är inget
märkligt med de människor som jobbar här. Skillnaden är
att en felrekrytering kan få mycket stora konsekvenser,
säger Klas Eksell. l
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Förkortningen står för Mustanställd. Myter-
na och föreställningarna om personalen med
hemlig befattning är många, både i och
utanför försvaret.

– Att vara Mua innebär att befattningen
i sig är skyddad. Framför allt handlar det
om att verksamhetsområdet och vad jag
gör i detalj är skyddat, säger Maria som
egentligen heter någonting annat. 

Maria arbetar som analytiker på säker-
hetskontoret inom Must, den militära
underrättelse- och säkerhetstjänsten. Hen-
nes specialitet handlar om säkerhetspoli-
tik. 

Varken inom eller utanför organisatio-
nen kan hon framträda med sitt namn fullt
ut. Familj, vänner, kolleger och vissa kon-
takter som har med arbetet att göra vet i
olika grad vad hon heter och vad hon gör. I
Försvarsmaktens system är hon dock de tre
bokstäverna Mua följt av ett nummer.

”Mitt jobb 
är hemligt”

– Det här jobbet är ändå ganska utåtrik-
tat och personer som jag har kontakt med
måste kunna få tag i mig och jag måste
kunna få tag i dem. Det är inte fråga om
någon isolering. Däremot är det inte så att
jag delar ut visitkort med mitt namn på. 

Maria har varit Mua hela tiden sedan
hon började inom Försvarsmakten. Hon
började i försvaret ganska omgående efter
avslutade universitetsstudier och har där-
för inte direkt något att jämföra med när
det gäller tjänsten inom försvaret. 

Hemlig befattning

Privat kan hon berätta för familj och vän-
ner vad hon arbetar med i stora drag, men
inte i detalj.

– Jag kan säga att jag arbetar som analy-
tiker inom Försvarsmakten. Det brukar
räcka så. Ingen brukar vara intresserad, det
är som att säga att man är revisor. Jag tyck-

er också att det är ganska skönt att jag inte
kan prata om jobbet när jag inte är här.
Man lämnar allt på jobbet och fritiden blir
verkligen fritid i den bemärkelsen.

Problemen med att vara ”hemlig” upp-
lever Maria inte främst i privatlivet, utan
snarare på jobbet. Framför allt med prak-
tiska saker som att boka tjänsteresor, boka
en bil, ta emot och skicka post, och att
använda anställningsförmåner som fysisk
träning. 

Hennes identitet är i sig inte skyddad,
men eftersom hennes namn och person
inte får kopplas till var hon arbetar måste
allt skötas genom en administratör eller via
närmaste chef.

– Det är administrativa saker som det är
mest krångel med. Jag blir väldigt beroende
av att det finns andra som kan sköta den
administrationen eftersom jag inte kan
göra det själv, konstaterar hon.

De har kallats människor utan ansikte – Mua. Hur

många de är i Försvarsmakten är hemligt, likaså vad

var och en av dem gör. Maria är en av dem som är Mua

och därmed har sin befattning skyddad.

text & foto anders sjödén

”Maria”, analytiker på Must:
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En del av Marias kolleger som har öppna
tjänster kan ibland tycka att det kan vara
svårt att veta hur man närmar sig henne
och övriga som har skyddade tjänster. De
vet inte alltid vad de kan fråga om och vill
inte verka som att de snokar.

– Jag har själv inte tänkt på det så myck-
et eller märkt att jag blivit bemött på ett
annat sätt. Men jag kan förstå probleman-
tiken. Jag tror att det har blivit mycket bätt-
re de senaste åren. Nu får alla som börjar på
Must en introduktionsutbildning om vad
som gäller, och där tar Försvarsmakten upp
också vad det innebär att vara Mua. Det får
alla numera lära sig, även de som har tjän-
ster som inte är skyddade. 

Attraktiva analytikertjänster

Det var en annons i en tidning som gjorde
att Maria hamnade på Must. Hon såg an-
nonsen och sökte. 

– Jag har förstått att det är väldigt
många som lägger all sin kraft och energi
under studietiden på att försöka ta sig till
Försvarsmakten och till Must, men jag
hade väldigt få föreställningar innan jag
började här om hur det skulle vara. Jag tror
att det stora intresset för Must framför allt
har att göra med att det är analytikertjän-
ster i ett internationellt perspektiv. Drag-
ningskraften finns i det. Det har inte så
mycket med det hemliga att göra.

Vanlig handläggare

När Maria sökte sitt jobb visste hon inte att
det var en skyddad tjänst. Det framgick
först efter att hon varit på anställningsin-
tervjun.

– Veckan innan jag började vid Försvars-
makten var jag lite nervös och funderade på
vad det skulle innebära. Det är en helt
annan värld mot universitetet. Men jag

hade inga tydliga bilder eller förväntningar
kring just det.

”Ingen som inte har levt i hemlighet
kan förstå hur beroende man kan bli av
det”, skrev en gång spionromanernas för-
fattare John le Carré. Mycket av det som
handlar om vad som populärt kallas hemli-
ga tjänster och därmed också Musts verk-
samhet har fortfarande en romantiserad
föreställning kring sig.

– Jag tror att det skulle vara svårare att
gå från en helt öppen tjänst till en skyddad
än tvärtom. Men jag har inte något att jäm-
föra med där. Must har av tradition haft
mycket av tyst kunskap. Hela rollen har bli-
vit mera normaliserad och det tror jag att
Försvarsmakten vinner på. Det är inte sol-
glasögon och svarta snabba bilar som det
handlar om. Vi är som vilka handläggare
som helst. Det är inte så märkvärdigt som
många fortfarande tror. l

Ett hemligt antal personer har befattningar inom Must som är skyddade.  (Bilden är arrangerad).



Istar-enheten utvecklas i samarbete mellan K 3, S 1, I 19/J,
A 9 och Livgardet. Det skiljer sig från ett vanligt underrät-
telseförband på flera sätt. Bland annat har förbandet själv
förmåga att till exempel bekämpa ett mål.

– Istar är både en tillfälligt sammansatt förbandsstruk-
tur och ett sätt att leda, ett sätt att tänka. Det handlar om
att inhämta information och bearbeta den till underrät-
telser och på det sättet ge beslutsstöd. Arbetet med Istar
pågår inom EU och vi i Sverige har varit med i det arbetet i
ett par år, säger major Stefan Nacksten, förbandsenhetens
arméavdelning i Högkvarteret. 

I Istar integreras en rad olika sensorer som därmed ska
överlappa varandra i informationsinhämtningen. Det hand-
lar om till exempel signalspaning och bilder från obeman-
nade flygplan, UAV:er, men också om mer klassiska under-
rättelsemetoder.

– Det vi försöker göra med integreringen är att nå en
högre effekt än om vi hade varje enskild sensor för sig. Vi
försöker skapa ett sätt att integrera den här informationen
i en stab för att beslutsläget ska bli bättre för den chef som
ska leda operationen. Inom ramen för verkan mot markmål
har vi valt att benämna det ett Istar-koncept. Det visualise-
rar mera vad det handlar om, säger Stefan Nacksten.

Istar har tydlig bäring på det nätverksbaserade försva-
ret, NBF, och den framtida utvecklingen med effektbase-
rade operationer. Doktrinärt sett ska  Istar ge beslutsstöd,

Utveckling | Battle Group
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Istar är ett Nato-begrepp och står för intelligence, surveillan-

ce, target aquisition and reconnaisance, det vill säga under-

rättelse, övervakning, målinvisning och spaning. Istar-enhe-

ten som just nu utvecklas i Försvarsmakten ska vara en del av

Nordic Battle Group, men också fortsätta att utvecklas för det

svenska försvarets behov efter 2008. 

text anders sjödén

stödja den gemensamma lägesbilden, ge chefen situa-
tionsförståelse, stödja force protection, det vill säga skyd-
det av styrkorna i vid bemärkelse, samt stödja informa-
tionsoperationer. 

– Det som är nytt för markstridsfunktionen är att man
fokuserar på den högsta chefens behov. Istar finns dock på
flera nivåer, från lägsta nivå och hela vägen upp. Den nivå
vi arbetar med konceptet på just nu befinner sig någon-
stans kring (F)HQ, det vill säga den högsta ledningsnivån i
ett insatsområde för en Battle Group.

Informationsöverläge

Livregementets husarer, K 3, har ansvaret för att ta fram
en ledningsstruktur för Istar. Konceptet bygger på befintli-
ga typförband, till exempel underrättelsebataljon, jägarba-
taljon, säkerhetsbataljon, telekrigsbataljon och artilleri-
lokaliseringsradar. Det betyder att Istar-konceptet inne-
fattar en väldigt bred förmåga.

– Det är också det som är det unika här. Det spänner över
många inhämtningsdicipliner som dessutom kan leverera
verkan själv. Kalla det ett en del av ett informationsöverlä-
gessystem som kan komma innanför motståndarens bes-
lutscykel när det är fullt utvecklat, säger Stefan Nacksten.

Istar-konceptet kommer inte att vara fullt utvecklat
2008 när förbandet ska vara en del av en Nordic Battle
Group. I praktiken har Istar redan övats ett flertal gånger,

Istar
– ett nytt sätt att tänka
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bland annat under övningen Battle Griffin i Norge förra
vintern. 

– De enheter som vi redovisar nu finns redan. När det
gäller till exempel ingående underrättelsedelar, jägarplu-
ton Int  och Arthur med mera så finns de redan och funge-
rar i dag. Det som är det nya och som är konceptet är hur
man hanterar det här tillsammans. I det här fallet den
konkreta ledningsnivån. Att samordna all den här verk-
samheten mot chefens behov och överlappning av senso-
rer. Det är ett nytt sätt att tänka, inte nya enheter, säger
överstelöjtnant Magnus Magnusson på K 3.

Realtid

Det är lätt att tro att Istar enbart handlar om teknik och om
system som kan prata samma språk med varandra. Istar
2008 bygger på den teknik som finns i Försvarsmakten i
dag. Stefan Nacksten säger att det inte handlar om exces-
ser att införa några nya häftiga system till 2008. Som ett
resultat av teknikutveckling och införskaffande av nya
system kommer dock Istar att utvecklas i framtiden.

– Sensorerna kommer alltid att vara teknik. Stödet för
att kunna göra bearbetningen är också teknik. Men att
bearbeta information kommer alltid att kräva den mänsk-
liga hjärnan. Ledningsdelen i Istar kräver en rad kompe-
tenser för att kunna leverera ett sammanvägt underlag,
säger Stefan Nacksten.

Istar ska inte vara en exkluderad enhet från en högre
chef, utan motsatsen. Om informationen behövs i realtid
ska den kunna levereras på en gång. Informationen ska
snarare gå från ”sensor to actor” än från ”sensor to shooter”.

– Tittar man på vad vi gör internationellt så handlar det
inte så mycket om direkt bekämpning. Någon ska agera på
något sätt med den information som inhämtas. Det inne-
bär inte nödvändigtvis att leverera eld. Vi försöker tänka i
banan ”sensor to actor” för att vidga begreppet vilken
information ska fram till vem, säger Magnus Magnusson.

–  För att det här ska nå önskad effekt måste Istar inte-
greras på ett bra sätt med övriga funktioner. Nationellt
kanske vi ska ha två insatsstrukturer av det här slaget som
är skräddarsydda utifrån det behov vi tror vi har.
Nationellt kommer också luftvärnsradarsystemet vara
ytterst intressant att jacka in. Här hemma har vi större
volymer och kan använda förbanden på ett annat sätt,
säger Stefan Nacksten.

Den Istar-enhet som ska vara en del av Nordic Battle
Group har en ram på drygt 230 personer från Sverige och
Finland. Sverige bidrar med ledningsdelen i huvudsak,
UAV, personbaserad inhämtning, jägar- och underrättelse-
plutoner, EW-pluton och en Arthurgrupp. Det finska bidra-
get utgörs av sensorer, bland annat mastburen sensor,
markradar som ännu inte är färdigutvecklade i Sverige,
vilket innebär en förmågeförstärkning. l

Ledningstält för Istar under övningen Battle Griffin i Norge vintern 2004. foto K 3



Utlandsstyrkan | Liberia

Scenen utspelar sig i utkanten av Liberias
huvudstad Monrovia en av de sista dagarna
i september 2005. FN:s fredsbevarande ope-
ration UNMIL (United Nations Mission in
Liberia) fyller snart två år, och under 18
månader har ett svenskt mekskyttekompa-
ni med Stridsfordon 90 ingått i styrkan.
Insatsen är tillsammans med insatsen i
Kongo FN:s största pågående operation och
har av de flesta bedömare ansetts som en
framgång. Striderna har upphört och över
hundratusen före detta gerillasoldater – så
kallade ex-fighters – har avväpnats. De tra-
siga gatorna i Monrovia sjuder av liv, med
alltifrån dyrbara bilar till färgglada försälj-
ningsstånd. Demokratiska val ska hållas.
Freden har anlänt.

Problemet är bara att det har hänt förr. I
mitten av 90-talet avstannade det dåva-
rande inbördeskriget och en internationell
fredsstyrka kom på plats. Presidentvalet
1997 vanns med stor majoritet av rebelleda-
ren Charles Taylor. Fredsstyrkan avveck-
lades och Liberia lämnades att åter styra
över sitt eget nationella öde. 

Det dröjde inte länge förrän kriget var
tillbaka. Nya rebellgrupper reste sig mot
Taylor både i norr och söder. År 2000-2003
härjades landet av om möjligt ännu våld-
sammare strider än tidigare. Att vissa libe-
rianer kallar de olika faserna för ”Second
World War” och ”Third World War” ger en
antydan om våldsamheten i konflikten. 

Åtta år efter förra freden befinner sig
således en ny och långt större FN-styrka på
plats. De svenska FN-soldater som ingriper
mot dagens bråk i hamnen är ett påtagligt
bevis för vad varje liberian vet; att fredsav-
tal, FN-styrka och val inte automatiskt
leder till varaktig fred.

Dagliga strider

Bråket vid hamnen avstyrs ganska snart.
Den lokala polisen anländer och tar hand
om saken. 

De svenska soldaterna gör uppsittning
och rullar vidare in mot centrala Monrovia
i sina vita Stridsfordon 90. På bron över S:t

Stridsfordon 90 på Bushrod

Island i utkanten av Monrovia.

Liberia går 
till val
”Hey Swedish soldier, you’re doing a great job.”

I höjd med frihamnen gör patrullen plötsligt halt. 

”Folksamling som bråkar till höger, Foxtrot Alpha

avsittning” beordrar plutonchefen på internradion.

Sex svenska FN-soldater stormar ut ur stridsfordonet

och dyker in i folksamlingen.

text & foto adam folcker
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Paul-floden är lyktstolparna perforerade av
kulhål. De svenska soldaterna spanar upp
mot stadens centrala delar runt Mamba
Point som domineras av ruinen av det som
en gång var Intercontinental Hotel. För
drygt två år sedan var gatorna kring bron
ansedda som världens farligaste. Här före-
kom dagliga strider mellan olika fraktioner
av dödsföraktande, drogade barnsoldater
som brassade på med automatvapen och
raketgevär. Ännu idag syns kulhål i många
av husväggarna som de svenska vagnarna
rullar förbi. 

Invånarna lyser upp när svenskarna
passerar. Folk vinkar och gör tummen upp.
En del håller för öronen av mullret från
motorerna. Ännu efter 18 månader stannar
gatulivet av när de svenska vagnarna rullar
förbi. Folk är särskilt fascinerade av band-
aggregaten; de pekar och tittar noggrant
för att se hur de fungerar. FN-soldater från
andra länder tar upp sina kameror för att
fotografera de svenska vidundren.

- Huvuddelen är mycket positiva till FN-
styrkan. De flesta vet också att vi är sven-

skar och vet ungefär var Sverige ligger. De
förknippar oss med positiva saker som
Lamco och svenska fotbollsspelare. Många
gånger har jag hört ”Hey Swedish soldier,
you’re doing a great job”, säger kontingent-
chefen Mikael Johansson.

Valet hotat

Vid vägskälet på andra sidan bron tar
patrullen vänster på Broad Street. Hösten
2005 har hela Liberia nått fram till ett väg-
skäl. Det sätt på vilket valet genomförs
avgör vilken väg landet nu tar: fortsatt fred
eller nytt krig. FN tar denna gång ett sam-
lat grepp med full DDRR-process för ex-
fighters (Disarmament, Demobilization,
Rehabilitation, Reintegration; ett program
för att avväpna och återintegrera före detta
gerillasoldater i samhället). 

Men flera faktorer hotar valet. Många av
de avväpnade soldaterna har efter avväp-
ningsprocessen inte fått den av FN utlovade
utbildningen eller hittat någon plats i sam-
hället, samtidigt som de har mist både de
inlämnings-dollar och den makt vapnen en

På patrull i Monrovia. I täten Martin Sandelin från Alpha-plutonen.

gång gav dem. Ett annat orosmoln är den
avsatte presidenten Charles Taylor som i
sin exil i det inte alltför avlägsna Nigeria
bara befinner sig på mobiltelefons avstånd
från den liberianska valkampanjen. 

Det kanske största hotet mot valet är att
några oberoende presidentkandidater som
inte tilläts ställa upp har överklagat sin
uteslutning till landets högsta domstol –
och fått rätt. De kan nu hävda sin rätt att
finnas med på de valsedlar som redan är
tryckta och på väg att distribueras, i vissa
fall till fots genom djungeln till de mest
avlägsna vallokalerna. De sista dagarna i
september är det plötsligt osäkert om valet
kan genomföras på utsatt datum den 11
oktober.  

Inget för givet

En av huvudkandidaterna är den före detta
fotbollsspelaren George Weah. Hans kam-
panj har dragit till sig många sysslolösa ex-
fighters som gärna dyker upp i utkanten av
andra partiers valmöten. Första officiella
demonstrationsdagen i Monrovia roade sig

Cecilia Karlsson och Martin Sandelin på patrull i Sinkor-distriktet i

Monrovia.

ä
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ett gäng av dessa ynglingar med att demon-
tera en tio meter hög valskylt från ett riva-
liserande parti och hoppa och dansa på den,
samtidigt som detta partis sympatisörer i
vitgröna t-shirts marscherade förbi på
gatan bredvid. På ytan var stämningen
uppsluppen, men i Liberia tar ingen något
för givet. 15 års strider har inte bara ärrat
husfasaderna utan även lämnat djupa
avtryck i folks sinnen. 

– Eftersom det finns många som har
kopplingar till det som hänt här de senaste
åren är nog det största hotet att de faller
tillbaka i gamla mönster. Jag tror jag såg ett
slagsmål på de första tre månaderna. Nu
har det varit fyra slagsmål som vi passerat
förbi bara de senaste dagarna. Tem-
peraturen är lite högre ju närmare valet vi
kommer, säger Mikael Johansson som sutt-
tit som ställföreträdande bataljonchef i den
irländsk-svenska bataljonstaben sedan i
maj.

Mot denna bakgrund ska de nyanlända
231 svenskarna i den fjärde kontingenten
LA04 agera. Det svenska kompaniet har
utbildning i allt från full vagnsstrid med

Samtal med några invånare under patrull i Sinkor-distriktet i

Monrovia.

Johan Mohlin blickar ut över Monrovia från taket av det övergivna Intercontinental

Hotel.

ä
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Stridsfordon 90 till insats mot folkmassa
med plastsköld och batong. Under ett och
ett halvt år har svenskar i Liberia ännu inte
behövt nyttja vare sig det ena eller det
andra. Det värsta som inträffat är demon-
strationer med spridd stenkastning. Oftast
räcker det med att de svenska vagnarna
kommer rullande för att situationen ska
lugna ned sig, och när en skyttegrupp eller
två gör avsittning brukar bråkstakarna i
regel försvinna.

– De tidigare rebellupproren har oftast
börjat ute i landet och närmat sig städerna.
Men under valperioden uppstår situationer
nästan uteslutande i städer och byar efter-
som det är där vallokalerna finns. Det bety-
der att vi måste agera i stadsmiljöer där
läget kan vara svåröverblickbart och det
kan svänga oerhört snabbt. Det är den
utmaningen vi står inför, säger Mikael
Johansson.

Klimatet utmaning

Den svenska Stridsfordon 90-patrullen
mullrar vidare uppför Capitol By-Pass och
UN Drive och grupperar i vagnsborg uppe

Lokalbefolkningen är positivt inställd till FN-soldaternas närvaro.Kontingentchef Mikael Johansson talar till soldaterna i LA04.

vid polishögkvarteret. Bravo-plutonen gör
avsittning och marscherar på kolonn utför
backen och tar vänster ned i Sinkor-distrik-
tet. Här är husen mindre och grönskan
större, nästan så att man tror sig vara på
landet trots att man i praktiken är mitt i
miljonstaden Monrovia. Folk tittar förun-
drat på de svettiga och något rödbrända sol-
daterna. Soldaterna i LA04 landade i Liberia
bara en vecka tidigare och håller fortfa-
rande på att acklimatisera sig till värmen.

För det är inte bara demonstrationer
eller eventuell beskjutning som tillhör
utmaningarna i Västafrika. Klimatet med
alltifrån stekande sol, tropiska regn och
hög luftfuktighet innebär stora påfrest-
ningar på både människa och maskin. En
så enkel sak som att äta eller dricka utanför
campen kan försätta förbandet ur stridbart
skick på grund av magsjuka. Ett flertal av
världens farligaste sjukdomar finns i områ-
det och soldaterna har fått vaccinationer
till ett värde av flera tusen kronor före
hitresan. Varje soldat äter regelbundet
malariaprofylax och från skymning till
gryning måste ärmarna vara nedkavlade

för att minska risken för myggstick. Få för-
band tvättar händerna lika ofta som det
svenska; flera gånger om dagen, bland
annat står alla soldater på lång rad vid
tvättstället innan man går in i matsalstäl-
tet. Varje soldat har en flaska bakteriedö-
dande alcogel i fickan, för diskret använd-
ning efter varje handskakning eller före
inläggningen av nästa snusprilla.

Tillträder i januari

Soldaterna klappar handflatorna med bar-
nen i Sinkor och utbyter artigheter med de
vuxna.

– Are you going to vote, frågar en soldat.
– Yeah, yeah, svarar en man och gör

tummen upp.
Om valet genomförs på utsatt tid

kommer den nya demokratiskt valda presi-
denten och regeringen att tillträda i janua-
ri nästa år. LA04 tjänstgör till slutet av
mars 2006. l

Fotnot: Lamco var ett gruvföretag med svenskintressen som

bröt järnmalm i Liberia på 1950-, 60- och 70-talet.



Efter två stängda år är det
äntligen dags för försvaret
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Hur många officersaspiranter som kommer

att tas emot är inte helt klart i dagsläget,

men det bör röra sig om minst 400 redan

nästa år.

För bara en månad sedan stod nyheten

att läsa i personaltidningen Försvarets

Forum:

”1000 vakanser i försvaret”

Artikeln berättade att 500 officersbefatt-

ningar är vakanta, liksom 500 civila jobb.

Anledningen är bland annat att anställda på

nedläggningsorter valt att inte flytta till de

regementen och förband där arbete finns.

En konsekvens av de nedskärningar som

stod för dörren var att det inte skedde någon

intagning till militärhögskolorna i Stock-

holm (Karlberg), Halmstad och Östersund

varken 2004 eller 2005.

Det senaste försvarsbeslutet innebar att

MHS Östersund lades ner. På de kvarvarande

högskolorna i Halmstad och Stockholm har

det varit rätt så tyst sedan årskurs 03-05 tog

sin examen vid senaste midsommar.

De tidigare YO-kadetterna erbjöds reser-

vofficerskontrakt, men kunde inte – på grund

av det samtidigt skedde uppsägningar av

militär personal – erbjudas anställning som

yrkesofficerare.

”Mitt mest korkade beslut”, har ÖB

Håkan Syrén kommenterat den tvingande

situationen.

Nu är läget sådant att försvaret återigen

Rekryteringen av officersaspiranter är åter igång. foto försvarets bildbyrå

En nyhet som bör glädja dem som tänker sig officersbanan som ett fram-
tidsyrke: Efter två inställda utbildningsomgångar öppnas åter försvarets
militärhögskolor hösten 2006.

– Ansökan ska vara inne senaste den 15 januari, berättar rekryterings-
officer Frida Svedrin.

av sven-åke haglund

öppnar dörren för officersaspiranter.

Kommande internationella insatser, bland

annat Nordic Battle Group, fullkomligt skri-

ker efter unga officerare.

Vilka möjligheter som kan erbjudas den

aspirantkull som inte anställdes som yrke-

sofficerare på försommaren utreds som bäst i

högkvarteret. Att behovet av dessa finns,

eller åtminstone ett rätt så stort antal av

dem, är uppenbart. Det gäller nu att finna en

möjlig väg som inte krockar med lagar och

förordningar eftersom försvaret så nyligen

sagt upp personal.

I princip finns ingen övre åldersgräns för

den som vill bli officersaspirant – förutom till

flygförarutbildning och några få andra kate-

gorier. Men möjligheterna att bli antagen är

som störst om ansökan sker ett till tre år

efter genomförd grundutbildning.

– Den som är intresserad kan vända sig till

rekryteringsofficeren på valfritt förband,

berättar Frida Svedrin på Försvarsmaktens

Rekryteringscentrum.

–  Ansökan kan också ske via vår hemsida,

www.rekryc.mil.se. l

Öppnar 
för officers-
aspiranter
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Singaporianska och svenska flottan

genomförde i slutet av september det

årliga samarbetet ”Lejon Singa” i

Karlskrona. I år var det tionde gången

gillt för detta utbyte som har ökat i både

bredd och komplexitet. 

text & foto jimmie adamsson

Samarbetet tog sin början när Singapori-

anska flottan köpte minröjningsfartyg på

1980-talet av dåvarande Karlskronavarvet.

Platsen för samarbetet växlar mellan

Sverige och Singapore och i år ägde det allt-

så rum i Sverige och Karlskrona. Efter öpp-

ningsceremonin och förberedande stabsar-

bete följde övningar till sjöss med minröj-

ningsfartyget HMS Kullen och stödfartyget

HMS Trossö. Bland annat  övades oskadlig-

Tionde gången för Lejon Singa
görande av minor och annan ammunition

De singaporianska officerarna tjänstgjorde

både i staben på Trossö som ombord på min-

röjningsfartyget Kullen.

– Att utbyta erfarenheter med andra

nationer inom minröjningsområdet är

mycket värdefullt och gör att vi utvecklas

ytterligare, säger Janne Kilvik som är chef

för 33:e minröjningsdivisionen.  

Det faktum att samarbetet fortsätter

efter så många år understryker de goda rela-

tionerna och samarbetet mellan Singapore

och Sverige. Lejon Singa ger båda länderna

tillfälle att utbyta erfarenheter om minröj-

ningsoperationer och är ett bra exempel på

hur denna typ av utbyten kan ge såväl vän-

skap som yrkesmässiga band mellan de två

nationerna. 

Många sökte till
utlandsstyrkan
Mellan 4000 och 4500 personer har sökt till

utlandsstyrkan vid den senaste rekrytering-

en som avslutades i september. Siffrorna är

preliminära eftersom pappersansökning-

arna som de anställda i Försvarsmakten

måste använda, inte är färdigräknade. 

Eftersom de flesta har sökt till flera tjän-

ster uppgår det totala antalet ansökningar

till nästan 10 000 stycken. 

– Det innebär att det är fler än tio perso-

ner som sökt varje befattning, vilket vi är

väldigt nöjda med, säger Försvarsmaktens

insatschef, generallöjtnant Jan Jonsson.

Fler svenska poliser
till Kosovo
Regeringen har beslutat att Sverige under

ett halvår ska bidra med ytterligare fem poli-

ser till FN:s polisinsats i Kosovo. Det svenska

bidraget till insatsen uppgår därmed till 41

svenska poliser. 

Lag och ordning är en förutsättning för

att Kosovos återuppbyggnad ska ta fart,

säger biståndsminister Carin Jämtin. 

Genom att förstärka den svenska polisin-

satsen hoppas Sverige bidra till en ökad

demokratisk samhällsutveckling. De sven-

ska poliserna ska bistå FN-missionen i

Kosovo (Unmik, United Nations Interim

Administration Mission in Kosovo) i dess

långsiktiga polisarbete. Huvudsyftet med

FN-missionen är att stödja Kosovos åter-

uppbyggnad, upprätthålla lag och ordning

samt inrätta och utbilda en lokal polisstyr-

ka. 

Polisverksamheten i Kosovo utövas dels

av den internationella Unmikpolisen, för

närvarande omkring 2 600 internationella

poliser från 44 länder, dels av den lokala

Kosovo Police Service, KPS, som etablerades

1999. 

Sverige har bidragit med poliser till FN i

Kosovo sedan slutet av 1999. 
Singaporianska och svenska flottan genomförde i slutet av september för tionde gången det årliga

samarbetet ”Lejon Singa” . Platsen för samarbetet växlar mellan Sverige och Singapore och i år ägde det

alltså rum i Sverige och Karlskrona.
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T2 100 år i Skövde
Den 28 september 1905 marscherade truppen på

cirka 200 soldater och officerare in genom grindarna

till sitt nya kasernetablissemang i Skövde. 100 år

senare firades detta grundligt under tre dagar.

text & foto eva nilsson

En historisk kortege med

bland annat denna ambulans

modell 19, ingick i T 2:s 100-

årsfirande.
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Markstridskrafterna | Jubileum

Det första svenska trängförbandet sattes
upp 1885 vid Marieberg i Stockholm. 1891
organiserades Svea och Göta trängbataljo-
ner. Den senare förlades året därpå till
Karlsborgs fästning. 

Efter bara 13 år, 1905, var det dags för
dåvarande Kungliga Göta trängkår att byta
Karlsborg och fästningen mot nybyggda
kaserner på Alfhems ägor i norra delen av
Skövde. Den 28 september 1905 marsche-
rade truppen på cirka 200 soldater och offi-
cerare in genom grinden till sitt nya kaser-
netablissemang. 1984 flyttade T2 in i
nuvarande kaserner vid Heden, granne
med Skaraborgs regemente och Mark-
stridsskolan. Göta trängregemente är det
enda kvarvarande trängförbandet i
Försvarsmakten och det enda regemente
på landsorten som funnits i en och samma
stad under så lång tid som 100 år.

Regementets dag

100-årsjubileet har uppmärksammats un-
der tre dagar med början på Regementets
dag den 24 september. Då genomfördes en
historisk kortege genom staden. 

I spetsen gick T 2 fanvakt och Flyg-
vapnets Musikkår. I kortegen, som arbetats
fram av tidigare C T 2, överste Nils Smith
och kapten Lennart Johansson, ingick flera
hästdragna vagnar och kärror jämte bland
annat ambulans m/19,  lastbil m/27 (s k
Tidaholmare), och flera modeller av motor-
cyklar. Kortegen genomfördes även på
Heden utanför T 2, där den föregick dagens
moderna logistikförevisning.

Med anledning av jubileet fanns sex av
Försvarsmaktens uppvisningsgrupper på

plats och begeistrade publiken med sina
respektive program.

Minnesceremoni i Karlsborg

Som framgår av inledningen, var T2 förlagt
till Karlsborg fram till 1905. Med anled-
ning av detta deltog all personal vid en
minnesceremoni på fästningen den 26/9,
på dagen 100 år efter det att Kungliga Göta
Trängkår marscherade ut från Karlsborgs
fästning. 

Efter två övernattningar, den första vid
Ransbergs kyrka och den andra cirka en
mil från Skövde, kom den 200 man stora
truppen till Skövde den 28 september 1905.
I Västgöta Korrespondenten den 29 sep-
tember går att läsa: ”Kårens trumpetare
till fots blåste en marsch och efter dem följ-
de överste Falck tillika med staben. På sla-
get elfva sprängde 3.e arméfördelningens
chef, generalmajor Nordenskjöld, med
stab, in på gården. Generalen stannade

framför fronten. Med mäktig stämma häl-
sade han den unga truppen välkommen till
Sköfde och sin nya förläggningsort och i
sitt korta välkomsttal inblandade han
några kärnfriska, fosterländska ord.”

Något kortare

Marschen anno 2005 var något kortare än
de fem mil truppen tillryggalade för 100 år
sedan, men in genom grinden på
Högskolans nuvarande område marsche-
rade fanvakten före Hemvärnets Musikkår
Skaraborg. Därefter följde före detta rege-
mentschefen Nils Smith till häst tillsam-
mans med sin likväl beridna, för dagen
utsedda, adjutant. Taktfast marscherande
följde sedan en mindre del av T 2:s perso-
nal. Kommunalrådet Tord Gustafsson tog
emot truppen och påminde i sitt välkomst-
tal om vad T2 och Skövde garnison betytt
för staden och hoppades på ytterligare 100
år av samarbete och utveckling. l

En minnesceremoni i Karlsborgs fästning där en

stor del av personalen deltog.

Ett av flera hästdrivna ekipage. I förgrunden tidigare regementschefen för T 2, överste Nils Smith, som

deltagit i förberedelserna av firandet.
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Nyckelord precision

Få skott
– många träf

Nyckelord precision

Få skott
– många träf

Markstridskrafterna | Tema markstrid
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”Försvarsindustrin ska inte diktera våra villkor, men vi
måste också vara tydliga på vad vi vill ha”.

Med de orden inledde arméinspektören Sverker Göran-
son Markstridsdagarna på Villingsbergs skjutfält, som var
ett samarrangemang just mellan industrin och Försvars-
makten.

Det som visades upp var både nuvarande, beställd och
”möjlig” materiel både till planerade Nordic Battle Group
2008 och till kommande Mekbat Ny. 

Den blivande mekaniserade bataljonen – i sin grundver-
sion klar 2006 – ska kunna uppträda i tre upplagor: tung,
medeltung och lätt. Den medeltunga består bland annat av
tio stridvagn 122 (Leopard i senaste version) samt elva
stridsfordon 90. Antalet soldater 820.

Ett och samma förband

På Villingsbergsfältet fick den kunniga publiken bestående
av officerare och försvarsindustrins representanter se nå-
got av eldkraften i en sådan Mekbat Ny, eller var det möjli-
gen delar av den nordiska insatsbataljonen vi fick se?

Generalmajor Göranson hade svaret:
– Måste vara ett och samma förband, oavsett om det är

fråga om ett nationellt förband för att skydda Sverige, eller
ett förband avsett för internationella insatser. Vi har inte
resurser att skapa och underhålla två skilda koncept.

Stridsförevisningen handlade i mångt och mycket om
strid i urbaniserad miljö, det vill säga i stadsbebyggelse
eller i dess omedelbara närhet. Alltså det som bedöms vara
en realistisk uppgift för vår nordiska Battle Group.

Nyckelord precision

Nyckelordet för hela förevisningen var precision. I den
miljö och under de omständigheter som kan möta en freds-

Förr sköts det rätt så friskt vid arméns förevis-
ningsövningar. Dessvärre noterades inte alltid
träff i målet innan ammunitionen ovillkorligen
tog slut. 2005-års markstridsdagar, en förevis-
ning som nyligen hölls på Villingsbergs skjutfält i
Kilsbergen, visade prov på motsatsen: Få skott,
många träffar. Nyckelord: Precision.

text sven-åke haglund foto ulf petersson

farfar
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Piranha Flygvapnet har anskaffat en demonstrator för kompetensutveck-

ling mot Splitterskyddad Enhetsplattform, SEP, som är ett samarbete mel-

lan försvarsgrenarna. Fordonet är en Piranha 2 från Schweiz med ett

Lemurtorn med en 12,7 mm tung kulspruta. Fordonet kan flygtransporte-

ras i en TP 84 (Hercules) med vapensystemet monterat.

Piranha

SSG 120 Kallas också ”Framtidens granatkastarsystem”. Markstridsskolan

har sedan 2001 uppdraget att medverka till utvecklingen av ett nytt 120

mm splitterskyddat granatkastarsystem, vilket även är ett svensk-finskt

samarbetsprojekt. Industrinamnet är AMOS – Advanced Mortar System. En

framtida pansargranatpluton kommer att omfatta fyra grk-pansarbandvag-

nar och fyra ammunitionsfordon. Leverans planerad till 2008, vilket inne-

bär att systemet ska ingå i Nordic Battle Group fr o m 2011. Kan skjuta

undergång. Vid förevisningen demonstrerades systemets möjlighet till

momentan eldförmåga – att från samma vagn kunna skjuta flera skott i

olika ballistiska banor – med olika flygtider – och med samtidig träff i målet.

Vagnen väger 23,6 ton stridsladdad och kan rycka fram i upp till 70 km/h.

Besättning: fyra man. 

SSG120

framtvingande insats – inte minst i nämnda urbana miljö
– är det av yttersta vikt att skadan begränsas till ett mini-
mum för både människor och miljö. Det ställer stora krav
på soldater, besättningar, vapen, ammunition, eld- och
stridsledning, fordon – ja, hela kedjan av förberedelser och
genomförande.

En uppseendeväckande version av CV 9030 (Combat
Vehicle 9030) med tilläggsbeteckning Mk 3, illustrerade
uppgiftens speciella karaktär – försedd med Urban Camou-
flage som den är för strid i bebyggelse: ett lapptäcke med
rutor i ljusa färger.

Framtidens system

Publikfavorit, om uttrycket tillåtes, var nog annars SSG120
– som helt enkelt brukar kallas framtidens granatkastar-
system, och som går under industrinamnet AMOS (Advan-
ced Mortar System).

Den version som visades upp var en försökspjäs, men de
första leveranserna till svenska försvaret kommer redan
2008, vilket innebär att det 120 mm splitterskyddade gra-
natkastarsystemet ska kunna ingå i en Battle Group från
och med 2011. Eldrören kan leverera granater även under
gång.

Mest spektakulär var den hybrid mellan stridsfordon
(90-familjen) och medeltung stridsvagn som går under
beteckningen CV 90120, och är försedd med en 120 mm
kanon, som enligt uppgift kan skjuta samtliga förekom-
mande ammunitionstyper för stridsvagn. Levereras år?
Nej, 90120 presenterades däremot som ”möjlig att bestäl-
la”.  

Träffsäker dumper

”Med anor från Haubits 77B”. Det handlar om Archer
Artillerisystem 08, som med grunden i en civil dumper
visade prov på en överraskande rörlighet och snabbhet.
Extra långt eldrör, två meter längre än på ursprungshau-
bitsen, ger ökad träffsäkerhet. Ekipaget kan förflytta sig i
farter upp till 70 km/h (!) och kommer till skott på 30
sekunder – utan att någon i besättningen behöver vistas
utanför den splitterskyddade karossen.

En mängd olika ammunitionstyper förevisades till de
skilda vapenplattformarna och vapensystemen, både av
konventionellt och programerbart slag. För framtiden för-
utsägs en fortsatt inriktning mot ”tänkande” ammuni-
tionstyper, anpassningsbara för mycket speciella förhåll-
landen och som suddar ut gränserna mellan exempelvis
granater och robotar.

På detta uppslag presenteras en kortfattad kavalkad
över de fordon och vapenplattformar som förevisades under
Arméinspektörens Markstridsdagar 2005. l
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CV 9030/35 Mk 3 En variant ur Stridsfordon 90-familjen som är

speciellt anpassad för strid i bebyggelse, vilket typen av kamouflage

ger en tydlig fingervisning om. Stridsfordon 9030 MK 3:s kanon har

en elevation på 37 grader vilket är en fördel vid nämnda strid i

bebyggelse. Vagnens 30 mm Bushmasterkanon medger omedelbar

avfyring av två olika ammunitionstyper. Tilläggskydd, reaktivt pan-

sar (mk 2 och mk 3).

CV 9030/35 Mk 3

CV 90120 Tankversionen är utvecklad med ett stridsfordon 90-

chassi som grund. Vagnen är ett gemensamt projekt mellan Land

Systems Hägglund, Saab Sytems och RUAG, Schweiz. Istället för

stridsvagnens tjocka pansar som skydd är 90120 utrustad med ett

”varnar och motverkanssystem” som inkluderar radar-, laser- och

missilvarnare samt en toppattackradar för dektering av s k smarta

artillerigranater. Vagnens motmedel kan bestå av ultrasnabb rök,

ett s k ”hard kill” system mot missiler, ev vattendimma. Vagnchefens

och skyttens eldledningssystem tillåter skjutning såväl stillastå-

ende som under gång i alla ljusförhållanden. CV 90120 är inte

beställd av svenska försvaret.

CV 90120

Stridsfordon 9040 C  anses som det modernaste stridsfordonet i

25 – 30 tons klassen, och används idag av försvarsmakterna i

Sverige, Finland, Norden och Schweiz. Även det nederländska för-

svaret har beställt vagnen i den senaste versionen – CV 9035 Mark

3. Sedan 1998 har Strf 90 haft två typer av stridsammunition: Pil-

ammunition för bekämpning av hårda pansrade mål och den pro-

grammerbara 3P-ammunitionen för övriga måltyper, på såväl mar-

ken som i luften. Under förevisningen användes 3P-ammunition

med luftbrisad för att uppnå verkan mot mål i skydd bakom ett hus

eller en höjd. Vagnen som visades är utrustad med tilläggsskydd

mot pilammunition och ammunition med riktad sprängverkan. 40

mm kanon som kan skjuta under gång med hög träffsannolikhet.

Stridsfordon 9040 C

Archer  Artillerisystem är under utveckling.  Archersystemet är pla-

nerat att levereras till svenska försvaret 2009 för att kunna ingå i

insatser från 2011. Pjäsen, monterad på en modifierad civil dum-

per, är en vidareutveckling av skjutandesystemet från Haubits

77B. Den nya pjäsen har fått avsevärt bättre prestanda – träffsä-

kerhet – tack vare ett nytt åtta meter långt eldrör, två meter längre

än föregångaren. Besättningen på tre man kan hantera pjäsen från

den min-, NBC- och splitterskyddade hytten. Systemet har förmå-

ga till precisionsbekämpning med räckvidd upp till 60 km, genom

utvecklingen av granaten Excalibur. Eldhastighet, tre skott på 15

sekunder eller nio skott på en minut. Grupperingstid 30 sekunder.

Archer
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Strid i bebyggelse var temat för årets Markstridsdagar i
Villingsberg. Två dagar av dialog mellan arméföreträdare och
kontakter med försvarsindustrin. En workshop för armén
med utställningar och seminarier.

text & foto ulf petersson

Expertpanelen bestod av, från vänster, Svante Borg, chef

för Livgardet,  Anders Carell, chef arméavdelningen, Karl

Engelbrektson som leder utvecklingen av Battle Group,

Ingemar Gustafsson, chef för Markstridsskolan och Mats

Walldén, MSS.

Markstridsdagarna i Villingsberg

Mötesplats 
för armén



Markstridskrafterna |  Tema markstrid

Insats & Försvar | 5:2005  37

Förra året var det industrin som stod som värd för
Markstridsdagarna i Villingsberg, strax utanför Karlskoga.
I år var värdskapet Försvarsmaktens men inriktningen
densamma.

– Här har vi 50 procent av våra kunder. Vi får en bra upp-
fattning om vad Försvarsmakten förväntar sig av oss, det är
en viktig dialog, säger Christer Henebäck, ställföreträ-
dande informationschef på BAE Systems Bofors AB.

Uppskattningsvis 90 procent av svensk försvarsindustri
fanns representerade.

Under Markstridsdagarna,  hölls också en serie semina-
rier. Ett av de mest välbesökta handlade om striden i urban
terräng, det vill säga stadsmiljö. Chefen  för arméavdel-
ningen i Högkvarteret, överste Anders Carell, höll i inled-
ningen och som sedan övergick i en paneldiskussion.

Startat resan

I sitt inledningsanförande konstaterade Anders Carell att
staden som stridsterräng skiljer sig dramatiskt från den
öppna eller småbrutna terräng som av tradition varit
utbildningsplats för svenska soldater. Problemet blir inte

mindre av att materielarvet är anpassat just för denna terr-
rängtyp.

Komplexiteten är enorm. Stadsmiljön bjuder goda möj-
ligheter för vad som kallas asymmetrisk krigföring, det vill
säga att en resurssvag motståndare ges goda möjligheter
att hävda sig mot en materiellt och personalmässigt över-
mäktig motpart. I den klassiska småbrutna terrängen
beräknas styrkeförhållandet 1:3 vara tillräckligt för att
bärga segern. I staden är det förhållandet 1:10, och då till
priset av omfattande egna förluster.

Nu har vi startat resan mot ökad förmåga i urban ter-
räng. Det är vår skyldighet att ge bästa möjliga förutsätt-
ningar för soldaterna att lösa sina uppgifter i den svåraste
tänkbara av miljöer, avslutade Anders Carell sin inledning
och bjöd därefter till dialog mellan panelen och auditoriet.

Paneldiskussion

Expertpanelen bestod av Svante Borg, chef för Livgardet,
Anders Carell, Karl Engelbrektson som leder utvecklingen
Battle Group, Ingemar Gustafsson, chef för Markstrids-
skolan och Mats Walldén, författare till en studie om stri-
den i urban terräng.

Det rådde samstämmighet i synen att utvecklingen och
utbildningen i förmågan strid i bebyggelse måste accelere-
ras och måste får kosta. Behovet att träningsanläggningar
är stort.

– Vi behöver hus att öva i, anläggningar måste byggas
och simulatorsystem införas, sa Ingemar Gustafsson.

Karl Engelbrektson såg en möjlighet till träning genom
att skaffa internationella samarbetspartners. Dels löser det
tillgången av träningsanläggningar, dessutom ger det en
möjlighet att träna i en multinationell miljö, ett samman-
hang som ytterligare komplicerar uppgiften.

Ingen materielsport

Frågorna från publiken berörde i huvudsak problematiken
kring vilka kravspecifikationer som styr utbildning och
materielanskaffning. Styrdokument som arméinspektö-
rens ”Funktionsplan verkan mot markmål” och den studie
som genomförs i Markstridsskolans regi angavs, men
mycket arbete återstår innan en tydlig kravbild står klar.

Svante Borg tog en liknelse från golfens värld:
– Strid i bebyggelse är ingen materielsport. Låt oss först

träna oss ner till officiellt handicap innan vi köper nya
klubbor. Vi kan inte börja med att skaffa prylarna.

Saabs VD Åke Svensson lyfte frågan om vår förmåga att
försvara vårt egna samhälle i en urban miljö. Karl
Engelbrektson konstaterade att det är just den förmåga
som svenska soldater haft möjlighet att öva skarpt.

– Internationellt är det just vad vi håller på med. Att
skydda befolkningen i en urban terräng. Vi fixar det. l
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Efter en tids förberedelser stod Skövde gar-

nison redo att axla värdskapet för årets

Militära Nordiska Mästerskap i skytte.

Överledare överste Krister Edvardson kon-

staterade i sitt invigningstal att arrange-

manget är alldeles för stort för ett förband

att genomföra, det måste till resurser ur en

hel garnison. T2, P4 och MSS bidrog med

personal och materiel och i strålande sen-

sommarväder kunde tävlingarna inledas.

Nytt för i år var att Försvarsmakts-

mästerskapen, FMM, genomfördes parallel-

lt med MNM. Detta var positivt och täv-

lingsledare övlt Lars Sjölin sammanfattade: 

Pistolskyttarna Anna Söderqvist, T2 och Jimmy

Ågesjö, P4 lyckades bra i de militära mästerska-

pen. Anna tog ett guld (lag), ett silver (lag) och

två brons (ind). För Jimmys del blev resultatet ett

silver (lag) och två brons (lag och ind).

Militärt Nordiskt
Mästerskap i skytte

-Beslutet att slå ihop det nordiska

mästerskapet med vårt eget inom

Försvarsmakten föll väl ut och har förmodli-

gen kommit för att stanna.  

En annan nyhet som gick lite utanför själ-

va tävlingen var att damerna erbjöds en fält-

skjutning gevär. Skjutningen genomfördes

som en propagandatävling där deltagarna i

ett lugnt tempo fick uppleva hur en fältskjut-

ning går till. Både skyttar och arrangörer var

nöjda med dagen. Om det blir någon fort-

sättning ska nu utvärderas.

Skyttarna tävlade dels i gevär och dels i

pistol på bana och i fält. Efter sista dagens

tävlingar stod det klart att Norge var över-

lägsen totalsegrare. Alla resultatlistor och

bilder hittar du på www.fmif.mil.se. 

Text & foto Eva Nilsson

Overkonstabel Jette Andersen, Danmark, blev militär nordisk mästare i sportgevär, liggande 60 skott.
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Försvarsmaktens senaste simulator för

besättningsträning finns vid Markstrids-

skolan. 

Befattningstränare för stridsfordon 90

(BFT 90) är en simulator för träning av

besättningar till stridsfordon 9040. Här kan

allt från grundläggande utbildning på vag-

nens system till skjut- och stridsträning i

pluton tränas. 

Målgrupper för träningen är värnpliktiga

under grundutbildning, befäl under vidare-

utbildning samt besättningar till insatsför-

banden (utlandsstyrkorna). Träningen kan

genomföras i anläggningen som är mobil

och kan ställas där förbandet vill träna.

Träningen kan även genomföras på fristå-

ende dator.

Befattningstränaren innehåller en simu-

lator av stridsfordon 9040B samt webbase-

rade lektioner för handhavande av stridsfor-

donet. I simulatorn är stridsfordon 90:s alla

funktioner återgivna och soldaterna tränar i

en virtuell miljö ungefär som i ett dataspel.

BFT 90 kan användas för träning av allt från

skyttar, förare och vagnchefer upp till sam-

träning av pluton om tre vagnar/besättning-

ar. 

Markstridsskolan genomförde under vecka

38 en utbildningsfältövning i syfte att belysa

innebörden för markförbanden av

Försvarsmaktens nya internationella uppgif-

ter samt ge inriktning av utbildningen mot

Markoperativ övning 2006. 

Intresset och deltagarantalet var stort.

65 deltagare från samtliga markförband,

skolor och staber. Värdet av denna typ av

utbyte inför kommande utbildningsverk-

samhet är betydelsefullt, inte minst för MSS

som har ansvar för att utveckla och utbilda

på  metoder och  taktik inom ramen för

markstriden.  

En årlig fortsättning i form av taktikmöte

med tema och seminarier är efterfrågat och

kommer att genomföras i MSS regi.

Vådabekämpning har under alla krig varit ett

stort problem. Några bra fungerande

tekniska system har inte funnits, utan pro-

blemen har försökts undvikas med hjälp av

olika metoder och säkerhetsbestämmelser.

Erfarenheter från de senaste krigen har dock

inneburit förnyade krav på framtagande av

tekniska system som ska hjälpa operatörer

att undvika vådabekämpning.

Av den anledningen kom en pluton strf

9040 (utan skyttetrupp) från MSS att under

en månad befinna sig på Salisbury Plain

Training Area (SPTA) i södra England för att

delta i den internationella övningen ”Urgent

Quest”. Övningen syftade till att testa och

värdera olika tekniska igenkänningssystem

(IK-system), och pågick från den 13 septem-

ber till den 12 oktober. Förutom Sverige del-

tog förband och personal från USA,

Storbritannien, Italien, Tyskland, Frankrike,

Kanada, Danmark och Australien. Förutom

själva plutonen kom Sverige att besätta ett

antal platser i övningsledningen och analys-

gruppen vilket innebar att totalt 17 personer

Kapten Anders Jacobsson från Markstridsskolan

vid den mobila BTF 90.

Exempel kring Peace Support Operation (PSO)

och militära operationer i urban terräng (MOUT)

diskuteras på plats i verkligheten. Major

Christian Edwardsson i samtal med deltagare i

fältövningen.

Överstelöjtnant Owe Grönlund från

Markstridsskolan är chef för den grupp som

under en månad  befanns sig i Salisbury.

Markstridsskolan i Urgent Quest

ur Försvarsmakten deltog i UK. Till detta till-

kom stödpersonal från FMV och svensk för-

svarindustri.

Under övningen provades upp till fem

olika IK-system att under så realistiska för-

hållanden som möjligt. Den svenska pluto-

nen ingick i det brittiska kompaniet i den

internationella bataljonen. Understöd till

bataljonen gavs från artilleri, flyg (F-16, F18,

Harrier), attackhelikoptrar (AH-64) samt

pansarvärnshelikoptrar.

Utbildande fältövning 

Ny simulator 
för besättning
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Två ryska minsvepare var för första gången med i den ope-
ration som för svenska sjöstridskrafter tillhör vardag. Ett
viktigt mål för operationen är att öva samarbetet mellan
de olika länderna, varför chefen för 42:a minröjningsdivi-
sionen ledde fem fartyg från olika nationer och våra sven-
ska minröjningsfartyg stod under lettiskt befäl under ope-
rationen. Operationen inleddes med en hamnfas i Riga i
början av september och avslutades i Ventspils.

Östersjön har aldrig varit en avgörande sjökrigsskåde-
plats, men väl ett innanhav av betydelse. Ingen part har
kunnat acceptera att Östersjön helt ställts under en mot-
ståndares kontroll och allt sedan Krimkriget på 1850-talet
har stridande parter flitigt använt sig av sjöminor för att hin-
dra sina fiender att använda det ”strategiska bakvatten”, som
Östersjön ibland kallats, för sina syften. 

Tittar man bakåt i historien är det mycket svårt att
hitta en period när förhållandet mellan kuststaterna varit
så avspänt och fredligt som nu.

Open Spirit 2005

Säkerhet 
i praktiken
Årets Open Spirit genomfördes i ett av världens mest minerade

vatten – Irbensundet i Rigabuktens sydvästra inlopp. Ett tju-

gotal fartyg från tolv nationer deltog i denna första operation

där samtliga östersjöstater var med.

text & foto jonas hård af segerstad

Som ett av världens grundaste hav lämpar sig Östersjön
med sina naturliga förträngningar särskilt väl för sjömin-
krigföring. Området för årets minröjningsoperation var
Irbensundet, mellan den estniska ön Ösel och det lettiska
fastlandet. Detta sund har alltid varit en viktig farled in och
ur Rigabukten och det finns få områden som tagits, förlo-
rats och återtagits av de olika sidorna i båda världskrigen
som Baltikum och då särskilt området kring Irbensundet.

Användes som övningsområde

Som regel har försvaret av området, men även anfallen,
inneburit att sjömineringar lagts ut. Såväl vår svenska min-
krigsanalyscentral, MWDC – Mine Warfare Data Center, som
dess tyska motsvarighet har studerat underrättelserna kring
mineringsföretagen och i dag räknar vi med att omkring
15 000 minor fälldes i området under världskrigen. 

Under tiden för den sovjetiska ockupationen 1945–1991
användes kustområden kring de baltiska staterna dessutom
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som övningsområden och den skarpladdade ammunition i
form av till exempel bomber, torpeder och olika ubåtsjaktva-
pen som använts är också några av målen för de röjnings-
operationer som genomförs.

Ombord på ett minröjningsfartyg är man koncentrerad
på sin uppgift och reflekterar inte alltid över att de botten-
ekon som glimmar suddigt på sonarskärmen kommer från
ett främmande lands sand, stenblock eller lera. Detta är
naturligt och en förutsättning för att fartyget ska lösa sin
uppgift. Man bör därför påminna sig om den viktiga bit i
något mycket större fartyget är. Vid invigningsceremonin
framhöll CTG, Commander Task Group,  just detta. Att alla
Östersjöns kuststater, och dessutom några andra nationer, är
representerade här i Riga och att alla inom några dagar ska
gå till sjöss och tillsammans arbeta för att göra vattnen
säkrare är minst lika viktigt som politiska överenskom-
melser och avtal. Det är först när vi alla kan mötas och gå till
sjöss vi får beviset för att politiken har fungerat i praktiken.

Att svenska örlogsflaggor blåser i hamnen och att svenska
sjömän gör Riga på dagen – och natten – för våra nationer
närmare varandra och är den andra, utrikespolitiska sidan,
av säkerhetspolitiken.

Många har sett de klassiska bilderna på uppkastet från en
grunt liggande mina, avslutet på en ibland tidsödande och
monoton sökprocess. Det enda sättet att hitta och oskadligg-
göra äldre minor som ligger på havsbotten är genom minjakt,
det vill säga att man med fartyg eller dykare söker efter och
lokaliserar varje enskild mina.

Bäst i trång hamn

Dykarna kan användas i små avgränsade områden och är det
absolut bästa till exempel i en trång hamn. Om det rör sig om
större havsområden används fartyg med minjaktssonarer,
som sänder ultraljudspulser genom vattnet mot botten.

I den bästa av världar ligger minorna, gärna alltjämt
nylackade och rena, på en jämn och lagom hård sandbotten.

Ett av de ryska minröjningsfartygen som i år deltog för första gången i Open Spirit. BT-212 av Sonja-klass.

ä
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Verkligheten är självfallet en helt annan. Botten är sällan
jämn och, särskilt på den svenska sidan av Östersjön, finns
miljoner stenar som från vissa håll också ger starka ekon.
Sanddrift och strömmar flyttar eller begraver föremål på
botten och som en av många andra komplikationer finns
allt det skrot som dumpats från fartyg. Det senaste är sär-
skilt problematiskt eftersom nedskräpningen är värst i far-
lederna, just där det är viktigast att röja.

Man har delat in Östersjön i rutor som är 2 x 2 sjömil
stora och vid operationer som Open Spirit beordras farty-
gen att söka genom en sådan ruta i taget och identifiera
varje föremål som kan vara en mina. 

Sprängning mest miljövänligt

För att identifiera bottenobjekt används undervattensfar-
koster, UV eller Dubbel-UV, eller röjdykare. Om ett objekt är
en känd mina kan såväl farkoster som dykare gå ned till det
igen med en sprängladdning som placeras intill objektet i
syfte att tända minans huvudladdning. 

Sprängning av minor anses vara den mest miljövänliga
metoden, eftersom minornas tillstånd är så osäkert att
ingen idag vill ta risken att bärga dem till ytan. Så sent som
i våras dödades tre holländska fiskare som av misstag fått
upp en mina under trålning i Nordsjön.

För de svenska enheterna: minröjningsfartygen HMS
Ven, HMS Vinga samt lednings- och stödfartyget HMS
Visborg med minröjningsstaben, innebar årets Open Spirit
några påtagliga nyheter. 

På våra minröjningsfartyg återfanns många officerare
på nya befattningar och operationen blev en bra erfarenhet
för de officerare som till största delen bemannar minröj-
ningsfartygen i nästa års registerförband för sjöminröj-

ning, IM 05. Rekryteringen till förbanden pågår och det
står klart att under sitt beredskapsår kommer våra register-
förband att öva tillsammans med fartygen i Nato Response
Force i övningen Brilliant Mariner 06 i mars-april nästa år.

Under sensommaren är vattnet vid botten varmare än
vid ytan och, utan att gå in i detaljer kring ljudutbredning,
är det negativt för sonarer som får svårare att ”se” botten.
Sikten under vattnet var dessutom stundtals så dålig att ett
par objekt inte kunde identifieras med säkerhet. 

Resultatet blev gott. Över 30 minor och torpeder upp-
täcktes och sprängdes. Detta kan tyckas futtigt i förhåll-
lande till de 15 000 minor som man beräknar ha lagts ut.
Men då får man inte glömma de stora ytor som sökts
genom och där man kunnat konstatera att det inte ligger
några farliga föremål på botten.

Utöver det säkerhetspolitiska och den konkreta minröj-
ningen, har Open Spirit ett tredje syfte: att ge tillfälle att
öva fartygsbesättningarna. På HMS Visborg, som inte deltar
aktivt i själva minröjningen, övades stridstjänsten dagli-
gen. Utöver sina sextimmars sjövakter drillades besättning-
arna inom skyddstjänst och artilleri, för att vara beredda att
utföra samma uppgift i en betydligt allvarligare hotmiljö. 

Vikten av att olika nationer samverkar med varandra är
det uttalat viktigaste i Open Spirit: de svenska minröj-
ningsfartygen skiljdes därför från sin ”vanlige” chef och
ställdes under lettiskt befäl.  Genom att samöva och blanda
olika nationers fartyg och staber, lär sig deltagarna att han-
tera de små skillnader som ibland finns i filosofin kring
sjöminröjning. 

Det är ju som i många andra sammanhang lätt att pro-
blem med små detaljer gör det svårt att se den i övrigt fun-
gerande helheten. l

Delar av styrkan i Riga före

losskastning.

ä
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Den 8 juli gjorde robotbåtarna HMS Norrköping och HMS
Ystad sina sista timmar till sjöss.

300 före detta besättningsmedlemmar som tjänstgjort
som antingen officerare eller befäl hade mött upp för att
åka med en sista gång. 

Vädret var strålande och svalkan av fartvinden i dryga 40
knop var säkert välbehövlig för passagerarna. 

Torpedbåt typ Norrköping, T131-serien, omfattade
ursprungligen tolv fartyg vilka färdigställdes vid Karlskrona-
varvet AB 1973-76. T 131-seriens fartyg fick stadsnamn.

1981 påbörjades modifieringen som innebar robotbe-
styckning och förbättrade radar-, stridslednings- och eld-
ledningssystem. 

Typnamnet ändrades härmed till “Robotbåt typ

Patrull- och robotbåtar till historien
efter lång och trogen tjänst

Norrköping”. Magnus Hagberg och Johan Norlèn blev de
sista fartygscheferna. 

En detalj som understryker fartygens långa aktiva tid
är det faktum att Magnus Hagbergs far, Tommy Hagberg,
även han har varit fartygschef på denna klass. Lika högtid-
ligt gick det till när patrullbåtarnas befälstecken halades i
början av september. De tre sista fartygen; HMS Kaparen,
HMS Spejaren och HMS Tirfing blev de sista operativa far-
tygen ur en ursprunglig serie på 16 fartyg. Marinens
musikkår spelade och flottiljchefen, Erik Andersson, tack-
ade för de gångna åren med att hylla framför allt den upp-
finnesrikedom som besättningarna visat under åren. 

Detta då fartygen löste uppgifter de inte alls var kon-
struerade för att lösa, exempelvis ubåtsjakt. l

Tredje sjöstridsflottiljen och marinen har under
året lagt två riktiga arbetshästar till historien. 

Patrull- och robotbåtarna har spelat en av-
görande roll för invasionsförsvaret under den
30-åriga epok de tjänat Försvarsmakten. 

När de nu avvecklats tar övergången till fram-
tidens Visbykorvetter ny fart.

text jimmie adamsson

Patrull och robotbåtar tillsammans för sista gången. foto: peter nilsson/kockums
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Dessa fartygs storlek och avancerade sensorer gör dem
lämpliga att användas internationellt på ett helt annat
sätt än tidigare svenska korvetter. Den 18 augusti sjösatt-
tes och döptes HMS Nyköping på Kockums AB i
Karlskrona. Hon är nummer fyra i den serie av fem som
Försvarsmakten beställt.

För närvarande är tre befälsbesättningar i gång på far-
tygen Visby, Helsingborg och nu även Härnösand. Fartygs-
chef på HMS Härnösand är örlogskapten Frank Johnsson.
Han kommer närmast från chefsprogrammet på Försvars-
högskolan i Stockholm. Frank Johnsson har stor erfaren-
het av att arbeta internationellt och har tidigare bland
annat varit chef på ett av minröjningsfartygen i den inter-
nationella minröjningsstyrkan, SWENARAP MCM, som
står i internationell beredskap.

En komplex plattform

En solig dag i slutet av september träffar vi Frank Johnsson
på kajen där HMS Härnösand ligger förtöjd.

– Den största utmaningen som fartygschef blir att få
denna komplexa plattform att fungera på ett optimalt sätt
och genom detta  få ut maximal effekt i alla tre dimensio-
nerna, luft, på ytan och under ytan. 

Han ser fram emot att under hösten få kasta loss med

Korvett Visby
– ett avstamp mot framtiden
Korvett Visby är ett så kallat multi-purpose-fartyg, det vill säga ett fartyg som klarar

av många uppgifter. De uppgifter som Visbykorvetterna ska klara av är bland annat

ytstrid, ubåtsjakt och minröjning.

För att lösa dessa uppgifter kommer fartyget att utrustas med sjömålsrobotar,

sonarer för ubåtsjakt och minröjning och fjärrstyrda undervattensfarkoster. Till

detta ett avancerat luftförsvar samt ett kraftfullt ledningssystem. 

text jimmie adamsson
foto peter nilsson/kockums

Frank Johnsson, fartygschef på HMS Härnösand. 
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fartyget för första gången och tycker det ska bli spännande
att se fartyget i drift.

– Som chef gäller det att lita på att varje besättnings-
medlem gör sin del av lagarbetet. Ett modernt stridsfartyg
är alldeles för avancerat för att jag som chef skall kunna
alla system och funktioner ombord. 

Besättningen har en mycket bred kompetens med erfa-
renhet från patrullbåtar, robotbåtar, minröjningsfartyg
och ubåtar, något som Frank Johnsson ser som en stor styr-
ka. Korvetterna ska representera det bästa från alla värl-
dar.

Vid utvecklingen av något helt nytt, som en Visbykor-
vett, ställs man ständigt inför nya utmaningar.

– I besättningen ska det vara högt i tak, den yngsta
besättningsmedlemmen kanske har den bästa lösningen
på problemet. Vi måste också lära oss att tänka nytt och
inte i termer som ubåtsofficerare eller ytstridsofficerare. 

Under hösten är det dags för den första losskastningen
med Härnösand. Den har föregåtts av intensiv utbildning
inom sjösäkerhet där man tagit tillvara de erfarenheter
som tidigare besättningar byggt upp. I början kommer
HMS Helsingborgs och Visbys besättningar att följa med
till sjöss för att stötta Härnösands befäl. Bara en sådan
rutinartad sak som att förtöja fartyget ställer särskilda

krav, särskilt som man inte kan hantera tamparna från
däck som på traditionella fartyg. För att få iland tamparna
i stället används särskilda linkastargevär genom luckor
som öppnas.

Farhågor har uttryckts om att fartygen så småningom
kommer att bli specialiserade inom exempelvis ytstrid
eller minröjning då man inte kommer att kunna öva alla
funktioner. 

Flera uppgifter samtidigt

– Vi måste planera tid till sjöss så att alla tjänstegrenar
övas. Att fartygen kan lösa flera uppgifter samtidigt ser jag
som en förutsättning för att passa in i framtidens försvars-
makt. Klarar vi inte av att öva det har vi beställt fel fartyg.
Då har vi inte utvecklats alls sedan patrull- och robotbåtar.
Vi måste våga låta tekniken hjälpa oss i detta avseende.

Just Visbykorvetternas mångsidighet kommer att bli
det viktigaste tillskottet till de nyinrättade sjöstridsflottil-
jerna. Häri ligger också de största utmaningarna. Under
hösten kommer HMS Helsingborg att ha sin fasta förtöj-
ningsplats i Örlogshamnen. Hon kommer även fortsätt-
ningsvis att köras i  FMV:s regi, men hennes blotta närva-
ro kommer att belysa nya utmaningar för Tredje sjöstrids-
flottiljen. l

Systerfartygen HMS Visby  och HMS Härnösand på provtur tillsammans. 
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Under första och andra världskriget lades cirka 165 000
sjöminor ut i Östersjön, Öresund och Västerhavet. Ett stort
arbete med att röja minorna genomfördes under flera årti-
onden efter andra världskriget och då främst i farleder och
andra för sjöfarten och fisket viktiga områden. 

I samband med frigörelsen för de tre baltiska staterna
har Sverige genomfört och lett ett antal internationella
minröjningsoperationer i farvattnen utanför länderna i
Baltikum. Cirka 500 minor och andra ammunitionseffek-
ter har oskadliggjorts.

Många minor

Minröjningen i området där DC-3:an återfanns var en för-
utsättning för den framgångsrika bärgningen av flyg-
plansvraket. Frågan väcktes då huruvida det finns kvar fler
av de minor som lades ut under andra världskriget. 

En omfattande studie har genomförts och flera sökföre-

Minröjning
i svenska vatten

DC-3-fyndet blev inledning på insats

I samband med bärgningen av DC-3:an

lokaliserades och oskadliggjordes ett 50-tal

minor av den svenska minkrigsflottiljen i

området för vrakplatsen.

Sprängkraften i det kvarvarande spräng-

medlet i minorna har visat sig  vara mycket

stor.

text & foto jimmie adamsson & ingemar elofsson

tag benämnda Långan,  har genomförts. Långan 1 till 3
ägde rum under sista halvåret 2004 och syftade till att kon-
trollera huruvida uppgifterna om ej svepta minor från
gamla arkiv stämde. Det visade sig att så var fallet.

En tredjedel oskadliggjorda

De områden som minerats är oftast olika förträngningar
och sund samt mellan två landområden. Detta för att regla
av områden eller förhindra och försvåra passager. 

Detta innebär att de områden som minerades i större
omfattning är: Finska viken, Rigabukten, Ålandsförträng-
ningen, runt södra Öland, området kring sydöstra  Skåne
och Bornholm, Öresund, delar av västkusten, vattenområ-
det mellan Skagen och Göteborg samt mellan norra Jylland
mot Norge. 

Utöver detta har en rad mindre områden minerats.
Exakt hur många av minorna som svepts eller oskadligg-
gjorts är svårt att exakt avgöra. En uppskattning är att

Mineringar utförda under andra världskriget.



cirka en tredjedel av minorna är oskadliggjorda. Hur
många som finns kvar är även det svårt att uppskatta. 

En fråga som man kan ställa sig är vilken risk minorna
utgör i dag. Då minorna till stor del är hornminor som kan
avfyras utan batteri är de naturligtvis inte helt ofarliga.
Sprängmedlet som sådant har visat sig vara mycket verk-
ningsfullt efter närmare 100 år på botten.

Vad som dock inte alltid har lika lång livslängd är tänd-
mekanismen. Minorna som ligger på botten kan inte anses
utgöra någon risk för fartyg och fartygsrörelser på ytan.
Däremot kan de utgöra en risk om de fastnar i till exempel
fiskeredskap eller ankras upp och därmed kommer upp på
ett fartygsdäck. 

Under våren skedde just en sådan olycka i Engelska
kanalen där tre fiskare omkom. Vem som bär ansvaret för
minorna där de ligger i dag på olika länders territorialhav
och ekonomisk zon är en juridisk fråga. Försvarsmaktens
och marinens ansvar är att ta hand om och oskadliggöra
lokaliserade minor.

Flera årliga fynd

Marinen omhändertar och oskadliggör årligen ett antal
minor som påträffats av fiskare, dykare, marinens perso-
nal och fartyg och andra som rör sig i skärgården och i
havsområdena. Försvarsmakten röjer även minor för att
slippa problem med att de förs iland av undervattens-
strömmar vilket inträffar flera gånger varje år.

Sedan ett tiotal år tillbaka genomför och leder svenska
marinen minröjningsoperationer i de tre baltiska staterna.
Ändamålet med arbetet är att utbilda länderna i minröj-
ning och ledning av minröjningsverksamhet samt att göra
det möjligt att bygga ut hamnar och återta fiskeplatser.
Detta genom att undersöka vattenområdena och oskad-
liggöra lokaliserade minor och andra ammunitionseffek-
ter. Vidare genomförs ett analysarbete inom marinen som
syftar till att kartlägga kvarvarande minrisker i farvattnen.

Under året har flera insatser genomförts för att röja
kvarvarande minor. Att röja skarpa minor om än gamla
sådana ger värdefull övning för besättningarna på minröj-
ningsfartygen och höjer utbildningsnivån ytterligare.
Undersökningarna och insatserna kommer att fortsätta
under de kommande åren. l

Under året har flera insatser genomförts för att

röja kvarvarande minor. I ett område väster om

Kungsgrundet utanför Västervik har elva minor

röjts. Under minröjningen utanför Västervik

besökte HMK Carl XVI Gustaf förbandet och fick

spränga en av minorna.
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Den svenska ubåten Gotland får samöva med
enheter ur den kanadensiska respektive austra-
liska försvarsmakten. Det har regeringen
bestämt.

Kanada och Australien, vars marina enheter har ett
rutinmässigt utbyte med amerikanska hangarfartygs-
och stridgrupper, har anmält sitt intresse att delta i de
svensk-amerikanska samövningarna. 

Då Kanadas och Australiens marina enheter håller
mycket hög internationell klass är det värdefullt för
Försvarsmakten att kunna samöva även med dem. 

I enlighet med regeringsbeslut i oktober 2004 samövar
en svensk ubåt, HMS Gotland ur Första ubåtsflottiljen,
med den amerikanska marinen i amerikanska vatten
runt San Diego. Samövningen äger rum under ett års tid
och startade vid halvårsskiftet i år. 

Ett centralt syfte med övningsverksamheten är att
uppnå ökad interoperabilitet i internationella fredsfräm-

Gotland får samöva med 
Kanada och Australien

jande insatser och ge ökade möjligheter till realistiska
och krävande övningar

Samövningarna ska ske inom ramen för nu gällande
avtal och ekonomiska ramar för pågående samövningar
mellan en svensk ubåt och den amerikanska marinen. l

HMS Gotland före avfärd till San Diego. foto andreas karlsson/fbb

Nya flytvästar och kroppsskydd införs i marinen
Ett nytt kroppsskydd med
flytförmåga har införts i
Försvarsmakten. Samtidigt
är en ny räddningsväst på
väg att införas i marinen. 

Deplacerande kroppsskyddsväst

04 heter det kroppsskydd som i för-
sta hand amfibiekåren och de in-

ternationella fartygsförbandens personal har tilldelats.
600 kroppsskyddsvästar med tillhörande flytkrage har
köpts in och levererats till förbanden. 

Deplacerande kroppsskyddsvästen ska öka säkerheten för
personal verksam i en maritim miljö, där splitter och finka-
liberammunition samt risken att falla överbord utgör ett hot
över tiden.

– Övergripande krav för kroppsskyddet  är att det ska för-
hindra att livshotande personskador uppkommer på grund
av splitter och finkaliber ammunition vid nyttjande i marin
miljö. Vidare ska kroppsskydd M kunna rädda liv i de fall en
person går över bord, skadad av splitter eller ammunition
och är i ett medvetslöst tillstånd, säger örlogskapten Nils
Dalborg som är materielsystemansvarig i Högkvarteret. 

Genom att integrera skydds- och flytfunktionen ska

förbandet inte behöva utrustas med separata kroppsskydd
och räddningsvästar. En löstagbar flytkrage medför att
vikten kan reduceras samtidigt som rörligheten förbättras
hos den enskilde soldaten.

– Kroppsskyddet har flytförmåga och är mer anpassat
till den marina miljön än de andra kroppsskydden är. De
kommer i huvudsak att användas vid amfibieförband, men
även på internationella fartygsförband, där de passar
utmärkt för till exempel bordningsstyrkor som har ett
behov av splitterskydd och flytväst samtidigt. 
Under den tidiga vintern börjar också räddningsväst M/81
att bytas ut mot en modernare variant. Räddningsväst
M/04 uppfyller alla krav enligt SOLAS, Safety of Life at Sea,
och anskaffas i 5000 exemplar. 

– Den nuvarande räddningsvästen är närmare 20 år
gammal och ska bytas ut helt mot modell 04. M/04 är en
allemansväst och har dubbla kammare för ökad säkerhet.
Den blåser upp sig själv om man hamnar i vattnet.
Brandsäkerheten i västen är också förbättrad och överenss-
stämmer med de övriga uniformssystemen, säger Nils
Dalborg.

Räddningsväst M/04 införs successivt på de marina
enheterna från november. En användarutbildnings ska
också genomföras innan västen tas i bruk. l

Kroppsskydds

väst 04 med

separat flyt-

krage är speci-

ellt anpassad

för amfibie-

miljö.
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Efter hemställan från Livgardet genomför Marinens inten-
denturenhet, tillhörande Sjöstridsskolan i Karlskrona,
utbildning av kokgrupper ingående i den internationella
insatsstyrkan. Personalen ska tjänstgöra i LA 04 i Liberia
och i FS 10 i Afghanistan.

Anledningen till att Sjöstridsskolan erhållit uppgiften
är att man anses kunna erbjuda en utbildning som väl
täcker in behovet avseende såväl förplägnadsutbildning
som livsmedelshygien. Önskemålet från uppdragsgivaren
Livgardet är också att intendenturenheten ska följa upp
utbildningen på plats i missionsområdet, vilket sannolikt
kommer att ske under hösten.

Spetskompetens

– Beslutet att låta Sjöstridsskolans intendenturenhet
ansvara för utbildningen av dessa kokgrupper, öppnar
möjligheten till fortsatt samarbete avseende utbildningen
av förplägnadspersonal avsedd för internationell tjänstgö-
ring, säger chefen för enheten, kapten Anders Lütz. 

Skolan anses särskilt ha spetskompetens avseende livs-
medelshygien och näringslära. Dessa områden blir än vik-
tigare när man ska tjänstgöra i 45 graders värme. 

Sjöstridsskolans intendenturenhet i

Karlskrona har utbildat kokgrupper för

internationell tjänstgöring i Liberia

och Afghanistan. Matlagning i 45 gra-

ders värme ställer särskilda krav. 

text & foto hans erik fröberg

Kockelever

tillagar

köttgryta i

kokcontai-

nern.

Kokgrupper för  internationell tjänst

Utrustningen med kok- kyl- och diskcontainer är till-
fälligt inlånad från Luftvärnsregementet Lv 6. Sjöstrids-
skolan har hemställt hos Högkvarteret att få egen tilldel-
ning av den internationella materielen. Då blir den mate-
riella täckningen närmast total med den övriga infra-
strukturen på skolan. 

Denna består bland annat av skol-, stor-, fartygs- och
fältkök. I materielen som ska utnyttjas internationellt
ingår förutom kok- kyl- och diskcontainer också en mindre
kokdel som kan utnyttjas framskjutet. Hela enheten kan
gruppera på 20 minuter.

Lunch i det fria

I augusti inbjöds personalen i garnisonen till en presenta-
tion av utbildningen och omkring 100 personer fick njuta
av en elevlunch i det fria. 

– Vi är mycket nöjda med utbildningens innehåll och
upplägg, säger Jonas Lindeskog, en av de kockar som
genomgår utbildningen för att sedan under september
månad påbörja utlandstjänstgöring i Liberia. 

Chef för underhållstroppen där kockarna ingår, är
Markus Käll. De som ska tjänstgöra i Afghanistan åker i
mitten i oktober. l

Servering av ”internationell köttgryta”
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Flygbasjägarskolan vid F 7 i Såtenäs bytte

förbandstillhörighet under ceremoniella

högtidsformer den 12 september. Efter att

ha tillhört F 7 sedan skolan bildades 1983 är

F 17 i Ronneby det nya hemmaförbandet.

Omlokaliseringen är en följd av riksdagens

försvarsbeslut från 2004. 

Flottiljchefen överste Lars Lundell är tack-

sam för det förtroende F 17 fått i och med att

förbandet fått överta en så stor och viktig

verksamhet som kommer att utveckla mark-

försvarsfunktionen vid F 17.

– Flygbasjägarskolans traditioner ger

dem samhörighet och styrka som är viktiga

att bevara. F 17 ska föra dessa vidare, säger

Lars Lundell. 

Flottiljchefen framhåller också att

Flygbasjägarnas förmåga är väl anpassade

till Försvarsmaktens nuvarande uppgifter

och att skolan genom kompetent personal

Flygbasjägare
flyttar till F 17

ger ett stort bidrag till såväl utlandsstyrkan

som till specialförband. 

De kompetenser och förmågor som finns

vid Flygbasjägarskolan kommer i fortsätt-

ningen också att vara ett stort bidrag till

Personal ur Flygbasjägarskolan marscherar in på sitt nya hemmaförband F 17 i Ronneby.

Sydafrikanska lärarelever

Två piloter ur det sydafrikanska flygvapnet genomgår för när-

varande flyglärarutbildning i Sverige. Det sker vid Flygskolan

på Malmen.

Det är major Musa Mbhokota och kapten Melanie Hab-

ben som under nära fyra månader utbildas till flyglärare en-

ligt svensk modell. Skillnaden är att kursen för första gången

genomförs helt på engelska och med utländska elever. 

Utbildningens tyngdpunkt koncentreras till ett pedago-

giskt förhållningssätt till utbildning och lärarens agerande.  

I kursen ingår 35 flygtimmar i SK 60. Under de tre sista

flygveckorna genomför instruktörseleverna en utbildning av

en helt oerfaren elev.

Luft

Sveriges internationella insatser, speciellt

när flygvapnet nu har fått specifika uppgifter

att leda insatser internationellt.

Text & foto: Catharina Bergsell

Flygvapnets 
högvaktsstyrka
Den 9 oktober flyttade Flyg-

vapnets bevaknings- och

insatskompani från F 17 i

Ronneby till Luftstridsskolan

(LSS) i Uppsala. Kompaniets

fyra plutoner, utbildade för

strid i bebyggelse, ska svara

för Högvakten vid slotten i

Stockholm och Drottning-

holm under totalt  65 dygn,

det första inleds den 18

oktober. 
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Den sista augusti leveransflögs de två sista av

Tjeckiens Gripen. Det var två flygplan av typen JAS

39D, den tvåsitsiga versionen, som  kompletterade

det tidigare levererade dussinet ensitsiga JAS 39. 

Under hösten utbildas också en ny omgång

tjeckiska piloter vid F 7 i Såtenäs. Detta sker para-

lellt med utbildningen av ungerska Gripen-piloter.

foto: pia ericsson/fmv

Draken 50 år
Den 25 oktober är det 50 år

sedan Saab J 35 Draken flögs

för första gången. 

Draken togs i tjänst i det

svenska flygvapnet 1960,

den första flottiljen var F 13 i

Norrköping. 38 år senare

skedde den sista föbands-

flygningen med Draken, då

vid F 10 i Ängelholm.

Draken exporterades till

Danmark, Finland och

Österrike.

Österrikes flygvapen har

fortfarande Draken i tjänst,

men även där kommer den

att sluta flygas inom kort.

Även flygvapen- och marinförband kommer att få en mera

framträdande roll i bemanningen av så kallade rotationsför-

band i utlandsstyrkan, som traditionellt bemannats av

armén. Detta är bland annat en följd av Försvarsmaktens allt

mindre grundorganisation.

Först ut bland flygvapenförbanden blir F 21 i Luleå, som

kommer att svara för bemanningen av nyckelbefattningarna i

kompaniförbandet FS13 i Afghanistan under 2007, uppger

major Hans Olenäs vid Flygvapenavdelningen i Högkvarterets

förbandsenhet.

Under 2007 kommer också Helikopterflottiljen i

Linköping och F 17 i Ronneby att bli delaktiga när marinför-

band får huvudansvaret för bataljonen KS15 inom KFOR i

Kosovo liksom kompaniförbandet EUFOR EB06 i Bosnien-

Hercegovina.

Men F 21 är inte ensamt. F 17 i Ronneby kommer till-

sammans med marinen att bemanna KFOR-styrkans bataljon

Flyget och marinen bemannar utlandsförbanden
KS18 under 2008. Helikopterflottiljen engageras också på ett

liknande sätt under 2010 i förbandet EB12.

Ovan nämnda förband planeras bli engagerade på dessa

platser fram till och med 2010, under förutsättning att dessa

missioner fortfarande kommer att vara aktuella för genomfö-

rande.

Under 2006 planeras värnpliktsvolymen uppgå till 10 330

personer. Av dessa utbildas lite drygt tusen inom flygvapnet,

samt drygt 1700 inom marinen. 

– Genom inryckningen för värnpliktiga i början av 2006

blir flygvapnet och marinen först med att införa det nya tre-

terminssystemet för utbildning av värnpliktiga. För arméns

del sker detta i stor skala under hösten 2006, säger Hans

Olenäs.

Från 2006 är också målet att minst 30 procent av alla

värnpliktiga ska vilja söka tjänst inom utlandsstyrkan.

SK 37 Viggen ur operativ tjänst

Tidpunkten för när Viggen tas ur tjänst när-

mar sig allt snabbare, nu återstår blott några

månader innan denna epok avslutas.

Den 29 september examinerades fem nya

systemoperatörer som utbildats i den tvåsit-

siga telekrigsversionen SK 37E vid F 21 i

Luleå.

För några av de kvarvarande SK 37 väntar

en framtid på olika flygmuseer. En överläm-

nades den 12 september till det franska flyg-

museet Le Museée Européen de l´Aviation de

Chasse, beläget i Montélimar i den södra

delen av landet.

Ytterligare en SK 37 kommer att sparas

vid ett flygmuseum vid Le Bourge i Paris.

Tjeckiens Gripen slutlevererade

foto: jan jörgensen
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Transportflyg 
i Afghanistan

Under tre månader är den svenska Isaf-styrkan i Afghanistan

förstärkt med en TP 84 Hercules. Den är baserad i den

uzbekiska gränsstaden Termez till och med oktober.

Transportuppdragen innebär förflyttning av personer och

materiel. 

text & foto fu02
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Den 18 september i år gick Afghanistan till
valurnorna för att för första gången på 30 år
i fria val välja ett parlament. Det svenska
bidraget till ISAF är under perioden före,
under och efter valet förstärkt med en
transportflygenhet och en TP 84 Hercules,
baserad i Termez i Uzbekistan nära Afgha-
nistans norra gräns. 

Enheten har utifrån baseringen utfört
transportflygningar åt ISAF mellan flerta-
let destinationer i Afghanistan. Följ med
förbandet en vanlig arbetsdag.

Det är tidig morgon en torsdag i septem-
ber. Förbandet är inne på sin tredje flygdag
i rad och redan vid fyratiden på morgonen
är dagens besättning på benen.

Från det uzbekiska hotell där vi är för-
lagda, går bussar som når basen efter 25
minuter. Eftersom basen även delar plats
med civil flygverksamhet, råder platsbrist
på flygplatsen och en stor del av persona-
len, svensk och tysk, bor därför på hotell i
Termez-området. Hotellen är av uzbekisk
standard, men de fungerar bra som förlägg-
ning. 

Efter ankomsten till basen går besätt-
ningen för att äta frukost i matsalen, som

alltid öppnar tre timmar före första start på
dagen. 

Ungefär vid samma tid har kompaniets
personal kommit på fötter och är på väg
mot basen i nästa buss. Väl framme tar de
vägen via den svenska campen för att med
de två arbetsfordonen MULE ta sig ut till
flygplanens uppställningsplats och börja
förbereda inför besättningens ankomst.

Ständig uppföljning

Med kompaniet åker även den svenska flyg-
klareraren som sköter OPS, Operations-
funktionen. OPS sköter planering av flyg-
företagen i samverkan med den tyska OPS-
funktionen. Under flygningen är det även
OPS som sitter som så kallad Flight-Watch
och följer upp flygplanet via radio under
hela flygningen.

Besättningen har nu tagit sig till brie-
fingrummet, där underrättelsefunktionen
under natten har tagit fram ett uppdaterat
underlag över hotbilden för de platser och
områden som berörs i dagens uppdrag. Det
ges även information om väder och andra
händelser i områdena som besättningen be-
höver vara medvetna om under flygningen. 

Därefter tar de sig vidare till CSAR-con-
tainern där det är dags att rusta på person-
lig flyg- och säkerhetsmateriel med bland
annat skyddsvästar och flyghjälmar. 

Kompaniet har nu hunnit öppna flyg-
planet. Eftersom det är en morgonstart är
flygplanet svalt och skönt, till skillnad från
när det hunnit stå ett par timmar i solen
och temperaturen inne i flygplanet kan
vara kring 70-80 grader.

Markströmsaggregatet körs igång och
efter varmkörning spänningssätts flygpla-
net så att de känsligare flyginstrumenten
hinner komma i balans före start. Skydden
på motorerna och flygplanet tas bort och
det kontrolleras att inga läckage dykt upp
under natten.

Dammigt

Det ständigt närvarande dammet i luften
har hunnit lägga sig på rutorna under nat-
ten och behöver putsas bort. Flygplanet är
tankat och servades direkt efter gårdagens
flygning, så morgonens arbete innebär
mest en kontroll av att inget har hänt
under natten. 

Först ut till planet kommer den tekniska

Tidig morgon på Termez-basen. En svensk TP 84

Hercules görs klar inför dagens flyguppdrag över

Afghanistan.

ä
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delen av besättningen, det vill säga flygma-
skinisten och de två lastmästarna, som
med stöd av kompaniet går vidare med att
göra flygplanet startklart. En stund senare
anländer de två piloterna och navigatören
för att ta vid sina delar.

Navigatören sätter genast igång med att
programmera in aktuella data i naviga-
tionssystemet. Dagens uppdrag består av
sju flygpass till fem olika destinationer, vil-
ket är ett ganska typiskt uppdrag.

Lastmästarna  förbereder lastutrymmet
inför dagens flygning. Enligt planen inne-
håller dagens uppdrag förflyttning av pass-
agerare, gods och fordon. Säten riggas för
passagerarna och rullbanor läggs ut för att
kunna lasta godset smidigt. 

Med allt i sin ordning, börjar piloterna
starta de fyra motorerna för att så småning-
om taxa ut till start.

På basen

Samtidigt som flygplanet taxar ut till start
har staben anlänt till campen för att sätta
igång dagens arbete på plats. Stabs-
officeren som på dagtid även är vaktha-
vande befäl (VB) tar över telefonpassningen

från nattens VB och sätter sedan igång att
sammanställa rapporten över det senaste
dygnets händelser innan den sedan skickas
hem till Sverige.

Logistikofficeren går iväg för att sam-
verka med den tyska godshanteringen om
packning av en del skrymmande gods som
ska skickas hem med nästa svenska under-
hållsflight.

Den som bemannar Flight Watch-funk-
tionen gick på sitt pass redan 30 minuter
före planerad start och sitter beredd att
dokumentera flygpasset löpande utifrån

den regelbundna kontakt som hålls under
flygningen.

Efter starten återvänder kompaniet till
campen och de som varit uppe tidigt med
flygplanet går och äter frukost. För dem
gäller sedan återhämtning samt vård och
underhåll av materiel i väntan på att flyg-
planet ska återvända.

Den del av kompaniet som inte åter-
hämtar sig håller via flygradion och sven-
ska OPS/Flight Watch sig uppdaterade om
flygplanets status under dagen, för att
kunna förbereda underhåll och eventuella
reparationer som kan behövas vid återkom-
sten.

Dagens första stopp är Kabul, där det
lastas på tre paletter med gods som ska till
Mazar-i-Sharif. Besättningen hinner även
växla några ord med den svenska samverk-
ansofficer som är baserad där. 

Med Kabul som huvudnav i Isaf:s verk-
samhet är de två samverkansofficerarna i
Kabul en viktig länk i kommunikationerna
med både Isaf:s högkvarter och verksamhe-
ten på KAIA, som är det dagliga uttrycket
för Kabul International Airport.

På campen har en del av kamouflagenä-
ten som sitter uppe som solskydd töjts ut så
pass mycket i värmen, att de behöver
sträckas upp så containerdörrarna inte
fastnar i dem. Personalen som är inom
räckhåll på campen gör en insats och snart
är jobbet gjort. 

Åsna på banan

Tillbaka i flygplanet är man strax framme
vid stopp nummer två, en liten flygbas i de
norra delarna av Afghanistan. 

Under slutskedet av inflygningen upp-
täcker besättningen att det står en åsna i
riskzonen i början på landningsbanan. Be-
fälhavaren ropar upp tornet som verkar
tycka att det hela är mest komiskt, men
just som besättningen börjar överväga att
avbryta inflygningen kommer en man
springandes och lyckas få åsnan ur vägen. 

Enligt planen är det bara sju passage-
rare som ska kliva på, men väl på plats visar
det sig att även en pall med motordelar står
och väntar. Lastmästarna gör en snabb
omräkning av lastvikter och balans i flyg-
planet, och efter lite omflyttning av redan

ä

Fordon ingår ofta i lasten som det svenska

Hercules-flygplanet transporterar i Afghanistan.

Hercules-besättningen flyger iklädda hjälmar och skottsäkra västar.



Insats & Försvar | 5:2005  55

lastat gods så kan även det nya godset tas
med.

Eftersom flygbasen ligger i en dalgång
behöver uppträdandet i luften anpassas
därefter och den något mer kraftfulla tak-
tiska flygningen på vägen därifrån gör att
alla passagerare inte får behålla sin fru-
kost. Som tur är finns det god tillgång på
hinkar uppsatta av förutseende lastmästare.

Snabb lasthantering

Det tredje stoppet är Mazar-i Sharif, där de
tre paletterna lastas ur snabbt och smidigt
via de rullbanor som ligger utlagda i lastut-
rymmet. Två pallar med postsäckar till-
kommer vilka hanteras vant och effektivt
av lastmästarna. Efter ett kort uppehåll på
platsen lättar flygplanshjulen från banan
igen på väg mot nästa destination. 

På vägen dit, en plats i västra delen av
Afghanistan, kommer flygplanet att vara
uppe på säker höjd så pass länge att besätt-
ningen hinner pusta ut lite och äta sin
lunch innan det är dags att gå in i land-
ningsprocedurerna igen. Dagens lunch be-

står av kall kycklingklubba, drickyoghurt,
bröd och en chokladkaka.

Med på flygningarna finns alltid gott
om vatten eftersom besättningen jobbar i
både hög värme och mycket torr luft både i
flygplanet och på de platser som besöks.
Det kräver regelbundet vätskeintag för att
inte drabbas av värmeslag.

Väl framme kliver passagerarna av och
lösgodset lastas ur. Men den VIP-person
med följe som skulle kliva på, samt ett for-
don, saknas. Sällskapet är försenade och
kommer först 20 minuter efter utsatt tid. 

Lastmästarna lastar och säkrar snabbt
och effektivt bilen när den väl kommer. Det
gäller att säkra ordentligt, eftersom det
under flygningen kan uppstå stora krafter
som kan påverka godset.

Möte

Medan flygplanet är i aktion över Afgha-
nistan fortgår verksamheten på basen i
Termez. Flygläkaren har ett möte med de
tyska läkarna på basens fältsjukhus om
samarbetet inom Medevac- och Casevac-

funktionerna. Emellanåt står vi med flyg-
planet i Ground Alert, det vill säga bered-
skap, och då ibland för Casevac-funktionen.

Under eftermiddagen träffar stabsche-
fen delar ur den tyska staben för att komma
fram till hur ett avtal om de gemensamma
bussturerna mellan hotellen i staden och
basen ska tolkas. Vi delar en busspool med
tyskarna där ett antal bussar trafikerar två
slingor som går mellan hotellen och basen
en stor del av dygnet. Förarna kör för till-
fället för långa pass och eventuellt måste
det sättas in en buss till.

Förbandschefen har värderat de eventu-
ella hot som vi kan komma att bli utsatta
för och samverkar med chefen för Flyg-
taktiska kommandot hemma i Sverige om
saken. 

På dagens näst sista afghanska destina-
tion för flygplanet lastas posten och fordo-
net av och nu återstår bara ett stopp till i
Mazar-i-Sharif innan besättningen kan
vända nosen mot Termez igen. 

Avlastningen i Mazar går fort, det är
bara VIP-personen med sällskap som ska av ä

Flygfälten som det svenska transportflygplanet använder i Afghanistan är ofta relativt primitiva, ibland är marken täckt med grus.
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och äntligen är det dags att återvända till
Termez. Efter en hel dags flygning med
skyddsväst, brandsäkra flygställ och flyg-
hjälm i värmen, känns det skönt att vända
tillbaka där en välbehövlig dusch väntar.

Markstyrkan beredd

På basen i Termez åker den tekniska mark-
styrkan ur kompaniet ut till uppställnings-
platsen 15 minuter före flygplanets ankomst
och  kör fram markströmsaggregatet. Det
är trångt på uppställningsplatsen eftersom
vi samsas om utrymmet med de tyska flyg-
planen och helikoptrarna.

När flygplanet anländer vinkas det in
till den plats svenska OPS har fått anvisad
av den uzbekiska flygledaren. När moto-
rerna stannat får ingen kliva av eller på
innan tullen kommit och kontrollerat pass-
sen på de som kommit in från Afghanistan.  

OPS har beställt bränsle via de uzbe-
kiska flygledarna och flygmaskinisten  för-
bereder för tankningen. Ibland kan det ta
tid innan tankbilen kommer till planet,
men idag går det ganska fort. 

Flygtekniker ur kompaniet hjälper till
med kontrollerna efter flygningen. Bland
annat ska landningsställ, hjul och bromsar
kontrolleras, dessutom finns det som oftast
några fel som måste repareras. 

Efter cirka en och en halv timme är flyg-
planet klart och efter en kortare samling
kan kompaniets personal kan åka tillbaka
till hotellet. 

ä

Då morgondagen är en flygfri dag har
kompaniet planerat att göra veckotillsynen
på flygplanet. Det innebär en extra nog-
grann kontroll där man bland annat smör-
jer klaffar och landningsställ. Damm och
grus som fastnat under landningar på grus-
banor måste också torkas bort. 

Efter att ha lämnat ifrån sig sin utrust-
ning och hunnit pusta lite, har hela divi-
sionen ett kortare uppsamlingsmöte innan
det är dags för middag.

Avkoppling

Efter middagen ägnar sig många i förban-
det åt de fritidsaktiviteter som erbjuds på
basen. Några tränar på gymet, andra tar ett
par varv på löpslingan som ligger inom
basens område. I en container finns en DVD
och tv-spel för den som vill utnyttja det. 

Ringa hem till nära och kära hemma i
Sverige går bra på förbandets så kallade
welfare-telefoner och med sommartiden är
tidskillnaden mot Sverige inte mer än tre
timmar.

Så småningom drar sig personalen i för-
bandet tillbaka till hotellet för lite välför-
tjänt vila. Även om vi inte flyger dagen
efter finns mycket som ska göras och som
man behöver orka med. l

Det svenska Hercules-förbandet delar bas med ett tyskt transportflygförband.

Entrén till den svenska kampen, benämnd “Camp

Nordenskiöld”, i staden Termez i Uzbekistan.
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Den transportflygenhet med TP 84 Hercules, benämnd
FU02, som flyger i Afghanistan står i taktiskt hänseende
under Isaf:s ledning. Det innebär att alla flyguppdrag sker
på deras order, inom den ram som Flygtaktiska komman-
dot (FTK) i Uppsala har tilldelat förbandet. Men förbandets
ledning är svensk och det tillhör FTK. 

FTK är huvudsak uppdelat i en inriktningssektion och
en genomförandesektion. Den förstnämnda är starkt enga-
gerad i den fas som föregår en insats. Det är dess personal
som bland annat genomför rekognoseringsbesök på den till-
tänkta baseringen, beställer erforderlig materiel och skriver
de order och avtal som krävs för en utlandsmission.

Genomförandesektionen kommer in i bilden när ett för-
band som exempelvis FU02 är operativt. Inom sektionen
finns en funktion kallad desken, som ständigt står i kon-
takt med FU02 under hela dess missionstid.

I FTK är det major Ingrid von Knorring som i sin roll som
deskofficer utgör den gemensamma kontaktytan mellan

förbandet och FTK. Rollen kan betecknas som ett nav, dit så
gott som alla uppkomna ärenden passerar för att därefter
spridas till rätt handläggare på olika befattningar.

– Det kan till exempel gälla en materielbeställning som
förbandet sänder oss. Då kontrollerar vi om den verkligen
är motiverad, sedan vidarebefordras den dit den till en
lämplig leverantör, exempelvis Försvarsmaktens logistik,
säger Ingrid von Knorring.

Hon framhåller att det märks att personalen i Hercules-
förbandet har stor erfarenhet av att verka utomlands. De är
väl förberedda och vana att lösa uppkomna problem, även
om de är långt hemifrån.

Desken blir också involverad i rent personliga ärenden,
som att en anhörig här i Sverige snabbt behöver komma i
kontakt med en förbandsmedlem.

– Då hamnar samtalet hos desken och vi gör naturligtvis
vårt bästa för att snabbt etablera en kontakt med den berörda.

FU02 rapporterar också om all sin operativa verksamhet
till FTK i Uppsala, som följs upp och dokumenteras. 

Är du den som har bäst koll på förbandets verksamhet?
– Generellt uttryckt är det nog så, även om jag naturligt-

vis inte känner till allt i detalj.
Vid ett samtal med Ingrid von Knorring märks det att

hon har ett starkt engagemang för FU02.
– Varje dag när jag går hem säger jag till det vaktha-

vande befälet här i FTK att ringa om det är något.
Mobiltelefonen är på dygnet runt. l

Desken i Flygtaktiska kommandot

Ingrid har koll på läget
Hercules-förbandet i uzbekiska Termez tillhör Flyg-

taktiska kommandot i Uppsala. Där finns en så kal-

lad desk-funktion, som är en gemensam kontaktyta

mellan förbandet och kommandot.

text & foto: peter liander

Som deskofficer i Flygtaktiska kommandot är major Ingrid von Knorring länken mellan Sverige och Hercules-förbandet i Uzbekistan.
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I 200 år har Krigsarkivet tagit hand om det sven-
ska försvarets dokument, kartor och ritningar. I
dag finns 72 kilometer hyllor med arkivhandling-
ar i Krigsarkivet. Det är ett av de största arkiven i
Norden vad gäller beståndets omfattning. De
äldsta handlingarna är från 1530-talet och de
yngsta från i går och i dag.

text anders sjödén

Krigsarkivet 200 år

Guldgruva för forskare

Krigsarkivarie Ulf Söderberg bland några av de 72 hyllkilometer handlingar

som finns i Krigsarkivet. foto anders sjödén/fbb
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Krigsarkivet har sina anor från 1805 då det sattes upp som
en del av Fältmätningskåren, med uppgiften att ta hand
om de kartarkiv som redan fanns och de nya som skapades
i och med Fältmätningskårens arbete. I dag har
Krigsarkivet cirka 900 000 kartor och ritningar i sin sam-
ling.

– Kartorna spelar än i dag en stor roll med ett stort
intresse internationellt. Det är kartor inte bara över nuva-
rande Sverige utan också över nästan hela världen men
med stark koncentration på östersjöländerna. I kartorna
finns också ett konsthistoriskt värde, säger Ulf Söderberg
som är krigsarkivarie och chef för Krigsarkivet.

Under en stor del av 1800-talet var Krigsarkivet inte ett
arkiv i dagens bemärkelse. Ulf Söderberg berättar att arki-
vet på den tiden ökade i omfattning framför allt genom
kartorna, men också genom att privatpersoner skänkte
enskilda mindre arkiv och böcker. 1873 grundades general-
staben och Krigsarkivet blev en del av den krigshistoriska
avdelningen.

– Under 1870- och 1880-talen gick det ut ett antal kung-
liga beslut om att förbanden ute i landet skulle leverera
sina äldre arkiv till Krigsarkivet. 1882 fick Krigsarkivet sin
första forskarsal som var öppen för allmänheten. Arkivet
var visserligen öppet för besök även tidigare, men det var en
mycket liten allmänhet som kom. Ska jag vara ärlig, säger
Ulf Söderberg, var det en mycket liten allmänhet även efter
1882. Framför allt var det officerare i generalstaben som
nyttjade arkivet.

I dag räknar Krigsarkivet upp mot 5500 forskarbesök
varje år. Arkivet har blivit en viktig del av svensk historia.

Även digitalt

Krigsarkivet är sedan tio år tillbaka en del av Riksarkivet.
Sedan 1943 är Krigsarkivet arkivmyndighet för alla myndig-
heter under försvarsdepartementet. Ungefär vart tredje år
gör Krigsarkivets personal inspektioner på försvarsdeparte-
mentets myndigheter, en rätt som arkivet har haft sedan
1923.

– Tillsynsfunktionen är en av våra stora uppgifter i dag.
Vi ska inspektera arkivtjänsten hos myndigheter, förband
och staber för att se att allt fungerar som det ska.

En av utmaningarna i dag är att se till att digitala hand-
lingar arkiveras och tas om hand på rätt sätt. Sverige har
beslutat att myndigheternas digitala handlingar även ska
långtidsförvaras digitalt om det bestäms att handlingarna
ska bevaras för all framtid.

– Det traditionella är att allt förvaras på papper. Är pap-
peret av någorlunda god kvalitet går det att öppna en arkiv-
box efter flera hundra år och läsa vad som står i handling-
arna. Ligger det i stället en cd-skiva där blir den som öppnar
lådan om hundra år förmodligen inte lika glad. Det ställer
också stora och nya krav. Gotland. Karta av Johan Bernard Virgin år 1765. foto krigsarkivet ä
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Hittills har Krigsarkivet inte tagit emot speciellt myck-
et digitalt material, men det ökar hela tiden. Det som har
lämnats digitalt till arkivet är bland annat inskrivnings-
uppgifter från Pliktverket, uppgifter ur ett äldre materiel-
system från Försvarsmakten och digitala ritningar från
Försvarets materielverk.

Krigsarkivet digitaliserar också på egen hand, så myck-
et resurserna räcker till, av det redan befintliga arkivmate-
rialet. 

– Först och främst försöker vi digitalisera olika sökin-
gångar. Till varje bestånd av handlingar finns en förteck-
ning. Dessa har vi digitaliserat för att göra sökningarna
enklare. Förteckningarna är numera också sökbara via
Internet, säger Ulf Söderberg.

En del av originalbeståndet i Krigsarkivet är också digitali-
serat. Det ökar nåbarheten och minskar slitaget på origi-
nalhandlingarna. Krigsarkivet har huvudsakligen satsat på
en digitalisering av det mest värdefulla kart- och ritnings-
beståndet.

Drygt sju mil

72 hyllkilometer handlingar finns i dag i Krigsarkivet. Dels
i arkivets lokaler i Tre Vapen vid Försvarets materielverk,
dels i ett nyare arkiv i Frihamnen i Stockholm. De äldsta
handlingarna är från 1530-talet.

I arkivet finns kartor, ritningar, fotografier, handlingar
och allt annat som militära myndigheter kan tänka sig att
producera i dokumentväg. Här finns till exempel uppgifter
om alla personer som tjänstgjort i det svenska försvaret,
från historisk tid till nutid.

Under hösten startar Krigsarkivet tillsammans med
Försvarsmakten ett projekt kring digital långtidslagring.
En projektgrupp ska undersöka vilka system som finns i
Försvarsmakten, om det finns gallringsföreskrifter för dem
och hur informationen i systemen ska arkiveras på bästa
sätt.

– Det gäller för Försvarsmakten och andra myndigheter
att under den tid upptagningarna finns hos respektive
myndighet att se till att uppgifterna går att nå och att man
hela tiden konverterar det hela till nya system som går att
läsa.

Gerd Crona är en av

Krigsarkivets konservatorer.

Hon arbetar med att reparera

och bevara kartor och andra

handlingar för framtiden.

foto anders sjödén/fbb

Forskarsalen är i dag flitigt utnyttjad. 1882 öppnades arkivet för allmänheten.

foto andreas karlsson/fbb

ä
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En stor del av handlingarna minner om tidsepoker då
Sverige satsade nästan alla sina pengar på krigsmakten. I
dag när grundorganisationen ute i landet minskar tillförs
åter hyllkilometer till Krigsarkivet.

– Efter försvarsbeslutet 2000 kom det några kilometer
med handlingar till oss. Efter det senaste försvarsbeslutet
2004 kommer det kanske 1 000 meter från nedlagda för-
band. Många gånger de senaste åren har vi känt oss som en
begravningsentreprenör. Det sista de gör är ofta att komma
hit med sina arkiv. Det är vemodigt på något sätt.

Bevarade hemligheter

Försvarsdepartementets myndigheter efterlämnar ofta två
arkiv – ett öppet och ett hemligt, som redovisas i skilda
arkivförteckningar. 

Att en handling återfinns i det hemliga arkivet är dock
inte det samma som att den verkligen är hemlig.

Försvarssekretess råder i de flesta fall i högst 40 år, men kan
i vissa fall utsträckas till 150 år. 

Lagen säger att sekretessprövningen ska göras av den
myndighet som förvarar handlingen. Krigsarkivet gör all-
tid en ny prövning när någon önskar få fram en hemlig
handling.

– Väldigt många gånger kan vi göra bedömningen på
egen hand. Speciellt bland de äldre handlingarna. När det
däremot gäller befästningar och i vissa andra fall måste vi
ha samråd med Försvarsmakten. Inte sällan finns ett tredje
arkiv som innehåller kvalificerat hemliga handlingar. Är
dessa handlingar även i dag kvalificerat hemliga ska
utlämnandet  prövas av regeringen, säger Ulf Söderberg.

Krigsarkivet firar sitt 200-årsjubileum med en rad före-
läsningar under hösten. En historik har också skrivits. l

Krigsarkivet i siffror

1805 Krigsarkivet grundas som 

ett kontor vid Fältmätningskåren.

1831 Topografiska kåren sätts upp.

1873 Generalstaben grundas.

1882 Krigsarkivet öppnas för forskare.

1923 Krigsarkivet får inspektionsrätt.

1926 Nya lokaler i Generalstabens nya 

byggnad på Östermalmsgatan.

1943 Egen myndighet under försvars-

departementet.

1947 Nya lokaler i Tre Vapen på Gärdet.

1957 Depå i Solvalla-området.

1992 Krigsarkivet lämnar dåvarande

Försvarsmakten.

1995 Blir del av Riksarkivet.

1995 En ny depå öppnas i frihamnen i 

Stockholm.

Hyllmeter arkivhandlingar: 72000

Kartor och ritningar, enheter: cirka 900000

Fotografier: cirka 600000

Böcker: cirka 250000

Antal forskarbesök per år: 5000– 6000 

Skriftliga förfrågningar från 

myndigheter och enskilda: 2300 per år

Inspektioner och besök: 35-40 per år

Anställda: 28

Lokalkostnader: 9.3 miljoner kr

Löner: 11 miljoner kr

Ur Marinens ritningar A IV Skärgårdsfartyg. 1780-tal. foto krigsarkivet

Militärledningen år 1976. Ett av över mer än en halv miljon foton som finns i arkivet

foto krigsarkivet
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Som chef för Operativa insatsledningen

hade Jan Jonsson dagarna efter hän-
delserna den 11 september 2001 ansvaret
för vad Försvarsmakten gjorde och inte
gjorde för Sveriges säkerhet. Det är ett
någorlunda färskt exempel på behovet av
en förändrad lagstiftning vad gäller
Försvarsmaktens ingripanden i fredstid.

Försvarsmakten hade efter 11 septem-
ber flygplan med skarpa vapen i luften
över huvudstaden, men utan befogenhet
att på egen hand använda eldkraft.

– Det är bra att få en reglering på det här
sättet. Det var inte bra att få tryck på sig
att från regeringskansliet att sätta upp
incidentberedskapen över Stockholm och
efter tre timmar få ett mobiltelefon-
nummer från vilket jag kunde få eldtill-
stånd. Det är klart att jag funderade över
vem som fanns i andra änden av telefonen
och hur juridiskt hållbart ett eldtillstånd
skulle vara. För mig har det länge varit en
osäker fråga som inte varit reglerad.

Försvarsmakten ska hjälpa polisen vid terrorism och annan

svår brottslighet. Det slår regeringens utredare Olof Egerstedt

fast. Utredningen föreslår en ny lag om stöd till polisen från

framför allt Försvarsmakten.

Försvarsmaktens insatschef, generallöjtnant Jan Jonsson,

är nöjd med Egerstedts utredning, som bland annat innebär

att försvarets personal kan få polismans befogenheter.

text anders sjödén

Olof Egerstedt konstaterar i sin utred-
ning att polisen har förmåga att med
egna resurser klara flera skilda slags ter-
roristattentat, men inte alla. Stödet be-
hövs vid svårartade fall av terroristbrott
men även vid mindre omfattande brott,
då framför allt som stöd för händelser i luft-
rummet eller till sjöss. Ett genomgående
stödbehov finns också  i situationer där det
förekommer inslag av kemiska, biologiska,
radiologiska eller nukleära ämnen.

Försvaret ensamt om förmåga

Polisen ska också kunna begära stöd vid
vissa extrema fall av grov, organiserad
brottslighet, både med och utan koppling
till terrorism, och vid brottslighet som
brukar betecknas som systemhotande, det
vill säga som utsätter rättsväsendet och
andra av samhällsordningens grundpelare
för påfrestningar av allvarligt slag.

– Luft och sjö är två arenor där ingen an-
nan i princip har någon förmåga. På mar-

ken är det annorlunda. Där har polisen
förmåga. Bekymret för polisen är att det
finns alldeles för många sårbara punkter
i samhället som kan utsättas för sabota-
ge. Antalet känsliga mål överstiger vida
all kapacitet som polis och bevakningsbo-
lag har. Vårt största bidrag där är en stor
volym människor som kan skydda och
bevaka. Polisen vill inte bli låst i fasta
uppgifter, något som vi klarar av ganska
enkelt med soldater och hemvärn. Det
här har gått att göra redan nu vid skydds-
objekt, men vi behöver tydligare insatsre-
gler. Det bedömer jag kommer att regleras
nu, säger Jan Jonsson.

Olof Egerstedt menar i sin utredning
att det är dags att påtagligt nyansera den
gamla synen på det militära försvarets
roll i civila sammanhang. Att använda
försvaret i vålds- och tvångssituationer
har mer eller mindre varit tabu sedan
händelserna i Ådalen 1931. Fem personer
omkom då till följd av militär skottloss-

Egerstedts utredning om försvarets stöd till polisen

Större befogenheter
vid terrorbekämpning

Generallöjtnant Jan Jonsson.



Insats & Försvar | 5:2005  63

ning i samband med en arbetardemon-
stration i Lunde vid Ångermanälven i maj
1931. Händelserna i Ådalen måste dock
bedömas i sitt tidsmässiga sammanhang,
menar Olof Egerstedt och pekar på att de
samhällspolitiska och strukturella för-
hållanden som då rådde inte finns i dag. 

– Det kalla kriget är slut och vi har en
förändrad omvärld med nya krav. Hot-
bilden är en annan, men regelverket har
inte ändrats. Hela det mycket omfattande
lagstöd som fanns för att kunna hantera
en invasion, med alla befogenheter och
möjligheten att ta samhällets samlade
resurser i anspråk för att försvara landet,
finns kvar. Däremot har vi inte förändrat
lagen för att kunna möta de nya hoten,
säger Jan Jonsson.

En skyldighet

Den myndighet som får en begäran från
polisen om stöd blir i praktiken skyldig
att stödja polisen med till exempel
underrättelser, utrustning, transporter
och personella resurser. Stöd enligt den
nya lagen ska kunna lämnas bland annat
som underrättelser och annan informa-
tion samt i form av utrustning, transpor-

ter, personella resurser och verksamhet,
heter det i utredningen. Personal från
Försvarsmakten får enligt den nya lagen i
vissa hänseenden polismans befogenhe-
ter. 

Det innebär att Försvarsmaktens perso-
nal i extrema situationer kan sätts in,
dock under polisens ledning, för att an-
vända tvång eller våld mot enskilda. 

När personal från Försvarsmakten utö-
var polismans befogenhet ska detta alltid
ske under direkt ledning av ett polisbefäl.
Polisen har ledningsansvaret över de resur-
ser som andra myndigheter lämnar som
stöd enligt den nya lagen. Den myndig-
het som lämnar stöd ska dock svara för
den praktiska ledningen av de egna resur-
serna.

– Det är polisens insatschef som fattar
beslut om vilka uppgifter vi ska lösa. Det
är viktigt. Vi kan inte ha dubbelkomman-
do. Skillnaden med att personalen får
polismans befogenheter, med vissa un-
dantag, är att vi får rätt att nyttja laga
våld. Utan det skulle vi vara hänvisade till
nödvärnsrätt och envarsingripande. Det är
en för tunn juridisk grund för en svår upp-
gift. 

I de förslag som finns är värnpliktiga
under utbildning undantagna från att
tjänstgöra.

– Det är rimligt att icke färdigutbildade
soldater inte används för svårare uppgif-
ter. Det gör vi inte ens själva i Försvars-
makten. Var omslagspunkten går vet vi
ännu inte, det får vi se längre fram när
föreskrifterna är klara. Med ett nytt
utbildningssystem med tre terminer har
man praktiskt taget en anställning under
den tredje terminen. Omslagspunkten
när vi kan använda värnpliktiga för den
här typen av uppgifter borde vara vid det
tillfället då de väljer att gå den tredje ter-
minen, säger Jan Jonsson.

Enligt Jan Jonsson innebär en ny lag enligt
utredarens förslag inte någon nämnvärd
ytterligare belastning för Försvarsmakten.

– Eftersom vi ska kunna bidra med
resurser och förmågor som redan finns
inom Försvarsmakten, men inte hos poli-
sen, så innebär inte utredarens förslag
någon stor belastning. Det är väl egentli-
gen ganska självklart, om stora samhälls-
värden står på spel, att alla samhällets
resurser kan användas för att bekämpa ett
sådant hot. l

Försvarsmaktens personal kan bland annat få övervakningsuppgifter för att stödja polisen vid terroristattentat. foto: andreas karlsson/fbb



Miljö | Skjutfält

64 Insats & Försvar | 5:2005

Revingehed är Sveriges största pansarövningsfält. Med
sin omväxlande terräng erbjuds här gedigna övningsmöj-
ligheter. Men fältet är också ett unikt naturområde. På
markerna ligger bland annat Krankesjön, som är en inter-
nationellt viktig häck- och rastfågellokal. Här växer upp till
25 olika arter örter och gräs per kvadratmeter. Floran och
faunan är ibland dessutom unik. 

– Det finns flera arter som man i hela Norden nästan
bara hittar på Revingefältet. 

Det menar biologen Håkan Ljungberg vid ArtDataban-
ken, en enhet som har till uppgift att sammanställa röd-
listor över hotade arter. På insektssidan nämner Ljungberg
bland annat olika vildbin och skalbaggar. Bland skalbagg-
garna finns en grupp som heter frölöpare där ett dussintal
medlemmar är upptagna på rödlistan.

– Och där är en hel rad arter knutna till Revingefältet,
säger Håkan Ljungberg. 

Kor och stridsvagnar rör om 

Att dessa bara återfinns på Revingefältet, och i viss mån på
Ravlunda skjutfält, beror på att det här finns stora öppna
sandmarker. Detta är idag ett sällsynt naturinslag, men var
vanligare förr då man bedrev åkerbruk och boskapsdrift
även på magra sandjordar. 

Med ökade lönsamhetskrav övergavs dock brukningen
av marken, med följden att sandmarkerna växte igen.
Detta ledde i sin tur till att arterna som levde där försvann.
På Revingeheds övningsfält och Ravlunda skjutfält finns
dock de öppna sandmarkerna och arterna kvar, tack vare ett
lyckligt samspel mellan militärfordon och betande kor.

På skjutfältet Revingehed 

Stridsvagnar räddar
kor och hotade  arter

Militärens påverkan förklaras av att mekaniserade för-
band från Södra Skånska Regementet, P 7, övar här. Pansar-
bandvagnar, Stridsfordon 90 samt 55 ton tunga Leopard-
stridsvagnar kör över Revingefältet året runt. 

Till sin hjälp har man 1600 kor. Dessa kommer från
Kerstin och Carl-Axel Dahlgrens gård KC-ranch. Kornas
starka påverkan på fältet beror på, förutom deras stora
antal, att de rör sig utomhus året runt och att de uteslu-
tande livnär sig på det naturliga betet. Denna ovanliga
grovfoderbaserade utfodring medför dessutom att köttet
från djuren får en hälsosam fettsyrasammansättning och
blir garanterat fritt från BSE-smitta. 

Oavsett kornas olika förtjänster så är de militära fordo-
nen av avgörande betydelse för de hotade arterna. Betande
kor förmår inte ensamma att hålla marken så öppen som
krävs för de allra mest hotade arterna. 

– Med endast bete skulle sandmarkerna långsamt växa
igen, och därmed skulle flera arter försvinna från landet,
säger Håkan Ljungberg. 

Militärfordonen har ytterliggare en viktig funktion. Det
räcker nämligen inte bara att hålla fälten öppna för att
hålla floran och faunan kvar. Marken behöver också röras
om. Förr skötte plogen detta arbete. I dag är det stridsvag-
narna som skapar de viktiga störningarna i sandmarken.  

– Det är på de uppkomna sandytorna som man hittar de rik-
tigt unika växt- och insektsarterna, säger Håkan Ljungberg.

Kulturhistoriskt arv av europeiskt intresse

Paul-Eric Jönsson är kommunekolog på Lunds kommun.
Han betonar att markerna på Revingefältet inte bara är

Revingeheds pansarövningsfält är ett unikt miljöom-

råde. Här lever flera hotade växter och djur. Dessa

unika arter är helt beroende av en annorlunda

samverkan mellan stridsvagnar och kor. 

text & foto magnus alm
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unika i Sverige. De öppna sandmarkerna är en starkt bidra-
gande orsak till att Revingefältet uppmärksammats även
inom EU:s naturvårdsarbete.

– Regeringen har bedömt att Revingefältet är viktigt ur
ett europeiskt perspektiv, och har därför klassat och anmält
området som ett Natura 2000-område, säger Paul-Eric
Jönsson. 

Natura 2000-nätverket innehåller livsmiljöer som anses
värdefulla i ett europeiskt perspektiv och kom till inom EU
för att säkra att skyddsvärda arter och livsmiljöer finns
kvar på lång sikt.

Paul-Eric Jönsson pekar också på att korna och strids-
vagnarna återställer en del av en gammal landskapsbild.
Stora öppna betesmarker var nämligen ett vanligt inslag i
Skåne för några hundra år sedan.

– Så med den nuvarande verksamheten bevaras även en
unik del av vårt kulturhistoriska arv, säger Paul-Eric Jönsson.

Unika övningsmöjligheter på ett välbesökt fält

Mot bakgrund av Revingeheds unika miljö, så finns det i
olika dokument klara riktlinjer för hur fältet ska skötas. I
bland annat Fortifikationsverkets skötselplan står angivet
vilka arter som finns på fältet och vilka åtgärder man ska
vidta för att de ska ges tillbörlig hänsyn. 

Fältets olika intressenter träffas också regelbundet, som
till exempel i revingerådet, där representanter från bland
annat regementet, Fortifikationsverket, Länsstyrelsen,
kommunen, arrendatorer och församlingar möts för att
utbyta synpunkter och information. 

Kapten Claes-Göran Claesson, miljöhandläggare på P 7,

menar dock att fältet till stor del sköts just genom att man
är verksam med militär övningsverksamhet. Det brukar
inte heller vara färre övningar som efterfrågas, snarare
tvärtom. 

– Länsstyrelsen uttrycker ofta att de önskar mer militär
verksamhet i delar av fältet där vi inte kör så mycket, säger
Kapten Claesson.

Revingefältet är ett öppet övningsområde utan stängsel
dit även civila personer är välkomna. Forskare från Lunds
universitet, fågelskådare och andra naturintresserade
kommer inte bara för insekterna utan också för att se de
återflyttade storkarna, de speciella grodorna och de unika
mattorna av hedblomster. Mängden ryttare, hundägare,
terrängcyklister och vandrare skvallrar om att övningsfäl-
tet är ett uppskattat ströv- och rekreationsområde. 

Kapten Gerhard Kosel, som är ytterst ansvarig för
övningsfältet, betonar dock att Revingefältet främst är ett
övningsfält med unika övningsmöjligheter. 

– Men det är ju extra roligt med de dimensioner som till-
lkommer, avslutar han. l

Fotnot: ArtDatabanken är en för Naturvårdsverket och

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) gemensam arbetsen-

het med SLU som administrativt ansvarig. I arbetsuppgif-

terna ingår bland annat att bedöma arters status, samman-

ställa rödlistor över hotade arter och utarbeta förslag till

åtgärder.

Det finns flera arter i Norden som man nästan

bara hittar på Revingefältet. Kerstin och Carl-

Axel Dahlgrens kor påverkar landskapet. Med kor-

nas hjälp  är de militära fordonen av avgörande

betydelse för de hotade arterna. Betande kor för-

mår inte ensamma att hålla marken så öppen

som krävs för de allra mest hotade arterna. 
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Fråga Braunstein

Skicka dina frågor till mili-

tärhistoriker Christian

Braunstein på adressen:

Fråga Braunstein 

Insats & Försvar

Försvarsmakten

107 85 Stockholm

Vem är det egentligen som skjuter salut

på de olika salutstationerna? 

Lars Andersson

På flera ställen finns inte någon behörig
militär personal kvar som kan sköta om det
hela. Redan för fyra år sedan var problemet
akut och då fick marininspektören i upp-
drag av protokollet på Högkvarteret att skri-
va del 7 i Ceremonireglementet –
Salutinstruktion – men vad jag vet har ing-
enting hänt (samma sak gäller för övrigt
för delen 4 – Marinens ceremonier). 

Det verkar tyvärr vara nödvändigt att
minska antalet fasta salutstationer.
Självfallet måste en finnas i Stockholm
nära Kungl slottet och kanske är då den på
Kastellholmen bäst – det är åtminstone
lättare att följa säkerhetsbestämmelserna
där – och nu blir det troligen Amf1 som får
ta på sig det uppdraget. Dessutom behövs
en i Karlskrona och en i Göteborg, vilka
Marinbasen i Karlskrona får hålla rätt på.
Såsom varande landets största garnisonss-

Jag måste börja med att tacka alla som hört av sig

efter det senaste numret av denna tidskrift.  Att det

skulle bli en så överväldigande positiv reaktion på

mina, som jag själv ibland tänkte, gammalmodiga

synpunkter på uttrycket ”officer och gentleman”

kunde jag aldrig ana. – Men nu till detta nummers

skörd av frågor där salutskjutning har blivit huvud-

numret.
Christian Braunstein

stad bör väl även salutbatteriet i Boden
finnas kvar och då nu landets enda artille-
riregemente finns där så bör det inte bli
några personalproblem. Däremot är jag
mycket tveksam till om salutstationerna i
Vaxholm, Fårösund och Härnösand kan
finnas kvar. Det är ju inte bara att skjuta;
personal måste vara utbildade på pjäserna,
dessa måste vårdas och säkerhetsbe-
stämmelserna följas. Vad avser den salut-
skjutning som sker vid doktorspromotioner
vid landets universitet är min åsikt att
denna får ombesörjas av de militärkultur-
historiska artillerigrupper som bl a finns i
Skåne, Göteborg och Östersund och att
äldre mynningsladdade artilleripjäser då
används.

Sixten Svensson i Nättraby som bör vara
en av landets auktoriteter på flottans tradi-
tioner anser att saluten härstammar från
den gamla seden att örlogsfartyg utbytte
hälsningar denom att avfyra ett antal skott
när de möttes. Sixten kommer också med
några intressanta och för mig okända upp-
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Med det här numret av
Insats & Försvar får du
också en liten skrift om
en stor och viktig under-
sökning som genomförts
i Försvarsmakten. Det är
en vetenskaplig under-
sökning som handlar om
våra värderingar.

Försvarsmaktens upp-
drag har förändrats.

Många av oss anställdes när omvärldsläget – och därmed de krav
som ställdes på oss – var helt annorlunda än i dag. Allt fler kvinnor
har rekryterats, men den starka mansdominansen består. Det
finns också påtagliga skillnader mellan civil och militär kultur.
Mycket ”sitter i väggarna”.  

Undersökningens resultat presenteras i rapportserien
”Värderingar som styrmedel”. Den ger oss en bra kunskapsgrund
att stå på i det fortsatta arbetet för en gemensam värdegrund.
Bakom projektet står både Försvarsmakten och de fackliga organi-
sationerna.

Titta i skriften. Läs om undersökningen. Den handlar om oss
som är verksamma i Försvarsmakten. Fundera på din egen situa-
tion, din egen roll. Hur påverkar dina attityder dig i jobbet? Vilka
värderingar är dina? Vad förväntas av dig? Var och en av oss har
mycket att reflektera över.

En gemensam värdegrund skapar klarhet – från våra individu-
ella uppgifter hela vägen fram till våra gemensamma strategiska
mål.

Värderingsfrågorna kommer att ha en viktig plats under hösten
och vintern när jag besöker våra förband och andra verksamhets-
ställen runt om i landet. Jag vill tala direkt både till och med så
många som möjligt av våra officerare, civilanställda och värnplik-
tiga soldater. Det kommer alltså att bli personalmöten med många
deltagare.

Reformeringen av Försvarsmakten fortsätter med hög inten-
sitet. Det senaste året har innehållit en rad svåra ställningstagan-
den och beslut. Många av våra anställda har påverkats av nedlägg-
ningar och flyttade enheter. Nu gäller det att lägga all kraft på
målet: ett effektivt och användbart insatsförsvar.

Jag vill nu möta mina medarbetare ur alla personalkategorier,
inklusive de soldater som nu gör sin grundutbildning, för att till-
sammans staka ut den fortsatta vägen framåt. Det finns i dag
inget utrymme för ”vi och dom-tänkande” som understryker i
stället för överbryggar kulturskillnader mellan civila och office-
rare, värnpliktiga och anställda, män och kvinnor. Vi är en för-
svarsmakt, ett insatsförsvar, och vi måste arbeta tillsammans.

Öppenhet, Resultat och Ansvar är tre ledord som utgör kärnan i
Försvarsmaktens nya värdegrund. De går inte alltid helt hand i
hand utan kan i varierande grad stå i konflikt med varandra. Det
krävs avvägningar och kompromisser. 

Rapport om värderingar
en bra grund att stå på

Ingenstans är detta tydligare än inom den militära underrät-
telse- och säkerhetstjänsten (Must). Kraven på att åstadkomma
resultat och ansvaret för människors säkerhet både inom och
utom Försvarsmakten nödvändiggör begränsningar i öppenheten.
Under lång tid har den kompromissen inneburit att det mesta av
Must:s verksamhet varit dold för allmän insyn.

I dag lever vi i en långt mer öppen värld. Underrättelseområdet
har breddats. Vi måste förstå det komplexa strategiska spelet i vår
omvärld där den militära utvecklingen bara är en av många pus-
selbitar. Öppna källor spelar nu en dominerande roll och under-
rättelseverksamhetens prioriterade uppgift går allt mer från
inhämtning till analys. Ökad öppenhet går hand i hand med
effektivitet och resultat. Detta speglades på ett bra sätt i förra
numret av Insats & Försvar.  

Strävan till ökad öppenhet gäller generellt och i detta nummer
riktas ljuset mot den andra delen av Must:s verksamhet, säker-
hetstjänsten. 

Säkerhetstjänstens uppgift är att skydda mot verksamhet som
mer eller mindre dolt hotar viktiga nationella värden och intres-
sen. Det ligger i denna verksamhets natur att mycket måste ske
med höga krav på sekretess. Öppenhet står här många gånger i
direkt konflikt med möjligheterna att åstadkomma resultat, det
vill säga upprätthålla det skydd samhället måste ha. Sekretess och
andra hänsyn behövs för den egna personalens säkerhet likaväl
som säkerheten för de andra externa källor som bidrar med infor-
mation. Vi kan heller inte vara öppna med hur vi exakt arbetar och
disponerar våra resurser. 

Det insatta insatsförsvaret ställer nya krav på säkerhetstjän-
sten. Under invasionsförsvarets dagar hade vi huvudsakligen
nationellt bestämda säkerhetsintressen att ta hänsyn till. I dag
uppträder svenska förband i multinationella krishanteringsopera-
tioner i alla delar av världen vilket gör att säkerhetsdimensionen
är betydligt mer omfattande. Vårt säkerhetsarbete påverkar också
av andra nationers säkerhet och omvänt. Samarbetet inom EU och
med Nato innebär att vi fortlöpande måste leva upp till gemen-
samt formulerade säkerhetskrav. Vårt anseende som seriös samar-
betspartner bygger på förmåga att professionellt leva upp till gjor-
da åtaganden.

All personal i utlandsstyrkan genomgår säkerhetsprövning
innan de sänds ut. Det är en grannlaga uppgift där syftet är att
skydda både individen och förbandet. Öppenhet och ansvar hand-
lar här inte minst om att klarlägga de risker och problem som kan
uppkomma genom nära band till människor och verksamhet i de
områden där vi verkar. Det är viktigt att detta sker tidigt och att de
beslut som tas så långt det är möjligt kan förstås och accepteras i
samförstånd med berörda individer. Här har både förbandschefer
och Must ett stort gemensamt ansvar. Detta arbete står inte i strid
med Försvarsmaktens värdegrund. Jag har förtroende för det sätt
som säkerhetsprövningarna sker.

håkan syrén
överbefälhavare
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lysningar om svensk lösen vilket, under
tidigare århundraden, var den salut som
oftast användes vid hälsningen. I Östersjön
fanns det länge bara två flottor – den dan-
ska och den svenska – och den danska lösen
var tre skott medan den svenska var två.
Det äldsta kända uppgiften om svensk
lösen är från 1570 års sjöartiklar där det
står ”När amiralen vill sätta ankar skall
han skjuta lösen”. Denna typ av hälsning
försvann dock under 1800-talet.

Varifrån kommer marinofficerarnas ögla

på ärmen?

Björn Thärnström  

Tyvärr har jag ingen aning. Det enda jag vet
att den kom till Sverige under 1800-talets
andra hälft med den brittiska flottan som
förebild. Att den skulle ha någonting att
göra med lord Nelsons förlorade arm tror
jag dock är en vandringssägen. Jag skickar
dock frågan vidare till läsekretsen.

Är det internationell praxis att ordföran-

den/presidenten i till exempel en

nordisk/internationell kommitté själv bör

inneha denna kommittés förtjänstmedalj i

guld (utan att uppfylla kraven enligt stad-

garna) för att kunna dela ut motsvarande

valör?” 

Walter Meijer och Hans Lillerskog

Det enda jag kan svara på detta att jag
aldrig hört talas om något sådant. Det är ju
det som är skillnaden mellan en orden och
en medalj! Ett ordenstecken delas ut av
stormästaren (motsv) i ordenssällskapet
och denne har självfallet den högsta gra-
den inom den aktuella orden, medan en
medalj delas ut för en viss förtjänst som
den aktuelle ordföranden normalt inte har
åstadkommit. 

Ett bra exempel är att ÖB delar ut
”Försvarsmaktens belöningsmedalj för
internationell tjänst” utan att själv ha
denna. Under mina år på Högkvarterets
protokollavdelning gavs normalt inte

bärandetillstånd för en regementsför-
tjänstmedalj (motsv) om det angavs i stad-
garna att förbandschefen skulle få den i
guld vid sin avgång eller om man erhöll
den efter ett visst antal års tjänstgöring –
oavsett hur man skött denna. Det var dock
ett antal chefer som hade synpunkter på
detta.

ÖB delar ut Försvarsmaktens belöningsmedalj för internationell tjänst vid en ceremoni på borggården, Stockholms slott. Vid samma tillfälle medaljerades

även  Christian Braunstein, längst till vänster på bilden. foto: peter liander/fbb
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Rekryteringen igång

Val i Liberia

Vid sidan av sin militära uppgift har styrkan LA
03 i Liberia drivit humanitära projekt på ideell
basis, som finansieras genom insamlingar bland
de svenska soldaterna. I ett av projekten har ett
barnhem i Monrovia fått ett nytt bostadshus,
och ytterligare ett är under uppförande. 

Representanter för LA 03 överlämnade nyligen en gåva till
kungen och drottningen som ett bevis på liberianernas
uppskattning. 

Med anledning av svenskarnas arbete i Liberia överläm-
nade representanter för barnhemmet en gåva till den sven-
ske kontingentchefen Mikael Johansson i samband med
Liberias nationaldag tidigare i år. 

Gåvan var ämnad för HM Konungen och HM
Drottningen som ett bevis för barnhemmets tacksamhet
mot den svenska FN-styrkan och Sverige som nation.
Svenskarna har tidigare överlämnat en bild på det svenska
kungaparet på Sveriges nationaldag. En delegation från
den tredje svenska styrkan i Liberia, LA 03, överlämnade
gåvan till kungaparet på Drottningholms slott. 

Kungen och drottningen visade sin uppskattning och
sitt intresse med många frågor kring situationen för civil-
befolkningen i Liberia. 

Löjtnant Sandra Jansson, menig Daniel Andersson,
menig Elias Mibesjö och menig Agnieszka Radomska togs
emot av kungaparet på Drottningholm. De har alla varit
engagerade i det humanitära projektet. 

– Det känns roligt att kungaparet visar sitt intresse på
det här sättet. Speciellt drottningen är mycket engagerad i
frågor som rör barn, säger Sandra Jansson efter den halv-
timmeslånga audiensen hos kungaparet. 

Den svenska FN- styrkan i Liberia utgör en viktig del av
det militära bidraget till Unmil. 

Styrkan är en avancerad och kraftfull enhet som ska
kunna sättas in över hela landet och står direkt under den
militära FN-chefens befäl. 

– Att just kungen och drottningen skulle få gåvan är ett
sätt att visa uppskattning. De har själva inget kungahus i
Liberia. Det blir på det viset något speciellt med att över-
lämna en gåva till just kungaparet, säger Daniel
Andersson. l

Barnhem i Liberia tackade Sverige

Löjtnant Sandra Jansson tillsammans med kungen och drottningen under överlämningen av gåvor från Liberia på Drottningholms slott.

foto: anders sjödén/fbb




