
TIDSKRIFT I 

SJÖVÅOSENDET 

1771 

MED FÖRSTÅND OCH STYRKA 

UTGESAV 

KUNGL ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET 
N:r 1 1995 



TIDSKRIFT I SJÖV ÄSENDET 
FÖRSTA UTGIVNINGSÅR 1836 

KUNGL ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET 
KARLSKRONA POSTGIRO 125 17- 9 BANKGIRO 446 -3220 

Redaktör och ansvarig utgivare: Kommendörkapten LARS WIGERT, FMV, 115 88 Stock
holm, telefon: 08-782 63 85 telefax: 08-663 98 08. 

Kungl. Örlogsmannasällskapets postadress: Box 10186, 100 55 Stockholm. 

Annonser: ÅKE T:SON LOVEN, Djurgårdsslätten 92, 115 21 Stockholm, telefon 08-
66210 71. 

Ekonomi och prenumerationer: JAN BRING, Fannydalsplatån 2, 13141 Nacka, telefon 08-
716 73 38. Telefax 08-466 97 92. 

Tidskrift i Sjöväsendet utkommer i regel med 4 häften per år. Prenumerationspris 
50 kronor per år inom Sverige, 80 kr utrikes. Prenumeration sker endast genom att avgiften 
insätts på postgirokonto 125 17-9. 

Inbetalningskort utsänds med första häftet år ligen. 
Införda artiklar, recensioner, o dyl honoreras med c:a 50 kronor per sida. 
För införd artikel, som av KÖMS anses särskilt förtjänt , kan författaren belönas med 

sällskapets medalj och/eller penningpris. 
Bestämmelser för Kungl. Örlogsmannasällskapets tävlingsskrifter återfinns i häftena nr l 

och 4. 

TIDSKRIFT l SJÖVÄSENDET 

158 årgången 1 häftet 

Meddelanden ................................................................................................................. 3 
Militära aktiviteter i den ekonomiska zonen ............................................................. 7 
Av Marie Jacobsson 
Simulatorer för utveckling av framtidens marin ..................................................... 19 
Av Benny Sjövall 
Att styra försvaret ....................................................................................................... 26 
Av Bengt Gustafsson 
Sverige inför ett säkerhetspolitiskt vägval ............................................................... 28 
Av Jörgen Ericsson 
Ett motiv till ubåtskränkningarna ............................................................................. 41 
Av Nils Bruzelius 
Amerikansk utbåtspolicy idag ................................................................................... 50 
Av Jarl Elisen 

JSSN 0040-6945 

Särtryck av införda artiklar kan beställas hos 
redaktören inom en månat/ efler utgivningsdagen. 

Abrahamsons Tryckeri AB, Karlskrona 1995 

TIDSKRIFT I 

1771 

MED FÖRSTÅND OCH STYRKA 

UTGESAV 

KUNGL ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET 
158 årgången 1 995 



2 

Svemk ma rin säkerhetspolitik 
1939-1945 

Sjöförsvaret i säkerhetspolitiken 
- ett studieprojekt i Kungl Örlogsmannasällskapets regi 

Hittills har utkommit: 

Bertil Stjernfelt 
Ålands hav och öar - brygga eller barriär 

Bertil Åh/und 
Svensk maritim säkerhetspolitik 1905-1939 

Bertil Åh/und 

Svensk maritim säkerhetspolitik 1939-1945 

Angivna priser inkluderar portokostnader. Vid 
samtidig beställning av alla tre böckerna är priset 

90:-

120:-

150:-

300:-

Böckerna, som ges ut i samarbete med Marinlitteraturföreningen, kan beställas 
direkt från Kungl Örlogsmannasällskapet, Box 10186, 100 55 STOCKHOLM. 

Meddelande 
från 

Kungl. Örlogsmannasällskapet 

Nr 8194 Kungl Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde, tisdagen 1994-12-20 

(Utdrag ur protokoll) 

Sammanträdet hölls i Kungl Örlogsmannasällskapets bibliotek och i Sjöofficerssäll
skapets mässlokaler i Karlskrona i närvaro av 38 ledamöter och inbjudna gäster. 

§2 Tillkännagav ordföranden att sedan föregående sammanträde har ordinarie 
ledamoten Lennart Rudling samt korresponderande ledamoten Sven-Ola Träff 
avlidit. 

§3 Protokollet från föregående sammanträde lästes upp och godkändes. 

§4 Avhöllledamoten Benny Sjövall sitt inträdesanförande under rubriken "Simu
latorer som hjälpmedel vid utveckling av marina förband". 

§6 Avhöll korresponderande ledamoten Bo Huldtett anförande på temat "Inter
nationell utveckling efter det kalla kriget" som grund inför kommande årsbe-
rättelse. 

§7 Genomfördes kort diskussion på temat "Svenska marinen i ett nationellt och 
internationellt perspektiv". 

Vid protokollet 
Herman Fältström 
sekreterare 
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Nr 1/95 Kungl Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde, torsdagen 1995--01-26 

(Utdrag ur protokoll) 

Sammanträdet avhölls på Officersmässen vid Västkustens marinkommando, Göte
borg i närvaro av 21 ledamöter och inbjudna gäster. 

§2 Orienterade sekreteraren om kommande sammanträden samt konferensen 
The First International Workshop on Low Intensity Conflict (!LIC 95) 1995-
03-28-31. 

§3 

§4 

§5 

§6 

Protokollet från föregående sammanträde lästes upp och godkändes. 

Förrättades val av föredragande för 1995 i vetenskapsgrenarna I och II enligt 
följande: 

I- Strategi och stridskrafters användning, delområde strategi- Korresponde
rande ledamoten Bo Huldt 

I - Strategi och stridskrafters användning, delområde operativ verksamhet -
Ledamoten Ulf Rubarth 

II- Personal, utbildning och organisation- Ledamoten Torsten Lindh 

II - Personal, utbildning och organisation - Korresponderande ledamoten 
Staffan Kvarnström 

Avhöll ledamoten Bengt Johansson sitt inträdesanförande under rubriken 
"Svenska marinen i internationell miljö ur ett strategiskt perspektiv" 

Avhöllledamoten Bengt Delang sitt inträdesanförande under rubriken "För
svarets chefer i dubbla roller". 

Vid protokollet 
Herman Fältström 
sekreterare 

Nr 2/95 Kungl Örlogsmannasällskapets sammanträde tisdagen 1995-02-07 

(Utdrag ur protokoll) 

Sammanträdet arrangerades tillsammans med Kungl Krigsvetenskapsakademin, A v
delning 11 och genomfördes i seminareform under rubriken "Marinen och internatio
nell verksamhet" på Militärhögskolan i Stockholm i närvaro av 111 personer från 
Kungl Örlogsmannasällskapet (57 ledamöter), Kungl Krigsvetenskapsakademin, 
Högkvarteret, Kustflottan och Militärhögskolan. 

§l Hälsade ordföranden i Avdelning 11 inom Kungl Krigsvetenskapsakademin, 
tillika ledamoten i KÖMS Frank Rosenius välkommen och förklarade sam
manträdet öppnat. 

§2 Avhöll ambassadör Nils Daag, Försvarsdepartementet anförande över ämnet 
"Svensk säkerhetspolitik och krav på Försvarsmaktens deltagande i internatio
nell verksamhet". 

§3 

§4 

§6 

Talade ledamoten Peter Nordbeck över ämnet "Marinen och internationell 
verksamhet". 

Föredrog ledamoten Fredrik Hillelson utdrag ur årsberättelse i Kungl Krigsve
tenskapsakademin, avdelning 11 med titeln " Internationell verksamhet ur ett 
Bryssel-perspektiv". 

Ledamoten Claes Tornberg talade över ämnet "MHS och utbildning rörande 
internationell verksamhet". 

§7 Redovisade kommendörkapten Lennart Månsson erfarenheter från det svens
ka deltagandet i PFP-övningen "Cooperative Venture -94". 

§8 Redovisade kommendörkapten Michael Aaröe erfarenheter från tjänstgöring 
ombord på en tysk fregatt under "Operation Sharp Guard" i Adriatiska havet. 

§9 Lämnade kommendör Christer Nordling en redovisning av planering, som 
genomförts inför ett eventuellt minröjningsföretag i Estland 

§10 Föredragshållarna (utom Nils Daag) formade en panel, som besvarade frågor 
från auditoriet. 

§11 Kungl Örlogsmannasällskapets ordfärade sammanfattade den avslutande dis
kussionen samt förklarade dagens sammanträde avslutat. 

Vid protokollet 
Jan Bring 
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Redan för fyrtio år sedan ut
vecklade vi axelkopplingar, typ 
SKF OK, baserade på tryck
oljemetoden. Den första SKF 
OK-kopplingen monterades 
1945 på M/S Skogaholm. Se
dan dess har vi levererat över 
15.000 kopplingar till krävandt 
marin- och intustriapplikatio
ner över hela världen. 

Senare utvecklade vi Su
pergripbuften. En hydraulisk, 
förspänd, expanderbar pass
bult, som också bygger på 
tryckoljemetoden. Idag finns 
över 5. 000 Supergripbultar 
monterade i flänskopplingar på 
fartyg och inom industrin, dä1 
pålitlighet, snabb montering 
och demontering är av störst 1 

betydelse. 
Risken för att bra produktt r 

ska plagieras är alltid stor. 
Många användare har dyrt få t 
erfara att kopior inte alltid 
motsvarar originalet. Det är 
därför som redare, kraftföre 
tag och andra, specificerar 
SKF OK- kopplingar och Su 
pergripbultar i sina beställ
ningar. 

Inte minst viktig är vår se ·
vice. Varhelst ert fartyg är 
dockat - Shanghai, Hambur ~ 
eller San Francisco - kan v 
vara på plats inom 24 timma . 
Vi är dessutom representer, -
de av SKF: s världsomspän
nande försäljnings- och serv 
ceorganisation, så var ni än 
befinner e r, finns vi alltid när, 
till hands. 

OVAKO Couptings AB 
Box 202. 813 00 Ho fors , te! 0290-250 00, telex 4 7303, telefax 0290-282 70. 

Korresponderande ledamoten 
MARIE JACOBSSON 

Kanslirådet Marie Jacobsson är verksam som folkrättsjurist 
vid Utrikesdepartementets rättsavdelning 

Fredstida militära aktiviteter i den exklusiva ekono
miska zonen 

Inträdesanförande hållet vid sammanträde Stockholm med Kungl Örlogsmanna
sällskapet l november 1994 

"Havet får bara användas för fredliga ändamål" 

Denna regel är en av folkrättens mest fundamentala och gäller såväl i det fria havet 
som i den ekonomiska zonen. Den återfinns i 1982 års havsrättskonvention, men den 
är också en del i ett avsevärt vidare folkrättsligt komplex, där aggressionsförbudet 
(som i sin tur bl a återfinns i FN-stadgan) utgör det viktigaste fundamentet}l 

Regeln låter som en enkel och lättbegriplig rättsregel. Men söker man förtydliganden, 
så kan man börja med frågan: Vad menasmedfredliga ändamål? 

Folkrättsjurister har ägnat mycken möda 
åt att analysera orden fredliga ändamål 
(peaceful purposes). Att uttrycket "fred
liga ändamål" inte förbjuder "icke-mili
tära aktiviteter" står snart klart. Militära 
aktiviteter äger kontinuerligt rum på ha
ven. Örlogsflottor är i rörelse, de genom
för militärmanövrar och vapentester, 
skyddar civila fartyg i krisområden, över
vakar gränser och bedriver underrättelse
verksamhet. Ja, havsrättskonventionen 
stadgar t o m explicit att örlogsfartyg åt
njuter suverän immunitet och implicit att 
de har rätt till oskadlig genomfart av 
andra länders territorialhav.2l 

Havsrätten eller folkrätten förbjuder 
alltså inte sjömilitär verksamhet som så
dan. Däremot begränsas verksamheten 
av de folkrättsliga regler som gäller i 
freds- eller krigstid. I artikel 301 i havs
rättskonventionen slås fast att staterna 
skall avstå från hot om eller användning 
av våld mot andra staters territoriella in
tegritet eller politiska oberoende när de 
utövar sina rättigheter eller skyldigheter 
under havsrättskonventionen. Regeln är 
en upprepning av FN-stadgans non-ag
gressionsförbud, och det är tveksamt om 
den kan anses tillföra något utöver en er
inran om aggressionsförbudets giltighet.31 
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Ämnet 
Ämnet för dagens anförande är "Fredsti
da militära aktiviter i den exklusiva eko
nomiska zonen". Rubriken kräver ett 
visst förtydligande . 

För det första : endast militära aktivi
teter i fredstid berörs. Utanför dagens 
ämne faller alltså frågeställningar som 
berör krigsförhållanden eller neutralitet. 
Inte heller kommer "gråzonstider" eller 
"gränsöverskridande" aktiviteter, t ex 
"hot pursuit" att beröras. 

För det andra: avsikten är inte att för
söka definiera "militära aktiviteter". Ut
trycket används här i en vardaglig, löslig 
mening och avser aktiviteter där aktörer
na är militär personal eller personal un
der militärt befäl på örlogsfartyg. Efter
följande exempel får utvisa vad som bl a 
kan anses innefattas i begreppet.4> 

För det tredje: frågan om atomdrivna 
fartyg, kärnvapenbestyckande fartyg el
ler upprättandet av kärnvapenfria zoner 
kommer inte att beröras . 

Kort tillbakablick5> 

Världsamfundets förändrade profil un
der 1960-talet fick stor betydelse för de 
traditionella havsrättsliga reglerna. Nya 
stater föddes jämsides med att ny teknik 
gjorde det möjligt att använda haven 
(t ex för resursutvinning) på sätt som ti
digare inte varit möjligt. Alltfler länder 
ville ha reella möjligheter att dela kakan . 
Den "gamla" havsrätten räckte inte till 
för att möta den nya tidens krav. 

År 1967 höll Maltas FN -ambassadör 
Arvid Pardo ett tal i FN:s generalförsam
ling. Han förklarade att havsbottnen ut
anför kuststaternas jurisdiktion borde 
förklaras vara "mänsklighetens gemen
samma arvedel" (the common heritage 
of mankind). Talet blev startskottet för 
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en behövlig och omfattande översyn och 
revidering av havsrättsreglerna. 

Efter flera års förberedande arbete 
öppnades så FN:s tredje havsrättskonfe
rens 1974. Redan på ett tidigt stadium 
fanns en motsättning mellan de kuststa
ter som bl a krävde exklusiv rätt till re
surserna inom en 200 nm bred havszon 
och anhängarna av den mer traditionella 
principen om havets frihet. Den senare 
linjen företräddes främst av i-länderna, 
de geografiskt missgynnade staterna och 
de kustlösa staterna. 

Omkring år 1977 svängde emellertid 
en stor grupp i-länder och tog ställning 
för rätten att etablera exklusiva ekono
miska zoner Därmed kan sägas att rätten 
att etablera sådana zoner blev accepte
rad. Idag utgör rätten att inrätta en eko
nomisk zon en del av sedvanerätten, dvs 
en stat behöver inte vara part till1982 års 
havsrättskonvention för att inrätta en så
dan zon. Detta faktum har bl a bekräf
tats i avgöranden av Internationella 
domstolen i Haag. Drygt ett nittiotal sta
ter har idag exklusiva ekonomiska zoner 
och ett knappt 20-tal har fiskezoner. 6> 

Havsrättskonventionen antogs 1982, 
men det kom att dröja tolv år innan den 
trädde i kraft. För att konventionen skulle 
träda i kraft krävs att ett år förlöpt efter 
det att 60 stater ratificerat konventionen. 
Detta kommer att ske den 16 november 
1994. Än så länge är det främst u-länder 
som ratificerat konventionen, men åt
skilliga i-länder är nu på väg att göra det
samma. Av de nordiska länderna är det 
endast Island som ratificerat konventio
nen. De övriga nordiska länderna har nu 
påbörjat ett förberedelsearbete med syf
te att inom loppet av några år ratificera 
konventionen. För svenskt vidkomman
de kommer det interna departementsar
betet att pågå minst ett år innan tiden är 

mogen för en formell ratifikation . En ra
tifikation kräver som bekant ett riks
dagsbeslut, men den kommer också att 
tarva ny lagstiftning och vissa lagänd
ringar. 

Den ekonomiska zonens 
(EEZ) juridiska status 
Den exklusiva ekonomiska zonen (EEZ) 
är ett område bortanför, men angränsan
de till kuststatens territorialhav. Den får 
vara upp till 200 nm bred, räknat från 
baslinjen.7> 

EEZ har en speciell juridisk status. 
Denna status brukar kallas en status sui 
generis. Området är varken territorial
hav eller fritt hav. Såväl kuststaten som 
övriga stater har vissa, i havsrättskonven
tionen definierade, rättigheter och skyl
digheter i denna zon. I övrigt gäller den 
folkrättsliga principen om havens frihet
mer om detta nedan.8> 

En viss oklarhet råder fortfarande 
vilken juridisk status de regler har som 
specifikt berör staternas rättigheter och 
skyldigheter i EEZ i ett fall då en stat 
inte är part till havsrättskonventionen. 
Alltmer talar för att även dessa detalj
regler är på väg att få en sedvanerättslig 
status.9> Från svensk sida har hävdats att 
reglerna om EEZ utgör ett "package
deal" och att kuststaterna inte kan 
plocka ur de bästa bitarna ur EEZ-ka
kan och strunta i sina skyldigheter.'") 
Uppfattningen ligger i linje med den 
svenska inställningen att motverka s k 
krypande jurisdiktion, dvs att kuststaten 
utnyttjar de vagheter och oklarheter 
som finns i havrättskonventionen för att 
utsträcka sin jurisdiktion i havsområde
na i större omfattning än vad kompro
missresultatet i havsrättskonventionen 
egentligen medger. 

Reglerna om den exklusiva 
ekonomiska zonen enligt 
havsrättskonventionen 
Alla stater har således rättigheter och 
skyldigheter i de havsområden som nu 
utgör kuststaters exklusiva ekonomiska 
zon. För att få reda på vilka rättigheter 
och skyldigheter en kuststat har i sin 
egen zon eller i andras zoner, måste man 
noga studera det parallellsystem av reg
ler som havsrättskonventionen byggt 
upp. Materian är svårläst, snårig och 
oklar. Förutom de regler som finns speci
ficerade i avsnittet om EEZ, så återfinns 
regler som gäller för alla havsområden 
(dvs även i EEZ), på andra ställen i kon
ventionen. Därtill kommer, vad man 
skulle kunna kalla "speciallagstiftning" 
(t ex regler som utarbetats inom ramen 
för International Maritime Organisation, 
IMO), liksom allmänna folkrättsliga reg
ler, normer och principer som kan gälla 
för verksamhet såväl till havs som till 
lands. 

I händelse av en intressekonflikt mel
lan två staters utnyttjande av EEZ, skall 
en intresseavvägning ske mellan inblan
dade intressenter. Kuststaten skall visa 
"due regard" till andra staters rättigheter 
i den exklusiva ekonomiska zonen">. När 
konventionen inte specificerar om rättig
heter tillkommer kuststaten eller andra 
stater i en EEZ, s k residua/a rättighe
ter12!, och konflikt uppstår om dessa resi
duala rättigheter, så skall konflikten lösas 
på basis av rätt och billighet (equity) .13> 

Vilka rättigheter och skyldigheter har 
då en kuststat i sin EEZ? 

Först och främst bör noteras att kust
staten inte har suveränitet över sin EEZ. 
Däremot har den i vissa avseenden suve
räna rättigheter samt långtgående s k ju
risdiktionsrättigheter. J urisdiktion be-
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står emellertid av tre grundelement: lag
stifta, döma och verkställa. Dessa tre ele
ment av jurisdiktionella rättigheter be
höver inte alltid "uppträda" samtidigt. 
Således kan en stat i ett visst fall ha lag
stiftningsrätt utan att denna följs av en 
verkställanderätt De regler som gäller i 
EEZ är en tydlig illustration av detta fak
tum. Att en stat kan ha jurisdiktionsrätt 
utan att ha suveränitet, eller suveräna 
rättigheter utan att vara suverän, är ett 
tämligen nytt folkrättsligt fenomen som 
för lång tid kommer att ge folkrättsjuris
ter arbete. 

Utan att alltför djupt förlora sig i de 
juridiska irrgångarna, skall nedan ges 
några exempel på varför materian är 
komplicerad- även för jurister. 

* Utan att ha suveränitet över sin EEZ, 
har kuststaten suveräna rättigheter 
vad bl a avser utforskning (ej att för
växla med marinvetenskaplig forsk
ning) , utvinning, bevarande och han
tering av naturresurser. Dessutom 
har kuststaten exklusiva, men inte su
veräna, rättigheter att godkänna och 
reglera konstgjorda öar och installa
tioner för, observera: ekonomiska än
damål.14l Havsrättskonventionen in
dikerar dock inte hur man skiljer en 
militär installation från en civil instal
lation med ett ekonomisk syfte. 

* Kuststaten har också rätt (men ej ex
klusiv rätt som i territorialhavet) att 
reglera, auktorisera och utföra marin
vetenskaplig forskning i sin EEZ. 15l 

* Hur skiljer man mellan "utforskning" 
("exploration") i EEZ, till vilken 
kuststaten har exklusiv rätt, och "ma
rinvetenskaplig forskning" i EEZ 
över vilken kuststaten har "rätt"? 
Havsrättskonventionen ger ingen led
ning. 

lO 

Utöver alla dessa specialregler, gäller 
alltfort den grundläggande principen om 
havens frihet även i kuststaternas exklu
siva ekonomiska zoner - om än i modi
fierad form. 16l Principen formulerades, 
som bekant, redan i början av 1600-talet 
av folkrättsjuristen Hugo Grotius. Den 
innebär att det fria havet får användas av 
alla stater utan åtskillnad och på lika vill
kor, samt att ingen stat får lägga någon 
del av havet under sin suveränitet. Prin
cipens rättsliga status har bekräftats av 
århundradens statspraxis. P g a den mo
derna havsrättens utveckling (framfö
rallt inrättandet av de exklusiva ekono
miska zonerna) , så har det geografiska 
tillämpningsområde , där principen gäller 
fullt ut, nämligen det fria havet, emeller
tid minskats drastiskt. 

Då principens om havens frihet imple
menteras i EEZ modifieras dess innehåll 
av de specialregler som där gäller för kust
staten och för alla andra stater. Sådana av
vägningar är särskilt känsliga när det rör 
sig om militär verksamhet i en EEZ. Det är 
emellertid till denna grundprincip och 
dessa specialregler vi får gå för att söka 
ledning till vilka regler som gäller i EEZ. 

Militär verksamhet i en EEZ 
Vad innebär då det nya folkrättsliga sjö
kort, som 1982 års havsrättskonvention 
utgör, för den militära rörelsefriheten? 

För att rekapitulera: Principen om ha
vens frihet gäller även i en stats EEZ 
efter det att kuststatens rättigheter och 
skyldigheter "avräknats". 

Många stater tolkar denna regel bl a så 
att en stat kan bedriva fredlig militär verk
samhet i annan stats exklusiva ekonomis
ka zon, t ex militära övningar och under
rättelseverksamhet. Vissa stater har klart 
givit till uttryck att de accepterar sådana 

militära övningar. Andra har förklarat en 
sådan tolkning oacceptabel.17l Vad gäller 
underrättelseverksamhet är det dock, av 
naturliga skäl, få länder som vill indikera 
sin "positiva" inställning till att andra län
der bedriver underrättelseverksamhet i 
dess EEZ, varför stater undviker att i just 
detta avseende göra explicita uttolkningar 
av regeln. 

Vad som talar för denna - ofta occi
dentala - tolkning (dvs att en stat kan 
bedriva fredlig militär verksamhet i en 
annan stats EEZ), är att regeln om ha
vens frihet ända sedan principens till
komst på 1600-talet, ansetts innefatta en 
rätt att bruka haven för militära syften. 
Efter aggressionsförbudets tillkomst kan 
en stat givetvis inte använda haven för 
aggressiva syften. Däremot är fredlig mi
litär verksamhet (militära övningar, un
derrättelseverksamhet) tillåten så länge 
den inte utgör hot mot en annan stats 
suveränitet och säkerhet. Här finns givet
vis ett utrymme för tolkning av reglernas 
innehåll. Men det förtjänar understrykas 
att varje försök under havsrättsförhand
lingarna att dränera staters rätt att bedri
va militär verksamhet i området utanför 
andra staters territorialhav, d v s i EEZ 
om sådan inrättats, misslyckades. Såle
des fanns under havrättsförhandlingarna 
förslag på att förbjuda eller begränsa 
flottövningar i tredje lands exklusiva 
ekonomiska zon. Ett förslag med denna 
innebörd lades fram av Peru, men möttes 
bl a av ett tyskt motförslag.18) sluttexten 
är, som alltid, en kompromiss. 

Vissa latinamerikanska stater med 
Brasilien i spetsen (de s k territorialister
na, vilka anses utnyttja varje tillfälle till 
att plädera för och utöva krypande juris
diktion), menar att artikel 301 (förbudet 
mot våld eller hot om våld) lägger hinder 
i vägen för militära övningar eller prov-

skjutningar eftersom sådan verksamhet 
skulle utgöra ett hot om våld. Med detta 
synsätt skulle i stort sett hela världsha
ven fredas för militära operationer från 
andra än kuststaterna. Det kan nämligen 
förmodas, att de länder som företräder 
detta synsätt, önskar bibehålla vad de 
uppfattar som sin rätt att genomföra 
egna militära operationer i sin EEZ. Jag 
har därför svårt att dela ett sådant syn
sätt, vilket jag finner strida såväl mot or
dalydelsen i de enskilda artiklarna som 
mot artiklarnas syften. 

Många tycks förvånade över att andra 
länders flottor skulle få bedriva militär
övningar i en kuststats EEZ utan kust
statens tillstånd. Det finns i havsrätts
konventionen inte ens ett formellt krav 
på föranmälan. Lekmän tycks emellertid 
instinktivt presumera att kuststatens egen 
flotta får bedriva militära övningar i zo
nen. Ännu större brukar förvåningen bli 
över att marinvetenskaplig forskning 
normalt kräver kuststatens tillstånd, lik
som att kuststatens tillstånd krävs om an
nan stat vill bedriva ekonomisk verksam
het i zonen. Däremot är kartering av 
havsområdet i EEZ eller underrättelse
verksamhet i samma område ett i stort 
sett oreglerat kapitel. Sådan verksamhet 
anses innefattas i de traditionella fria 
havsrättigheterna. 

Det finns egentligen ingen större an
ledning till förvåning om man beaktar 
vad som är den exklusiva ekonomiska 
zonens syfte , dess raison d'etre.19l Och 
dess raison d'etre är uteslutande ekono
misk, inte säkerhetspolitisk eller militär
strategisk. Icke desto mindre är zonens 
konsekvenser inte sällan av säkerhetspo
litisk natur. 

Men gråzonerna och gränsfallen är 
många. Hur skall följande exempel bedö
mas? 
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Exempel 1: Marinvetenskaplig forsk
ning. Kan militär marinvetenskaplig forsk
ning fritt få bedrivas genom en hänvisning 
till att "fredlig militär verksamhet" är en 
legitim fria havsrättighet, samtidigt som 
det krävs tillstånd för civil forskning. A v en 
utställning på Scott Polar Research Institu
te i Cambridge för ett par år sedan, fram
gick att britterna tycks ha bedrivit forsk
ningsstudier av isrörelser, i, som det före
föll, annat lands EEZ, genom att använda 
ubåtar (militära) som transportmedel i 
Arktis. Är detta civil eller militär forsk
ning, eller möjligen både och? 

Havsrättskonventionen definierar inte 
marinvetenskaplig forskning. Orsaken är 
att staterna inte kunde enas om en defini
tion. Det finns alltså ett visst tolkningsut
rymme avseende vad som kan betraktas 
som marinvetenskaplig forskning. Inte 
heller gör havsrättskonventionen boskill
nad mellan militär och civil forskning. 
Emellertid torde en stat inte kunna fri
skriva sig från sina förpliktelse att begära 
tillstånd, alternativt anmäla, sin forsk
ningsverksamhet med hänvisning till att 
forskningen bedrivs av en militär organi
sation eller från ett militärt fartyg. En så
dan tolkning vore enligt min mening 
knappast acceptabel eftersom den inne
bär att stater skulle kunna undkomma de 
balanserade reglerna i Havsrättskonven
tionen genom att formellt lägga all marin
vetenskaplig forskning under en militär 
hatt.20l 

Exempe/2: Installationer. Det har tidi
gare noterats att kuststaten har rätt att 
kontrollera "installations and structures" 
i sin EEZ i den mån de inrättas för eko
nomiska syften. Åtskilliga installationer 
är emellertid av militärt, icke-ekono
miskt slag, t ex hydrofonbojar på ytan 
och hydrofonkedjor på havsbottnen. 21l 
Den folkrättsliga diskussionen har bl a 
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gällt utplacering av SOSUS (U.S. Sound 
Surveillance System), vilket USA syste
matiskt har utplacerat t ex i Medelhavet 
och Nordsjön. Det har hävdats att just i 
dessa fall är utplacering åtminstone i vis
sa fall tillåten i enlighet med rätten att 
utplacera undervattenskablar och pipeli
nes.22l Det kan noteras att ett försök av 
Indien under förhandlingarna om havs
rättskonventionen, att inskriva en bevil
janderätt för kuststaten vad avsåg utpla
cering av militära installationer eller an
ordningar i kuststatens EEZ, mötte 
starkt motståndYl 

Exempel 3: Spioneri. Underrättelse
verksamhet är som bekant tillåtet enligt 
folkrätten, och det brukar hävdas att 
"folkrättsbrott föreligger först när den ut
spionerade statens territorium kränks" 24l. 
Detta synsätt anser jag vara något förle
gat. Om spioneriverksamheten är av så
dant slag att den utgör ett brott mot den 
utspionerade statens territoriella integri
tet eller syftar till att underminera dess 
existens eller omvälva dess inre förhållan
den, då föreligger, enligt min mening, 
otvivelaktigt ett folkrättsbrott 

Exempel 4: Militära övningar. I prin
cip har kuststaten inte större rätt att be
driva militärövningar i sin egen EEZ än 
vad andra länder har att bedriva sådan 
verksamhet där. Kuststaten torde emel
lertid kunna protestera mot att andra 
stater genomför militärövningar i dess 
EEZ, om dessa övningar stör eller kust
statens faktiska möjligheter att utnyttja 
sina rättigheter i sin EEZ. Frågan är om 
andra stater skulle kunna protestera mot 
att en kuststat genomför en militäröv
ning i sin EEZ, om övningen stör andra 
staters legitima rättigheter där, t ex att 
lägga undervattenskablar? Svaret torde, 
om man inte är en varm anhängare av s k 
krypande jurisdiktion, i princip, bli ja. 

Kuststatens egen fiskenäring kan emel
lertid inte åberopa den folkrättsliga princi
pen om skälig hänsyn (due regard) för att 
få fiska ifred. Folkrätten gäller ju som be
kant mellan stater, inte mellan individer 
eller rättssubjekt av samma nationalitet. 

Havsrättskonventionen reglerar verk
samhet i fredstid. I en väpnad konflikt an
ses konventionens regler inte vara direkt 
applicerbara mellan parterna till konflik
ten. Tolkningsutrymme finns, i synnerhet 
vad gäller icke-krigförande staters rätt att 
utnyttja haven, vilket bl a har visat sig 
under den s k Madridprocessen om en 
revidering av sjökrigets lagar. Det säger 
sig självt att man inte kan suspendera 
hela havsrättskonventionens regelkom
plex gentemot hela omvärlden ( erga om
nes) om en väpnad konflikt pågår mellan 
ett par stater. Konventionen fortfar att 
gälla helt och hållet mellan icke-berörda 
länder i icke-berörda områden. I vissa av
seenden fortfar det civila havsrättsliga re
gelkomplexet att gälla även i förhållanden 
mellan krigförande och neutrala eller 
icke-krigförande stater. 

Den svenska ekonomiska 
zonen 
Sverige inrättade en ekonomisk zon l ja
nuari 1993.25

) Därmed inlemmades den 
mest omvälvande och kontroversiella 
havsrättsliga skapelsen under de senaste 
årtiondena i vår lagstiftning. "Lag om 
Sveriges ekonomiska zon" är i sig ej sär
skilt långtgående. Den har karaktären av 
en ramlag och kompletteras med regler i 
andra lagar och förordningar. 

Det bör noteras att Sverige har inrät
tat en ekonomisk zon och inte en exklu
siv ekonomisk zon. Anledningen till det
ta är höljd i dunkel och berörs inte i pro
positionen - trots påpekanden från en 

remissinstans. Frånvaron av tydlighet på 
denna punkt leder naturligt nog till spe
kulationer om varför Sverige valt termi
nologin "ekonomisk zon" och inte "ex
klusiv ekonomisk zon". Innebär uttryck
et att Sverige inte tar ut de rättigheter en 
kuststat kan taga ut enligt havsrättskon
ventionen, eller innebär uttrycket tvärt
om att den svenska Jagen sträcker sig ut
över havsrättskonventionens ramar? El
ler är ordvalet endast en språkstilistisk 
fråga? 26l 

Helhetsintrycket av lagen (inklusive 
annan Jagstiftning som rör zonen) är att 
Sverige valt att inte Jagstifta i enlighet 
med det utrymme havsrättskonventio
nen gerYl Med ett undantag tycks inga 
remissinstanser ha ägnat detta faktum 
något större intresse. Undantaget är den 
juridiska fakultetsnämnden vid Stock
holms universitet.28l De välbefogade in
vändningar som kom från denna remiss
instans skakade regeringen obekymrat 
av sig i propositionen. Hade, såsom 
Stockholms fakultetsnämnd föreslog, de 
s k residuala rättigheterna bevarats ge
nom en explicit paragraf i konventionen, 
så hade Sverige sannolikt säkrat ett stör
re säkerhetspolitiskt svängrum. En sådan 
paragraf hade dessutom varit en folk
rättslig och säkerhetspolitisk signal till 
omvärlden. Sverige kan visserligen allt
jämt hävda residuala rättigheter, men så 
länge trovärdighetsaspekten fortfar att 
spela en viktig roll i svensk säkerhetspo
litik, är det rimligt att rättigheter som 
kan ha säkerhetspolitisk betydelse reser
veras (eller åtminstone diskuteras) i god 
tid. Dessvärre tycks departementschefen 
hyst uppfattningen att residuala rättighe
ter går utöver havsrättskonventionen.29l 
Sanningen är snarare att havsrättskon
ventionen inte reglerar fördelningen av 
residuala rättigheter och det är precis 
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därför stater som väljer att inrätta en 
ekonomisk zon (eller en EEZ) lämpligen 
bör ta tillfället i akt och förklara hur man 
ser på denna fråga. 

Vad som i sammanhanget är av intres
se är, att departementschefen i proposi
tionen inte med ett ord berör de säker
hetspolitiska och folkrättsliga konse
kvenserna av annan stats militära aktivi
tet i fredstid i den nya zonen, trots att 
frågan berörs av åtminstone två remiss
instanser. Ja, i själva verket förbigås hela 
problematiken med tystnad . Det när
maste man kommer ämnet är då Got
lands militärkommando i sitt remissvar 
väckte frågan om Sverige har rätt att 
hävda sina rätti; ,heter i händelse av krig 
eller neutralitetskränkning. I proposi
tionstexten replieras att frågan lämnats 
"olöst" i havsrättskonventionen.30> 

Detta är ett missvisande påstående ef
tersom havsrättskonventionen varken 
avser att lösa frågan eller lämna den 
olöst. Frågan kan bara lösas genom hän
visning till andra delar av folkrätten . Vad 
man borde ha sagt var, att havsrättskon
ventionen primärt reglerar fredstida för
hållanden och inte förhållandena i en 
väpnad konflikt, samt att det är synnerli
gen oklart vilka rättigheter en neutral el
ler icke-krigförande stat har i ett annat 
lands EEZ i händelse av väpnad konflikt. 
Frågan om vilka rättigheter Sverige skul
le ha som neutral eller krigförande, regle
ras inom ramen för sjökrigets lagar. Och 
eftersom sjökrigets lagar består dels av 
urmodiga regler från seklets början, dels 
av en framväxande praxis som är synner
ligen oklar i kontur och struktur, så finns 
det inga bestämda svar att få. 31 l 

Även ÖB tycks ha ägnat den föreslag
na lagtexten ett ringa intresse. De delar 
ur ÖB:s remissvar som propositionen 
hänvisar till, ger inte vid handen att ÖB 
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gjort några större säkerhetspolitiska ut
vikningar i sitt remissvarY> 

Det finns en paragraf i lagen som di
rekt anger Sveriges inställning till vilka 
rättigheter andra länder har i Sveriges 
ekonomiska zon, nämligen paragraf 10, 
vilken stadgar att inskränkningar inte få 
ske av de enligt folkrätten gällande rät
tigheterna till fri sjöfart, överflygning, ut
placering av kablar och rörledningar 
"och inte heller av några andra rättighe
ter som följer av allmänt erkända folk
rättsliga grundsatser". För en folkrättsju
rist är det intressant att se att den svens
ka lagtexten nästan ordagrant följer 
havsrättskonventionens text vad gäller 
staternas rättigheter i det fria havet, arti
kel87. Därmed går texten i detta avseen
de längre än havsrättskonventionens ar
tikel 58, vilken artikel reglerar denna 
princips tillämpning i den exklusiva eko
nomiska zonen och till skillnad från arti
kel 87 stadgar om en tydlig begränsning 
av principens tillämplighet i EEZ. 

Texten i paragraf 10 tillkom på lagrå
dets förslag. I lagrådsremissen föreslogs 
nämligen att andra länder skulle ha rätt 
till "oskadlig genomfart" av den ekono
miska zonen! Som alla här närvarande 
känner till är rätten till "oskadlig genom
fart" kopplad till genomfart av territori
alhavet och inte genom den ekonomiska 
zonen där den fundamentala rätten till 
fri navigering ändå råder Y> Lagrådet på
pekade denna missuppfattning, vilken 
alltså korrigerades. Det hade dock varit 
ännu mer tillfredsställande om lagrådet 
låtit sig inspireras mer av artikel 58 än av 
artikel 87 i havsrättskonventionen, innan 
det föreslog texten till det som blev para
graf 10 i den svenska lagen. Det hade 
nämligen inneburit en tydlig signal om 
en vilja att förbehålla sig tolkningsinitia
tivet vad gäller "fördelningen" av de re-

siduala rättigheterna i svensk ekonomisk 
zon. Nu riskerar läsare av texten att få 
uppfattningen att Sverige intar en mer 
"passiv" hållning till frågan .34> Genom 
denna paragraf har Sverige lagt sig i ett 
visst folkrättsligt läger, nämligen "det 
fria havets kämpar", vad gäller andra 
länders rättigheter i den svenska ekono
miska zonen. Vi fjärmar oss i detta avse
ende från de rena "territorialisterna". 
Även detta förbigås med tystnad i propo
sitionen. Sverige har inte utnyttjat de 
möjligheter havsrättskonventionen ger 
kuststaten att taga tillvara sina rättighe
ter. Istället har lagstiftaren lämnat fältet 
öppet för spekulationer och ad hoc lös
ningar. Även om Sverige har ett folk
rättsligt och säkerhetspolitiskt intresse 
att vidmakthålla Östersjön som ett hav 
där de fria havsrättigheterna fortfar att 
gälla (om än med de begränsningar inrät
tandet av EEZ innebär), så behöver 
Sverige inte genom passivitet eller impli
cit handlande avstå från att utnyttja de 
möjligheter som havsrättskonventionen 
ger kuststaterna. 

Svenska behov 
Reciprocitet är en hörnsten i det folk
rättsliga systemet. 

Sverige kan knappast vänta sig accep
tans av regler som vi själva inte är beredda 
att följa. Vid en analys av vad som skall 
anses tillåtet i den svenska ekonomiska 
zonen måste hänsyn tagas till våra egna 
aktivitetsbehov i andra länders EEZ. Det
ta gäller inte minst behovet av underrät
telseverksamhet i vårt närområde. 

Reciprocitetsregeln berör emellertid 
även situationer där svenska örlogsfartyg 
opererar utanför svenskt närområde. 
Det kan vara värt att erinra om de två 
tillfällen år 1991 när HMS Carlskrona 

bedrev övningsskjutningar utanför Chi
les kust , vilket föranledde en note från 
Chile's utrikesministerium med påpe
kande att Chile borde underrättats om 
övningen. I en svensk svarsnote förklara
des att HMS Carlskrona inte på ett till
fredsställande sätt underrättat Chile om 
den planerade övningen. 

För svenskt vidkommande torde det 
alltjämt vara av fundamentalt säkerhets
politiskt intresse att kvarhålla vår tradi
tionella tolkning av regeln om havens fri
het med syfte att garantera Östersjöns 
status som ett "öppet hav", ett Mare Li
berum, till skillnad från Mare Clausum. 
Däremot står det klart att Sverige kan ha 
behov att vidtaga åtgärder utöver de som 
nu är möjliga under svensk lagstiftning, 
t ex vad gäller kontroll av fartyg som 
misstänks medföra flyktingar, smuggling 
e d i områden utanför svenskt territorial
hav. Det finns utrymme för sådana regler 
inom dagens havsrätt, nämligen inom ra
men för en s k "angränsande zon". I den
na zon är kuststatens rättigheter väl defi
nierade till tull , skatt, immigration eller · 
hälsoområden. Zonen får vara upp till 24 
nm bred, räknat från baslinjen.36l En se
parat lagstiftning krävs för att inrätta en 
angränsande zon. Åtskilliga länder har 
idag en angränsande zon, och det är på
fallande att just små kustländer valt att 
inrätta en sådan zon. 

Avslutande kommentar 
Låt oss behålla Östersjön som ett fritt 
hav! 

Alla kommande krav och önskemål 
om regleringar i den svenska ekonomis
ka zonen bör därför ses i ljuset av reci
procitetsprincipen och i ljuset av hur Öst
ersjöns juridiska sjökort tidigare sett ut. 
Om det finns krav som går utöver havs-
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rättskonventionen så bör dessa rensas 
bort ur den svenska lagen. Däremot bör 
Sverige bona fide utnyttja de möjligheter 
havsrättskonventionen ger en kuststat 
att tillvarataga sina intressen. Samarbete 
med andra länder, och en strävan efter 
samsyn på reglernas innehåll, skapar ett 
stabilt havsrättsligt regelverk längs med 
Sveriges kuster. Ohemula nationella 
krav kan aldrig upprätthållas på ett tro
värdigt vis. 

Avslutningsvis skulle jag vilja uppma
na till följande tre åtgärder: 

l. Överväg inrättandet av en "an
gränsande zon". 

2. Återinför krav på att andra länder 
skall ha tillstånd för att få bedriva marin
vetenskaplig forskning i den svenska 
ekonomiska zonen. 

3. Se över de säkerhetspolitiska och 
militära behoven inför kommande ratifi
kation av havsrättskonventionen och i 
ljuset av den nya havsrättsliga och säker
hetspolitiska situation som idag existerar 
i Östersjön. 

Noter 
l. Se 1982 the United Nations Conventian on 
the La w of the Sea, artikel 88 och artikel 58, s. 
2. Artikel 88 lyder: "The high seas shall be 
reserved for peaceful purposes." Motsvarande 
artikel återfinns inte i 1958 års konvention om 
det fria havet. Artikel 58, s. 2, som rör regelns 
tillämplighet i den exklusiva ekonomiska zo
nen, stadgar att regeln är tillämplig såvitt den 
inte är oförenlig med de specialregler om den 
exklusiva ekonomiska zonen vilka återfinns i 
Havsrättskonventionen, avsnitt V. Artiklarna 
skall jämföras med artikel141, som stadgar att 
den internationella havsbottnen utanför kust
staternas jurisdiktion "uteslutande" får an
vändas till fredliga ändamål. (Havsrättskon
ventionen finns ännu inte i en officiell svensk 
översättning.) Aggressionsförbudet återfinns 
bl a i FN-stadgan, artikel 2:4. 
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2. Se t ex Havsrättskonventionen, artikel 29 
resp. artikel17 . De speciella regler som finns 
för väpnade konflikter till sjöss behandlas inte 
i detta anförande. 

3. Ordalydelsen i FN-stadgans artikel 2:4 och 
artikel 301 är inte helt ident iska , då formule
ringen i artikel 301 i vissa avseenden även 
innefattar den folkrättsliga utvecklingen efter 
FN-stadgans tillkomst. 

4. Se även Rear Admiral (J) Mario Duvau
chelle R. (chilensk jurist diskussion kring från
varon av definition av "military uses" i sitt 
"paper": "Military U se of the Exclusive Eco
nomic Zone", (1992?) s. 8. Duvauchelle's "pa
per" finns tillgängligt på UD:s folkrättsarkiv. 

5. Avsnitt III är en förkortad version av en arti
kel om havsrätt som undertecknad skrivit för 
Nationalencyclopedin. I utländsk litteratur finns 
åtskilligt att läsa om havsrättskonventionens 
bakgrund och framväxt. En bok som, utan att ge 
avkall på den akademiska kvaliten, presenterar 
havsrätten på ett lättillgängligt sätt är R.R. 
Churchill and AV. Lowe: "The Law of the 
Sea", Manchester University Press, Rev. 2nd 
Ed, Manchester 1988. Däremot finns ytterst litet 
skrivet om den moderna havsrätten på svenska. 
UD skriften: UD Informerar 1984:2 "Den nya 
havsrätten", författad av dåvarande departe
mentsekreteraren Bertil Roth, utgör ett bra och 
kortfattat bakgrundsdokument. 

6. Law of the Sea Bulletin, No. 25, J une 1994, 
från United Nations Office of the Law of the 
Sea, s. 116. 

7. Havsrättskonventionen, artikel 55 och arti
kel 57. 

8. Se Havsrättskonventionen, artiklarna 55-
58, men j m fr. artikel 59. 

9. Se t ex International Law Association, Re
port of the International Committee on the 
EEZ, Ca i ro Conference 1992, s. 3. 

10. Se t ex det svenska talet i FN:s generalför
samling 1992, på tioårsdagen av havsrättskon
ventionens tillkomst, s. 3 (Statement by Am
bassador Lars-Göran Engfeldt, l O december 
1992). Dokumentet finns tillgängligt på UD:s 
rättsavdelning. 

11. Havsrättskonventionen , artikel 56, s. 2. 

12. Se om residua la rättigheter t ex i Francisco 
Orre go Vicuna: The exclusive economic zon e. 
Regime and legal nature under international 
law, Cambridge Studies in International and 
Comparative Law, Cambridge University 
Press, 1989, ss. 35-39. 

13. Artikel 59. 

14. Havsrättskonventionen, artikel 56 och ar
tikel60. 

15. Havsrättskonventionen, artikel245 och ar
tikel 246 s. l. 

16. Havsrättskonventionen, artikel 58 och ar
tikel87. 

17. Se Italiens deklaration vid havsrättskon
ventionens undertecknande, då man deklare
rade att " ... the Coastal State does not enjoy 
residua) rights in the exclusive economic 
zone. In particular, the rights and jurisdiction 
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Räkna med 
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Simulatorer för utveckling av framtidens marin 

Egenreferat av inträdesanförande hållet vid Kungl Örlogsmannasällskapets samman
träde i Karlskrona 1994-12-20 

För en försvarsmakt i nydaning inom en allt trängre ekonomisk ram krävs det 
instrument/hjälpmedel för att kunna göra de rätta avvägningarna och därmed också 
kunna fatta de rätta besluten. Det är otvivelaktigt så att utrymmen för s k misstag 
med ekonomiskaloperativa/taktiska konsekvenser inte längre kan accepteras eller 
repareras. Ett sätt att förhindra ovan nämnda misstag är att i simuleringsmodell 
pröva den tänkta lösningen och därefter fatta beslut om utformningen. 

Det är naturligtvis på det viset att på alla 
nivåer i vår försvarsmakt finns ett stort 
behov att prova ideer och tankar. Jag har 
under min tid som förbandschef prövat 
simulatorvärldens möjligheter i syfte att 
optimera taktiskt uppträdande och där
igenom förbättra möjligheterna att för
sätta motståndaren i brydsamma situa
tioner. 

Datorer och datorstödda hjälpmedel 
-modeller - är ju egentligen inte något 
nytt påfund utan har använts i försvarets 
studier sedan 1960-talet. Dessa studie
modeller omfattade alla nivåer från ver
kan av enskilda vapensystem till avdöm
ning av operativa förlopp. Dock torde 
den förhärskande bilden från denna tid 
återge bruket av olika typer av simulato-

rer framförallt för färdighetsträning av 
operatörer. Den snabba informations
teknologiska utvecklingen har gjort att 
allt mer komplexa system och miljöer 
blivit tillgängliga i modeller. Likaledes 
har tillgängligheten för den enskilde 
ökats väsenligt Utvecklingen har givit 
utrymme för såväl kostnadsbesparingar 
som ökad effektivitet. Det militära vär
det av informationsteknikens utveckling 
demonstrerades till del i "Gulfkriget". 
Med hjälp av datorstödda krigsspel ut
formades bl a operationsplaner, där ef
fekten av vapensystemen i ingående en
heter analyserades. 

Då jag höll mitt inträdesanförande i 
Karlskrona visade jag med bilder bl a på 
video olika typer av simuleringsmetoder 
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för att kunna genomföra operativa, tak
tiska och vapensystemanalyser. 

Den mest komplexa situationen upp
står naturligtvis när man vill pröva ett 
helt operativt förlopp med realtidsupp
följning och detaljerat underlag av såväl 
geografisk- som vapensystemkaraktär. 
Det blir naturligtvis inte enklare om man 
vill arbeta i alla tre dimensionerna. Bild 
nr l visar hur man kan bygga upp en 
modell för att lösa nämnt operativt pro
blem inom en sjöstyrka med flygunder
stöd. Utifrån detta scenario kan man se
dan studera olika delförlopp, vilket bild 
nr 2 vill påvisa. Bilden beskriver hur man 
kan bygga upp en telemiljö och göra tele
krigföringsanaly ;er i realtid i en opera
tiv/taktisk miljö. Ovan beskrivna opera
tiva/taktiska simuleringsmodeller bygger 
på en likartad metodik d v s där ett antal 
undermodeller lämnar värden av olika 
kategorier, vilka beskrivs i en dynamisk 
omgivning. En schematisk beskrivning 
lämnas i bild 3. En väsentlig del i modell
byggandet är att undermodellerna blir så 
verklighetstrogna som möjligt. Det gäller 
naturligtvis att hitta de rätta matematis
ka sambanden så att de resultat som pre
senteras, beskriver förloppet så realis
tiskt som möjligt. Det bör påpekas att 
modeller enbart uppbyggda via statistis
ka sannolikheter inte ger det optimala 
resultatet. Modeller kräver en gedigen 
erfarenhetsbank uppbyggd av resultat 
från praktiska prov. 

För att åskådliggöra nämnda modell
ers resultat kan olika presentationstek
nik utnyttjas. 

I min videopresentation ingick ett av
snitt, som beskrev hur en modern pre
sentations- och analysteknik kan ge visu
ella intryck av förelagda tester och pro
blemområden. Jag kunde med hjälp av 
video förmedla hur ett robotanfall ter sig 
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i realtid med möjligheter att studera ro
botens beteenden. 

Presentationstekniken gav visuella in
tryck av 
- hur ett fartyg kan beskrivas 
- hur en passiv reminsats påverkar ett 

robotanfall 
- hur en robot verkar under sin anflyg

ning i olika moder och flygprofiler 
- hur en optronisk målsökare verkar i 

störd miljö 
Bild nr 4 visar schematiskt hur en si

mulering enligt ovan kan vara upplagd. 
Ovan nämnda modeller och simule

ringsverktyg har hämtats ur relativt stora 
system uppbyggda av stordatorer. Det 
finns naturligtvis idag andra möjligheter 
att skapa komplexa miljöer och avance
rade modeller med stor mängd informa
tion i betydligt mer hanterbara instru
ment. Detta är väsentligt med tanke på 
det stora behov, som föreligger att kunna 
bruka dessa instrument ombord på ett 
fartyg eller motsvarande. 

Bild nr 5 beskriver ett navigerings
och manöverträningssystem för fartyg. 
Här visas ett litet smidigt instrument, där 
man på ett optimalt sätt kan pröva och 
träna sina färdigheter i en verklighetstro
gen och realistiskt beskriven miljö. 

Inom Försvarsmakten har påbörjats 
ett arbete för att på bred front skapa för
utsättningar för att aktivt verka inom si
muleringsområdet. Nya etablissemang 
inrättas för att bedriva simuleringsverk
samhet på operativ, taktisk och vapen
systemnivå. I Högkvarteret upprättas ett 
krigsspelscentrum för att i första hand 
betjäna den operativa nivån med lämpli
ga simuleringsverktyg. Marinens Taktis
ka Centrum (MTC) betjänar på samma 
sätt den taktiska nivån och på sikt även 
vapensystemsidan. Än så länge torde 
FMV vara den i särklass bästa instansen 

för att bedriva vapensystemstudier och 
då med stöd av FOA och industrin. 

Det är min fasta övertygelse att utan 
motsvarande hjälpmedel kommer vi inte 
att lyckas med modern design i en allt
mer komplex hotbild. Jag dristar mig till 

Bild nr l. 

att påstå att Marinens projekt YS 2000 
(bild nr 6) är ett bevis härpå. YS 2000 
effekt långt in på 2000-talet hade aldrig 
kunnat vederläggas utan stöd från delar 
av i mitt inledningsanförande presente
rade simuleringsinstrument 
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Bild nr 2. 

.-----~---1 Dynamisk omgivning 

Bild nr 3. 
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RENARE LIV AN ANDRA. 
scania marindieslar mellan 

141och 625 hk. 

Var och en utrustas 

precis som du vi ll 

ha den. 

scaniadieslarna är helt och hållet skräd
darsydda för ett hårt liv både till sjöss och 
i land. 

För att leva upp till den utmaningen 
har varje cylinder en unik cylinder-ring 
som håller kolvarna skinande rena. Och 
rena kolvar innebär slutet för skadlig sot-

ni ng och koksning och början på ett långt 
och hälsosamt arbetsliv. Även under rik
tigt svåra förhållanden. Ring Scania nu. 

seANIA 
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Debatt 

Återgivande av korresponderande ledamoten Michael Sahlin anförande vid 
Försvarshögskolans chefskurs sommaren 1994 i TiS nr 3/94 har gett heders
ledamoten, fd ÖB, general Bengt Gustafsson anledning att skriva nedanstående 
rader. 

Att styra försvaret 

I nr 3/94 av Tidskrift i Sjöväsendet åter
ges ett anförande av förre statssekretera
re i försvarsdepartementet Michael Sah
lin betitlat Går det att styra försvaret? 

Jag skulle också vilja svara ja på frå
gan. Förutsättningen är att politikerna 
och militärerna förstår varandras språk. I 
syfte att förbättra dessa förutsättningar 
vill jag något kommentera Sahlins anfö
rande. 

Sahlin säger att "uttrycket begränsat 
anfall är enligt min mening inte helt lyck
at eller i varje fall inte kristallklart efter
som det är oklart vad begränsningen re
ferar till ... Det finns i sammanhanget an
ledning påpeka att statsmakterna inte 
angivet någon absolut storlek på angrepp 
som skall kunna mötas. Vad man uttalat 
sig om är hur försvaret skall kunna upp
träda". Låt mig därför också här i skrift 
framföra vad ÖB-myndigheten framfört 
i tidigare dialoger med statsmakterna. 

Det borde vara av stor betydelse för 
statsmakterna - och svenska folket - att 
också få veta vilken storlek på anfall vi 
kan försvara oss mot. Detta för att suc
cessivt kunna jämföra denna förmåga 
mot tänkbara angripares förmåga att av
dela styrkor för ett anfallskrig mot 
Sverige (Norden) . Problem finns förvisso 
i att förklara detta, särskilt som vi också 
måste ha en tidsdimension: Hur ser det 
ut om 5, 10 ja 15 år? 
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Innan jag går in på vad som f n menas 
med begränsat anfall måste jag emeller
tid också klara ut ett vanligt missförstånd 
vad gäller vilka slutsatser som kan dras 
av Gulfkriget. Detta var ett typiskt ex
empel på manöverkrigföring i vilket be
tydelsen av kvalitet fick stor genomslags
kraft. Många tycks då ha dragit slutsat
sen att är det bara rätt kvalitet och vi 
uppträder rörligt, så kan även små strids
krafter lösa vilken uppgift som helst. Så 
är det naturligtvis inte. 

Fortfarande är det så, att jag markope
rativt måste behärska det territorium som 
utgör basen för mina krigsansträngningar. 
De allierade i Gultkriget kunde, trots en 
extrem kraftsamling vänster, försvara sina 
hamnar när Irak före de allierades anfall 
gjorde en utbrytning i deras högra flank 
längs kusten. De allierades styrkor var 
även kvantitativt (> 500 000 man) avpas
sade till operationsområdet, som för öv
rigt markoperativt motsvarade ett av våra 
tidigare, mindre militärområden. 

1992 års försvarsbeslut begränsade 
försvarets uppgift för det första till för
svar i en operationsriktning, antingen vid 
landgränsen i norr eller någonstans över 
kusten söder därom (mot tidigare 
både . .. och). Men, det räckte inte med 
det. Antalet enheter i det svenska försva
ret blev så begränsat att vid ett genom
förande även i endast en riktning, angri-

paren också i denna riktning måste förut
sättas ha begränsade insatsmöjligheter; 
begränsade i förhållande till vad som är 
militärgeografiskt och markoperativt 
möjligt. 

Vid anfall över gräns har detta inne
börden att angriparen måste förutsättas 
anfalla med begränsat djup, dvs en insats 
av två-tre echelonger skulle snabbt nöta 
ner det svenska försvaret. Vid anfall över 
kusten har detta innebörden att angripa
ren måste begränsa angreppets utbred
ning i sida , dvs svenskt försvar kan inte 
samtidigt insättas i mer än en huvudför-

svarsriktning. Allt är sålunda gott och väl 
om en möjlig angripares resurser inte är 
större om 5-15 år. 

"Kontraktet" mellan statsmakterna 
och överbefälhavaren bör sålunda inte 
bara innehålla en allmän inriktning av 
hur försvaret skall uppträda och ett 
krigsorganisatoriskt mål , utan också en 
beskrivning av vad statsmakterna kan 
förvänta sig av detta försvar. Först då 
kan officerskåren förväntas tro på att 
statsmakterna vet vilket beslut de fattat. 
Det borde vara ett nog så viktigt mål för 
statsmakterna. 

Ett ~~W[tcru[(DcQJ® garage 
Walleniusrederierna är Europas le· 
dande fordonstransportör med en mo· 
dern och flexibel flotta av 30 special
fartyg. De största fartygen lastar över 
6.000 bilar per resa men kan även las
ta tung och skrymmande last på tre 
förstärkta däck. 
Den totala parkeringsytan ombord 
motsvarar ca 1 O fotbollsplaner. ställer 
man en fulllast bilar i rad bildas en kö 
på3 mil! 
Walleniusrederierna var pionjärer på 
transoceana fordonstransporter i mit
ten på 50-talet och har sedan dess lett 
utvecklingen av såväl fartygstyper 
som lasthanteringsmetoder. 

~ 
WALLENIUS LINES 

STOCKHOLM 
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Kommendörkapten 
JÖRGEN ERICSSON 

Kommendörkapten Jörgen Ericsson är f n elev vid US 
Naval War College, Newport Rhode Island. Hans artikel är 
ett elevarbete från kursen. 

Sverige inför ett säkerhetspolitiskt vägval 

Äntligen har den säkerhetspolitiska debatten blommat upp i Sverige. Den EV-debatt 
som föregick folkomröstningen avseende det svenska medlemskapet har till stor del 
fungerat som katalysator till den nu så välkomna säkerhetspolitiska diskussionen. 
Skall vi förbli alliansfria i fred hävdande neutralitet i krig eller skall vi välja att 
engagera oss även säkerhetspolitiskt i det nya Europa? 

Denna fråga definierar de två huvudal
ternativ som vi måste välja mellan. An
tingen fortsätta att vara "oss själva nock" 
eller att aktivt engagera oss i ett kollek
tivt regionalt säkerhetsarrangemang i 
Europa. Enligt min uppfattning så har 
Sverige både rättighet och även skyldig
het att ta ett större ansvar för den ge
mensamma säkerheten i Europa. Mot 
bakgrund av Sveriges nuvarande säker
hetspolitik försöker jag i denna debattar
tikel att kortfattat analysera och bedöma 
de faktorer som påverkar valet av den 
framtida säkerhetspolitiken. Min analys 
leder fram till slutsatsen att Sverige bör 
välja en politik som innebär ett större 
engagemang i Europas kollektiva säker
het. En sådan förändring i inriktningen 
av vår säkerhetspolitik bör, enligt min 
uppfattning, leda till att vi ökar våra möj
ligheter att uppfylla våra nationella sä
kerhetspolitiska mål. Vi har de ekono-
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miska, diplomatiska och militära resur
ser som krävs för detta engagemang. 
Dessa resurser bör utnyttjas för att utfor
ma framtidens Europa till en mer stabil, 
demokratisk och fredlig region i samar
bete med övriga stater inom den Euro
peiska Unionen. 

Målen består - behöver 
medlen förändras? 
Sedan mitten på 80-talet har Europa gen
omgått mer genomgripande och plötsliga 
politiska förändringar än de kontinenten 
erfarit under någon annan fredsperiod de 
gångna två seklen. Till stor del tack vare 
denna utveckling har Sverige tillsammans 
med Österrike och Finland ansökt om, 
förhandlat om och beslutat om medlem
skap i Europeiska Unionen. Dessa politis
ka förändringar samt medlemskapet i EU 
berör själva rotsystemet i den svenska sä-

kerhetspolitiken. I den nya situationen är 
det nödvändigt att vi noggrant analyserar 
hur vi i framtiden skall uppnå målen med 
vår säkerhetspolitik. Dessa mål är klart 
formulerade och i politisk enighet fast
ställda som: 

Sveriges säkerhetspolitik syftar yt
terst till att bevara vårt lands frihet 
och nationella oberoende. Vårt sä
kerhetspolitiska mål är att i alla lägen 
och i former som vi själva väljer tryg
ga en handlingsfrihet för oss att - så
som enskild nation eller i självvald 
samverkan med andra länder- kunna 
utveckla vårt samhälle i politiskt, 
ekonomiskt, socialt, kulturellt och 
varje annat avseende. Ett viktigt in
slag i säkerhetspolitiken är att verka 
för avspänning, nedrustning, samar
bete och demokratisk utveckling. 1 

Ett centralt delmål för vår säkerhets
politik är också att bidra till fortsatt lugn 
och stabilitet i Norden och angränsande 
områden, med det yttersta syftet att 
minska riskerna för att Sverige dras in i 
krig eller konflikter.2 

Hittills har de huvudsakliga medlen 
för att uppnå dessa mål bestått av allians
frihet i fred, hävdande av neutralitet i 
krig och, i kombination med dessa, en 
relativt stark försvarsmakt. Därutöver 
har Sverige betonat betydelsen av ett ak
tivt deltagande i FN's fredsbevarande 
operationer. Sverige är också en trägen 
och aktiv medlem i ESK. Under lång tid 
har det, i stort, rått en djup politisk enig
het avseende mål och medel för vår sä
kerhetspolitik. säkerhetspolitiken har 
därmed fått djupa rötter i det svenska 
samhället och i dess folkrörelser. Inte 
minst viktigt är att konstatera att den för
da politiken har varit framgångsrik, vi 
har inte varit indragna i krig sedan i bör
jan på 1800-talet. 

Denna djupa nationella enighet gör 
det svårt för nuvarande och framtida po
litiska ledare att inleda en diskussion om 
och en eventuell omorientering av den 
svenska säkerhetspolitiken. Trots detta 
måste en sådan process inledas för att 
genom analys av Sveriges säkerhetspoli
tiska betydelse och roll i dagens och 
framtidens Europa, pröva om nuvarande 
säkerhetspolitik behöver förändras . 

Under det kalla kriget var en av grund
pelarna i vår säkerhetspolitik en militär 
strategi baserad på antagandet att ett 
storkrig i Europa skulle, mer eller mind
re, absorbera de två supermakternas mi
litära potential. Därför skulle endast 
en begränsad del av en supermakts re
surser kunna avdelas för aggression mot 
Sverige. Under den förutsättningen hade 
försvaret tillräcklig styrka för att av
skräcka från ett anfall eller, att efter mo
bilisering, avslå en invasion. 

Förutsättningarna för denna militära 
strategi, Marginaldoktrinen, försvann i 
och med slutet på det kalla kriget och Sov
jetmaktens sönderfall . Marginaldoktrinen 
ersattes av doktrinen som betonade vår 
förmåga att avslå ett angrepp efter Kort 
Militär Förvarning (KMF) och sedermera 
av den nu gällande, att försvarsmakten 
skall ha förmåga att avskräcka från eller 
avslå ett strategiskt Överfall (SÖ). På 
lång sikt skall försvarsmakten dessutom 
utveckla förmåga att efter mobilisering 
avslå ett "klassiskt" anfall där angriparen 
utnyttjar begränsade resurser (BA). 

Denna målsättning fastställdes i för
svarsbeslutet 1992 som också inkludera
de en viss ökning av försvarsanslaget i 
syfte att säkerställa denna förmåga samt 
för att bibehålla handlingsfrihet avseen
de försvarets utveckling efter nästa för
svarsbeslut 1997 (nu planerat till 1996). 
Försvarsbeslutet 1992 utgör därför, trots 
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en viss urholkning, en bra grund för en 
översyn av svensk säkerhetspolitik. 

Europafördraget och vår 
säkerhetspolitik 
En betydande faktor i analysen av en 
framtida säkerhetspolitik är, förutom den 
förändrade situationen i Europa och 
framtida hotbild, den planerade utveck
lingen inom EU och de eventuella krav 
eller önskemål som denna utveckling kan 
komma att ställa på medlemsländerna. 

Grunden för övergången från EG till 
EU lades under Maastricht-mötet i de
cember 1991. Resultatet av mötet - the 
European UnioH Treaty-innebar att de 
dåvarande medlemmarna, förutom en fri 
marknad och en framtida valutaunion, 
kom överens om att utveckla en gemen
sam utrikes- och säkerhetspolitik (Com
mon Foreign and Security Policy, CFSP). 
I och med detta beslut revitaliserades 
EG's försvarsorganisation, Västeuro
peiska Unionen (VEU), som sedan bil
dandet fört en tynande tillvaro men haft 
ansvaret för planering och implemente
ring av militära åtgärder inom organisa
tionen. 

I avtalet nämns att VEU skall verka i 
harmoni med NATO och med medlem
marnas nationella försvarsplanering 
samt att utvecklingen av VEU skall ske 
långsiktigt och i flera steg.3 Vidare regle
ras att bi- och multilaterala avtal i för
svarsfrågor får göras inom ramen för 
VEU eller NATO förutsatt att de ej stri
der mot principerna i the European Uni
on Treaty. I slutet av december 1992 
hade alla dåvarande medlemmar av EG, 
utom Irland, knutit band med VEU an
tingen som fullvärdiga medlemmar, ob
servatörer eller som associerade med 
medlems rättigheter (en medlemsform 
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för NATO-medlemmar som ej önskar 
fullt medlemskap). VEU's uppgifter är: 

*To form a European pillar of the 
Transatlantic Bridge, 

*To provide a forum for regional 
discussions of the harmonisation of 
defence and security matters affec
ting Europe, 

*To develop a European defence 
identity, 

*To coordinate military operations 
of its members, 

*To harmonisethese operations with 
NATO.' 

Enligt nu gällande planering skall EU 
och VEU vara fullt integrerade 1998, 
med EU som det politiska överhuvudet 
med beslutsrätt Emellertid föreligger 
det problem med implementeringen av 
denna, som det verkar, optimistiska plan. 
Bland annat så anser Tyskland att det 
framtida VEU i så stor utsträckning som 
möjligt skall utnyttja NATO's komman
dostruktur: varför skapa en ny och säker
ligen dyr kommandostruktur när det re
dan finns en? Vidare hävdar Tyskland 
att VEU bör utveckla ett nära samarbete 
med NATO eftersom det är den enda 
organisationen som besitter strategisk 
lyftkapacitet, världsomspännande Ull

derrättelsesystem m.m. Tyskland argu
menterar också för att VEU endast skall 
kunna vidta åtgärder inom mandat från 
antingen FN eller ESK. Frankrike, där
emot, argumenterar för ett VEU skilt 
från NATO samt att organisationen skall 
kunna agera även utan mandat från FN 
eller ESK om medlemmarna så beslutar. 
Således finns det olösta frågor och där
med stora möjligheter att påverka ut
vecklingen av VEU till det gemensamma 
organ för militära frågor och åtgärder 
som bäst tillvaratar medlemmarnas in
tressen. 

Avseende ett eventuellt svenskt med
lemskap i VEU har politiska företrädare 
hittills anslagit en mycket försiktig ton. I 
juni 1992 höll Försvarsminister Anders 
Björk ett tal vid VEU's högkvarter i Pa
ris där han bland annat anförde: 

Sweden has as great an interest as any 
other European country in taking an 
active part in building up a new securi
ty architecture in Europe, in order to 
be able to handle, contain or solve the 
security threats and tensions which we 
are Iikely to face in the future ... As a 
member of the European Union, Swe
den will participale fully in a common 
security and foreign policy, as establis
hed in the Maastricht Agreement in 
the autumn of 1991. As far as Sweden 
is concerned, this means a commit
ment to be responsible for our own 
defence so that we can remain neutral 
in the even t of war in o ur vicinity. Swe
den is only responsible for its own de
fence ... At the moment, the European 
structure of cooperation and security 
is at a formalive stage. 
There are a number of different pos
sibilities for continued development 
in the 1990's. In a recent report the 
Foreign Affairs Committee of the 
Swedish Parliament stated unani
mously that Sweden's policy of non
participation of military alliances im
poses no restrictions on its participa
tian in European cooperation, and 
that Sweden 's security policy is cha
racterized by active and full participa
tian in the endeavours to fulfil the 
goals shared by all European nations . 
The Foreign Affairs committee states 
that "A decision concerning theissue 
of WEU membership is not possible 
before Sweden has obtained mem
bership of European Union. Before 

that, the issue is without relevance. 
The policy of non-participation in mi
litary alliances still remains". 5 

Utifrån detta ställningstagande kan 
två viktiga frågor formuleras som måste 
besvaras. Pro primo: är det möjligt att 
fullt ut delta i en gemensam utrikes- och 
säkerhetspolitik men endast vara ansva
rig för försvaret av det egna landet? Pro 
sekunda: är det möjligt att vara medlem i 
EU, att dela dess väg mot en gemensam 
utrikes- och säkerhetspolitik och fortfa
rande hävda neutralitet i ett eventuellt 
krig som berör stora delar av Europa? 
Vilken trovärdighet skulle en sådan neu
tralitet ha? Detta är väsentliga frågor 
som förtjänar klara svar i den nödvändi
ga analysen av svensk framtida säker
hetspolitik. Svaren på dessa frågor är be
roende av två andra viktiga faktorer som 
påverkar den framtida säkerhetspoliti
ken: Sveriges strategiska situation och 
den framtida hotbilden. 

Fortsatt strategisk betydelse 
Under det kalla kriget betraktades det 
Skandinaviska området som den norra 
flanken till centralfronten genom Euro
pa och var därför av betydande strate
giskt intresse för såväl NATO som WP. 
Nordens strategiska betydelse ökade yt
terligare i och med Sovjetunionens upp
byggnad av en ubåtsflotta beväpnad med 
strategiska kärnvapen i Kola området. I 
och med slutet av det kalla kriget och 
Sovjetimperiets sönderfall försv agades 
länken mellan flankområdet Norden och 
centralfronten genom Europa. När ett 
anfall österifrån in i de centrala delarna 
av Västeuropa ej längre var ett trovär
digt hot nedtonades den strategiska bety
delsen av Skandinavien såsom ett flank
område. 
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Följaktligen har Skandinavien, i köl
vattnet av det kalla kriget, främst ett 
strategiskt intresse beroende på dess när
het till Kola området samt det faktum att 
den enda gemensamma gränsen mellan 
Ryssland och Västeuropa löper genom 
den norra delen av Skandinavien. Dess
utom ökar betydelsen av de kärnvapen
bärande ubåtarna i Kola området efter 
fullföljandet av det senaste ST ART-av
talet. Under en överblickbar framtid är 
det därför ett vitalt intresse för Ryssland 
att skydda denna nukleära förmåga . Det
ta säkerhetsintresse gör att Skandinavien 
och omgivande havsområden även fram
gent kommer att ha stor strategisk bety
delse. Detta understryks ytterligare av 
att den reduktion av militära resurser 
som skett i de forna kommuniststaterna i 
Östeuropa inte har spridit sig norrut. I 
stället finns tydliga tecken på att Ryss
land, i kvalitativa termer, har förstärkt 
sin förmåga i vårt närområde. I sitt tal på 
den internationella flygmässan i Farnbo
rough 1992 berörde Försvarsminister 
Anders Björk ämnet: 

The Kola Peninsula is a central factor 
in Russia's defence. As Iong as Russia 
has some of its most vital military ba
ses located in this area, Sweden and 
the North Calotte will continue to be 
interesting from a strategic point of 
view. In a war situation we can assume 
that the Russians ma y try to establish a 
protected zone to the west of their 
borders which, as we all know, is 
where Sweden and certain other 
countries happen to be situated.6 

Fyra aktörer formar 
morgondagens Europa 
Under lång tid framöver kommer den sä
kerhetspolitiska situationen i Europa- och 
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följaktligen för Sverige - att domineras av 
fyra aktörer: Ryssland, EUNEU och 
NATO samt i något mindre utsträckning 
av ESK. Dessa fyra aktörer kommer att 
utvecklas i interaktion med varandra och 
forma det framtida hotspektra t i Europa. 

Sovjetunionens sönderfall och sovjet
kommunismens ideologiska sammanbrott 
resulterade i lovande förutsättningar för 
demokratisering och fortsatt avspänning 
men samtidigt kvarstår betydande osäker
heter som konstituerar risker för att ut
vecklingen kan rekylera. Processen läm
nade efter sig ett Ryssland i politisk och 
ekonomisk desintegration. Flera etniska 
konflikter grasserar inom Ryssland varav 
vissa är farligt nära gränsen till inbördes
krig eller har övergått till regelrätta stri
der. Landet har också dispyter med sina 
grannar över distributionen av den forna 
unionens enorma mängder militära resur
ser, såväl konventionella som nukleära. 
Dessa meningsskiljaktigheter kommer 
troligen att förbli en källa till politisk och 
militär instabilitet under lång tid. En an
nan anledning till irritation och osäkerhet 
är den stora mängd etniska ryssar som 
lever utanför Ryssland, framförallt i de 
Baltiska staterna och i Ukraina. Ryska 
politiker har, i varierande sammanhang, i 
mer eller mindre bryska uttalanden beto
nat Rysslands intresse för dessa gruppers 
välbefinnande. 

En mängd forskare och experter har 
under de senaste åren försökt bedöma 
och förutsäga utvecklingen i Ryssland 
och övriga Östeuropa. De har alla ge
mensamt en beskrivning av de stora osä
kerheter och risker som är förknippade 
med omvandlingen av de forna kommu
niststaterna till demokratier med utveck
lad marknadsekonomi. Zbigniew Brze
zinski har bland annat skrivit: 

"Unfortunately, considerable eviden-

ce suggests that the near-term pro
speels for a s table Russian democracy 
are not very promising. The growing 
political influence of the Russian 
army, especially in Russia's foreign 
policy, is not reassuring"7 

Både NATO och EU (inklusive 
VEU) har ett väsentligt säkerhetspoli
tiskt intresse i att hjälpa Ryssland på vä
gen mot demokrati och en fungerande 
marknadsekonomi. NATO's ansträng
ningar är framförallt fokuserade på mili
tär säkerhet, stabilitet, kontrollerad ned
rustning och, inte minst, på att förhindra 
spridning av kärnvapen. EU delar, av up
penbara skäl, dessa intressen men har 
dessutom ekonomiska motiv. Ryssland 
och övriga forna Sovjetrepubliker repre
senterar en allt viktigare marknad för det 
framtida EU's expansion och välstånd. 

Kommer EU och dess försvarsorgani
sation, VEU, någonsin vara moget att 
anta och hantera denna utmaning fram
gångsrikt? Därom tvivlar många och få 
är optimister. Optimisterna återfinns 
främst bland det politiska ledarskiktet 
inom EU. Efter Maastricht-mötet, i de
cember 1991, har en växande opinion ut
tryckt både tvivel på och kritik mot en 
total Europeisk union. Denna opinion 
tycks till största delen bestå av "vanligt 
folk" i gamla och nyblivna medlemslän
der. Tvivlet och kritiken uttrycktes klart i 
de folkomröstningar som föregick med
lemsländernas raticifiering av the Euro
pean Union Treaty. I alla länder var det 
en stor minoritet som röstade mot en 
raticifiering av avtalet.8 

Trots kritiken mot Maastricht-avtalet 
har Österrike, Finland och Sverige röstat 
för ett medlemskap i EU- ett utslag som 
bör tolkas som en vilja att ej stå utanför 
EU -inte som ett helhjärtat stöd för vad 
the European Union Treaty innebär och 

för med sig. Förmodligen är ingen Euro
peisk nation idag så oberoende och eko
nomiskt stark att den , på lång sikt, kan 
garantera sina medborgare ekonomisk 
tillväxt och fortsatt välstånd utanför den 
Europeiska unionen. 

EU och VEU kommer framgent att 
besitta den makt som medlemsländerna 
ger organisationerna. Idag råder en icke 
oväsentlig osäkerhet inom gamla och nya 
medlemsstater om hur mycket makt orga
nisationerna skall ha. Det tycks inte vara 
någon överväldigande majoritet som vill 
avsäga sig mer nationell suveränitet en 
absolut nödvändigt för att det ekonomis
ka samarbetet skall fungera på ett för alla 
förmånligt sätt. Det finns därför en bety
dande risk för att EU och VEU, för lång 
tid framåt, kommer att förtjäna den be
skrivning som gavs av Belgiens utrikesmi
nister Mark Eysken under Gulfkonflik
ten: "the EC is an economic giant, a politi
cal dwarf and a military worm"9 

NATO, och kanske framförallt USA, 
har vunnit det kalla kriget. I likhet med 
EU och VEU, har både NATO och USA 
haft problem med att anpassa sin säker
hetspolitik till den snabba utvecklingen i 
Europa. Flera Östeuropeiska länder har 
redan uttryckt önskemål om ett snart 
medlemskap i NATO, detta medan det i 
USA fortfarande pågår en debatt om den 
framtida nationella säkerhetspolitiken 
och den militära doktrinen. I den debat
ten finns förespråkare för alla riktningar: 
allt från ren isolationism - över utökad 
kollektiv säkerhet- till att utnyttja USA's 
roll som suverän och ensam supermakt. 
Först i juni 1994 utgav Clinton-administ
rationen sin första officiella säkerhetspoli
tiska doktrin "Strategy of Engagement 
and Enlargement". I målsättningen utfäs
ter sig USA att globalt uppmuntra och 
stödja utveckling mot demokrati och en 
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stabil säkerhetsstruktur. strategin beto
nar USA's ledande roll samt den fortsatta 
betydelsen av NATO och bibehållandel 
av amerikansk trupp i nuvarande omfatt
ning, ca 100.000 man, i Europa. I doku
mentet talas också om det nyligen skapa
de Partnership for Peace (PFP): 

With the adoption of the US initiati
ve, PFP, NATO is playing an increa
singly important role in our strategy 
of European integration, extending 
the scope ot our security cooperation 
to the new democracies of Europe. 
Twenty-one nations, including Rus
sia, have already joined the partner
ship, which will pave the way for a 
growing program or military coopera
tian and political consultation... In 
keeping with our strategy or enlarge
ment, PFP, is open to all former 
members of the Warsaw Pact as weil 
as other European states ... During his 
trip to Europe in July, the President 
reaffirmed his commitment to 
NATO's future expansion, with PFP 
as the best path toward NATO mem
bership. The aim of NATO's future 
expansion, however, will not be to 
draw a new Iine in Europe further 
east, but to expand stability, demo
cracy, prosperity and security coope
ration to an even broader Europe. 10 

I skarp kontrast till USA 's strävan att 
utvidga NATO står uttalanden gjorda av 
ryska talesmän, både militära och civila, 
som inte tvekat att använda klarspråk 
avseende den ryska ståndpunkten. Den 
ryska utrikesministern har till och med 
förklarat, i ordalag pinsamt påminnande 
om gammalt sovjetiskt språkbruk, att ett 
eventuellt utvidgande av NATO "skulle 
skapa en ny buffertzon som kan komma 
att krossas i alla situationer". I liknande 
ordalag har marskalk Pavel Grachev ut-
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tryckt "Ryssland kan inte tillåta att Po
len blir medlem i NATO"n Det ryska 
missnöjet med planerna på ett expande
rande NATO uttrycktes också mycket 
klart av President Jeltsin under ESK's 
senaste möte i början på december 1994. 

Sedan inledningen av det kalla kriget 
har de två supermakterna, Sovjetunionen 
och USA, noggrant respekterat varandras 
intressesfärer. Denna attityd reflektera
des bl a i Ungern 1956, i Tjeckoslovakien 
1968 och i Grenacta och Panama i början 
på 90-talet. Förklaringen är enkel: de två 
supermakternas nationella intressen har 
aldrig varit tillräckligt starka inom respek
tives intressesfär för att framkalla ett in
gripande inom dessa. Det är därför föga 
trovärdigt att USA, och följaktligen 
NATO, har ett vitalt intresse av att ge lika 
omfattande säkerhetsgarantier till de for
na kommuniststaterna som medlemslän
derna i NATO åtnjuter idag. Det är där
för en uppenbar risk att PFP kommer att 
bli ett evigt väntrum, av allt minskande 
betydelse, för de stater som idag hyser 
förhoppning om att på sikt bli medlem
mar i NATO. Ett utökande av NATO's 
medlemsskara med de forna Sovjetimpe
riets satellitstater kommer inte att leda till 
en situation innehållande fortsatt avspän
ning i Europa - en motsatt utveckling är 
mycket troligare. Om vi å andra sidan är 
lyckosamma nog att få uppleva en utveck
ling mot stärkt demokrati och marknadse
konomi i de Östeuropeiska staterna och, 
inte minst, i Ryssland kommer troligtvis 
dagens N A TO att utvecklas till en organi
sation med politiska snarare än militära 
förtecken . 

Sedan grundandet av ESK i Helsing
fors 1975 har organisationen förhandlat 
fram och implementerat en rad avtal av
seende förtroendeskapande åtgärder. 
Dessa avtal har otvivelaktigt bidragit till 

att minska riskerna för missförstånd av
seende militära övningsförberedelser 
och gruppering av förband. Förutom det
ta har ESK de senaste åren utökat sina 
aktiviteter med ansträngningar för att 
åstadkomma en fredlig lösning på kon
flikterna i f d Jugoslavien och i Nagorno
Karabach. Dessa ansträngningar, som 
delvis varit koordinerade med VEU, har 
hittills inte varit särskilt framgångsrika, i 
synnerhet inte avseende konflikten i f d 
Jugoslavien. Själva antalet medlemmar 
och medlemmarnas skiftande intressen 
gör det, mer eller mindre, omöjligt för 
denna 53-nationers församling, omfat
tande nationer från Vancouver till Vladi
vostok, att tala med en röstY 

Inte helt överraskande leder beskriv
ningen av dessa aktörer (Ryssland, EU
NEU, NATO och den något mindre be
tydelsefulla ESK) och deras bedömda ut
veckling ej till några klara och bestämda 
slutsatser om den framtida hotbilden i 
norra Europa. Takten i den politiska, 
ekonomiska och militära utvecklingen i 
Europa är fortfarande snabb och kom
mer sannolikt att vara så ytterligare någ
ra år. Det går inte idag att med någon 
exakthet förutsäga ett framtida hot
spektra eller säkerhetspolitiskt mönster 
påverkande Sverige. Mot denna bak
grund måste vi inse att framtiden inne
håller en mängd osäkra och okända före
teelser som kommer att influera den 
svenska säkerhetspolitiken. 

Risken för ett nytt storkrig i Europa är 
idag mycket liten, eller har helt försvun
nit, men nya hot såsom ett revanchistiskt 
och expansivt Ryssland, regionala kon
flikter, terrorism, organiserad brottslighet 
samt okontrollerbara flyktingströmmar 
har ersatt den gamla hotbilden. En viktig 
slutsats av utvecklingen är att nutidens 
och framtidens hotspektra är betydligt 

mer komplicerat och oförutsägbart än då
tidens. Ett "worst case" scenario kan vara: 
ett NATO med en mindre trovärdig mili
tär avskräckningsförmåga, ett försvagat 
Västeuropiskt säkerhetspolitiskt samar
bete inom EUNEU och ett expansivt 
Ryssland med återtagen militär förmåga. 
Den framtida svenska säkerhetspolitiken 
måste kunna bidra till förebyggandet av, 
och i värsta fall, kunna hantera en sådan 
situation. 

Vilka är de möjliga 
alternativen? 
Vilka är de möjliga och genomförbara 
säkerhetspolitiska lösningarna för Sve
rige som EU-medlem? Ett alternativ är 
klart formulerat av förre försvarsminis
tern : "Sweden will participale fully in 
CFSP, as established in the Maastricht 
Agreement. As far as Sweden is cancer
ned it means a commitment to be re
sponsible for o ur own defence so that we 
can remain neutral in event of war in our 
vicinity. Sweden is only responsible for 
its own defence".U Men i efterdyningar
na av det kalla kriget, i det nya Europa, 
finns fler möjliga alternativ. Konkreta, 
möjliga och genomförbara alternativa 
lösningar för Sverige är: 

*Att förbli obunden av militära alli
anser i fredstid, hävdande neutrali
tet i krig. 

* Att ansöka om medlemskap i NATO. 

*Att ansöka om fullt medlemskap i 
VEU. 

Alliansfrihet - hävda 
neutralitet 
Dagens Västeuropeiska samhälle är till 
stor del automatiserat, datoriserat, eko
nomiskt integrerat och profiterar av ett 
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enormt informationsflöde samt multina
tionella företag som inte är beroende av 
eller erkänner några nationsgränser. 
Som EU-medlem är Sverige en del av en 
organisation som strävar efter ekono
misk och politisk enighet, solidaritet mel
lan och välstånd för EU-medborgarna 
oberoende av statsgränser. Är det mot 
denna bakgrund rimligt att den svenska 
försvarsmakten i kris eller krigssituatio
ner i Europa endast skall användas för 
hävdande av svenska intressen, dvs en
dast för försvar av Sverige. 

När svenska politiker, i debatten inför 
folkomröstningen, argumenterade för en 
svensk anslutning till EU i kombination 
med alliansfriheten utnyttjades ofta Repu
bliken Irlands säkerhetspolitik som en 
jämförelse med hur den svenska skulle 
kunna utformas om Sverige erhöll med
lemskap. Neutrala Irland har länge varit 
medlem i EU men har med hänsyn till sin 
neutralitet valt att stå utanför VEU. Irland 
har dock en helt annan strategisk situation 
än Sverige. Republiken ligger väster om de 
Brittiska öarna, långt från ett Ryssland i 
sönderfall, långt från den viktiga ryska 
kärnvapenkapaciteten i Kola området och 
långt från de forna sovjetiska satellitstater
na i Östeuropa. Därför är slutsatsen att 
Sverige kan kopiera Republiken Irlands 
säkerhetspolitik inte riktigt genomtänkt. 
Dessutom är det tveksamt om en nation 
som är djupt engagerad i en ekonomisk 
union som strävar efter en gemensam utri
kes- och säkerhetspolitik verkligen, per de
finition, kan hävda neutralitet. Om natio
nen trots detta hävdar neutralitet - kan en 
sådan neutralitet verkligen ha någon tro
värdighet? En sådan hävdad neutralitet 
skulle säkerligen inte uppfattas som sär
skilt trovärdig av någon stat som är i mot
satsförhållande till eller i militär konflikt 
med medlem eller medlemmar av EU. 
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Ovan förda resonemang ställer frågan 
på sin spets. Är det möjligt för Sverige att 
nå fastställda säkerhetspolitiska mål ge
nom att dela säkerhetspolitiken i två di
mensioner: en politisk inom EU och en 
"vara sig själv nock", hävdande en neutra
litet som har en mycket tveksam trovär
dighet. Med denna lösning skulle Sverige 
inte vinna något med medlemskapet i EU 
avseende militär säkerhet, men kommer 
däremot att få bära bördan av att bli upp
fattad som förenad med E U' s militära sä
kerhetsarrangemang. Att splittra resur
serna för att nå de säkerhetspolitiska må
len samt att "vara sig själv nock" i ett 
Europa vars framtida utveckling kommer 
att formas av osäkra och okända faktorer 
är det sämsta alternativet. Det ger bara 
den säkerhet som Sverige kan skapa själv 
och saknar den styrka som erhålls från ett 
kollektivt arrangemang. För Sverige, med 
sina relativt begränsade resurser, skulle 
förmågan att uppnå de säkerhetspolitiska 
målen sannolikt vara större om helt fören
ad med den politiska tyngden av och styr
kan hos en allians eller motsvarande. Fri
heten från militära allianser i fred och 
hävdande av neutralitet i krig hade ett 
reellt värde under det kalla kriget. Detta 
reella värde har kraftigt reducerats i Eu
ropa av idag och kanske helt försvinner i 
morgondagens Europa. 

Kollektiv säkerhet inom 
NATO 
Om Sverige vill söka säkerhetssamarbete 
med en allians eller gruppering finns två 
alternativ: (l) att ansöka om medlem
skap i NATO (och därmed erhålla med
lemskap även i VEU), eller (2) att endast 
ansöka om fullt medlemskap i VEU. 

I försvarsdebatten som förts i Sverige 
under hösten 94 utropade tidningen Ex-

pressen från ledarsidan att Sverige skulle 
ansöka om medlemskap i NATO så snart 
som möjligt. Ett av tidningens huvudargu
ment för detta var de stora nedskärningar 
i försvarsbudgeten som den social
demokratiska regeringen diskuterade. I 
och med dessa nedskärningar skulle för
svarsmakten få svårt att upprätthålla en 
trovärdig avskräckning mot angrepp och 
att försvara landet vid ett anfall. Enligt 
Expressen behöver Sverige därför 
assistans och säkerhetsgarantier från 
NATO för att hålla oss utanför en eventu
ell konflikt i Europa. Expressens argu
ment vittnar om en förvånansvärd naivi
tet i den massmediala försvarsdebatten. 
Om Sverige skulle accepteras som med
lem i N A TO så är det under förutsättning 
att vi kan bidra till organisationens resur
ser och målsättning. Sannolikt skulle 
NATO kräva ett svensk försvar av minst 
dagens styrka och kvalitet eventuellt med 
vissa funktioner förstärkta för att accepte
ra Sverige som medlem. En genomgående 
trend i den amerikanska säkerhetspolitis
ka debatten är att USA's allierade, fram
förallt i Europa och Asien, har råd till och 
måste bidra mer till det gemensamma för
svaret av respektive region. 

Under förutsättning att Sverige ac
cepteras som medlem i NATO, vilket är 
långt ifrån säkert, ser detta vid det första 
ögonkastet ut som den perfekta lösning
en. Att vara medlem av den starkaste 
militärallians som någonsin skapats skul
le medföra säkerhet i form av avskräck
ning och, i händelse av konflikt, enorma 
militära resurser. Men ett eventuellt 
svenskt medlemskap i NATO skulle ock
så dra en ny gräns i Europa, närmare 
Ryssland och ett av dess viktigaste säker
hetsintressen, Kola halvön. Dessutom 
skulle ett svenskt medlemskap i NATO 
förmodligen ha en stark påverkan på 

Finland. Finland, mån om sitt eget obe
roende och sin egen säkerhet , skulle san
nolikt mer eller mindre, tvingas till ett 
närmande till NATO i någon form. Det 
ryska ledarskapet och, kanske framför
allt den reaktionära oppositionen i Ryss
land, skulle med stor säkerhet uppfatta 
en sådan utvidgning av NATO som ett 
hot mot ryska säkerhetsintressen. Detta 
kan bidra till att den nuvarande demo
kratiska utvecklingen i Ryssland ändras 
och tar en mindre gynnsam riktning. 
Därmed skulle också de för närvarande 
goda förbindelserna mellan Ryssland 
och Västeuropa degradera till ett "kalla 
kriget klimat". Ett svenskt medlemskap i 
N A TO skulle därför kunna resultera i 
ökad spänning i Norra Europa och där
igenom en större risk för att Sverige mot 
sin vilja, dras in i en allvarlig kris eller 
konflikt. 

Genom att bli medlem i NATO skulle 
Sverige således skapa en paradox: med
lemskapet ger en högre grad av säkerhet 
i form av avskräckning och militära re
surser, men medför en större risk att 
Sverige blir indragen i kriser. Kriser som 
kan eskalera till fullskaliga konflikter, ef
tersom det politiska tonläget och den sä
kerhetspolitiska situationen i Norra Eu
ropa avsevärt skulle försämras genom en 
sådan utvidgning av NATO. Att ansöka 
om medlemskap i NATO skulle endast 
delvis leda till att Sveriges säkerhetspoli
tiska mål uppnås. En allians med N A TO 
skulle inte stödja den i svensk säkerhets
politik så viktiga komponenten att arbe
ta internationellt för att åstadkomma av
spänning, nedrustning samt ett ökat sam
arbete för en fredlig och demokratisk ut
veckling i Europa. Lösningen skulle för
modligen inte heller bidra positivt till 
fortsatt stabilitet och varaktig fred i 
Skandinavien och omgivande områden. 
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Kollektiv säkerhet inom EU 
Diskussionen ovan lämnar Sverige med 
det återstående alternativet: att endast 
ansöka om fullt medlemskap i VEU. 

Genom den gemensamma utrikes
och säkerhetspolitiken samt genom 
VEU kommer EU att stödja och efter
sträva en fredlig och stabil utveckling i 
Europa till gagn för organisationens 
medlemmar. När Sverige accepterade 
the European Union Treaty som grund 
för medlemskap innebar detta också ett 
accepterande av den gemensamma utri
kes- och säkerhetspolitiken. Överens
kommelsen innebär ett åtagande att till
sammans med de övriga medlemsländer
na arbeta för att uppnå organisationens 
målsättning, en målsättning som är lik
nande den Sverige länge haft på sin agen
da. EU's möjligheter att nå framgång i 
detta arbete är helt beroende av de en
skilda medlemmarnas politiska vilja och 
förmåga till samarbete samt i vilken ut
sträckning de kan bidra med resurser till 
det gemensammas bästa. En stark eko
nomi och en aktiv diplomati tillsammans 
med de enskilda medlemmarnas militära 
resurser är viktiga medel i denna process . 
Sverige har en kompetent och relativt 
stark försvarsmakt, de facto den starkas
te av de tre nytillkomna medlemmarna i 
EU. Den svenska försvarsmakten har 
dessutom, genom sina många FN upp
drag, fått stort erkännande för goda in
satser och ett utomordentligt gott rykte 
världen över. Alldeles klart är att den 
svenska försvarsmakten kan utgöra en 
betydande resurs för det gemensamma 
arbetet inom EU. 

Som beskrivits tidigare är vägen mot 
ett stabilt och fredligt Europa, samrnan
satt av demokratiska stater, fylld med fall
gropar och problem. Att bli medlem av 
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VEU innebär därför ingen garanti för 
uppnående av de av Riksdagen fastställda 
säkerhetspolitiska målen, men alternati
vet ger Sverige möjligheter att delta i och 
påverka utvecklingen i rätt riktning. Däri
genom ger ett svenskt VEU medlemskap 
en säkerhetspolitisk lösning som, enligt 
min uppfattning, innehåller färre risker, 
färre osäkra och okända faktorer än de 
två andra möjliga lösningarna. 

Inom VEU bör Sverige särskilt bidra 
med: 

* En relativt stark och välbalanserad 
försvarsmakt med förmåga att av
skräcka från eller avslå anfall mot 
svenskt territorium. 

*En aktiv diplomati för att förstärka 
samarbete och förtroende inom 
EUNEU samt mellan organisatio
nerna och de forna kommunist
staterna i Östeuropa, inte minst 
Ryssland och Ukraina. 

* Ett aktivt deltagande i fredsbeva
rande uppdrag administrerade av 
VEU inom FN och ESK ram samt 
utbildning av andra länders förband 
för sådana uppdrag. 

*Att på sikt (1998) sätta upp och 
kunna avdela förband utbildade och 
utrustade för att delta i uppdrag 
innebärande "peace-enforcement". 

*Att påverka utvecklingen av VEU 
till en organisation som huvudsakli
gen agerar inom mandat från FN 
och ESK. 

* Att koordinera VEU s aktioner och 
åtgärder med ESK i syfte att stärka 
båda organisationerna och för att öka 
förmågan att vidta effektiva åtgärder. 

Rätt tid och hög tid att fatta 
beslut 
För närvarande finns inget överväldigan-

de eller omedelbart hot mot Sveriges sä
kerhet eller andra viktiga svenska intres
sen. Europa genomgår en snabb och om
välvan?e . utvecklingsprocess , förhopp
mngsvts hll det bättre. Det nya Europa 
som formas av denna process innehåller 
en mängd utmaningar och möjligheter 
för en aktiv och engagerad svensk säker
hetspolitik. För att kunna anta utma
ningarna och ta tillvara möjligheterna 
måste Sverige ha en säkerhetspolitik som 
är anpassad till den nya situationen. Med 
hänsyn till detta och kommande för
svarsbeslut är det nu rätt tid, och hög tid, 
att noggrant överväga och besluta om en 
nutids- och framtidsanpassad kurs för att 
nå de säkerhetspolitiska målen. Det är 
väsentligt att det svenska valet av säker
hetspolitisk lösning är så långsiktigt att 
det kan gälla väl in i nästa sekel, lätt kan 
anpassas till och påverka utvecklingen av 
det kollektiva säkerhetssystem vars 
grund i dag kan urskiljas inom EU med 
dess försvarsorganisation VEU. 
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Torped.45 
Ny ubåtsjakttorped, 
nu operativ i marinen. 

•• 

Annu bättre! 

Undervattensfarkosten Dubbeluven, 
utrustad med minförstöringsladdning. 

Vi har ytterligare breddat produktområdet och 
kompetensen inom undervattenstekniken, genom 
förvärvet av SA Marine AB. 
Avancerade sjöminor, minröjsystem och sjunk
bomber är företagets specialiteter. 

Motala: Företagsledning, utveckling och 
tillverkning av tunga och lätta torpedsystem 
samt ledningssystem för torpeder och under
vattensfarkoster. 
Linköping: Fjärrstyrda undervattensfarkoster 
för civilt och militärt bruk. 
Landskrona: Sjöminor, minröjsystem och 
sjunkbomber. 

CELSIUS GROUP 

Bofors Underwater Systems 
Box 910,591 29 MOTALA Tel. 0141 -22 45 00 

Kommendörkapten 
NILS BRUZELIUS 

Kommendörkapten Nils Bruzelius är huvudlärare i vapen
och plattformsteknik vid MHS 

Ett motiv till ubåtskränkningarna 

1983 skrev jag en artikel i MarinNytt, där jag presenterade ett motiv till ubåts
kränkningarna på svenskt vatten. Min teori var i korthet följande: Kränkningarna 
var medvetna provokationer för att förmå Sverige att förstärka ubåtsskyddet, så att 
det stod i proportion till vårt sjöterritoriums storlek och våra skyldigheter som neutral 
stat . 

Anledningen till att kränkningarna så 
markant ökade under de första åren på 
80-talet berodde, enligt teorin, på att 
Sverige år 1979 utökade sitt sjöterrito
rium från 4 till 12 sjömil, samtidigt som 
våra ubåtsjaktfartyg skrotades i snabb 
takt. Detta hade till omvärlden sänt den 
felaktiga signalen att Sverige, i händelse 
av krig, inte skulle försvara sitt territo
rialhav på det sätt det ålåg en neutral 
stat. Denna oförmåga kunde vara till 
stor nackdel för Sovjetunionen om 
NATO 's ubåtar opererade i Östersjön 
med svenska kusten som transportled 
och bas. 

1983 var denna teori alltför djärv för 
att allmänt kunna accepteras, men nu 
när både det kalla kriget och ubåt
skränkningarna har upphört borde den 
kunna diskuteras i en mer avspänd at
mosfär. 

Ubåtens adelsmärke är som bekant 

det dolda uppträdandet, ubåtar på ope
rativa uppdrag skall inte upptäckas. 

Det mest anmärkningsvärda med 
ubåtskränkningarna är därför att de 
upptäckts över huvud taget, att detta 
skedde optiskt och av okvalificerade 
spaningssensorer. 

Då vi nu försöker förstå de bakomva
rande motiven till ubåtskränkningarna 
är det av intresse att försöka finna något 
motiv som förklarar varför vi upptäckte 
alla dessa ubåtar och varför kränk
ningarna inte upphörde omedelbart ef
ter det första avslöjandet. Om ubåts
kränkningarna hade "representerat för
beredande skeden i en militär operativ 
planering" vilket 1983 års Ubåtsskydds
kommission ansåg, borde den naturliga 
reaktionen varit att upphöra med ope
rationerna, för att sedan, när svensk 
vaksamhet avtagit, återuppta dem un
der iakttagande av större försiktighet. 
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I det följande resonemanget vill jag 
försöka visa att Sovjetunionen under det 
kalla kriget hade en defensiv strategi i 
Europa, att sveriges neutralitet spelade 
en viktig roll i denna strategi och att vår 
oförmåga till ubåtsjakt var till nackdel 
för Sovjetunionen. Utifrån dessa anta
ganden kan ett motiv till ubåtskränk
ningarna formuleras. 

Sovjetunionen under det kalla 
kriget 
Sovjetunionen startade det kalla kriget 
och gick inledningsvis till offensiven. 
Bulgarien, Rumänien , Polen och Tjeck
oslovakien inlemmandes i den kommu
nistiska svären. Efter Stalins död 1953 
övergick denna offensiv till en defensiv 
strategi i Europa. Kommunismens 
världsherravälde skulle vinnas på andra 
fronter. I Europa hade Sovjetunionen 
uppnått ett så gynnsamt läge att detta 
inte skulle förbättras av en militär of
fensiv, även om denna blev framgångs
rik. Den historiska fienden , Tyskland, 
var delad och därmed försvagad . En mi
litär offensiv i Europa skulle vid fram
gång leda till att Tyskland enades, något 
som inte var önskvärt även om det sked
de inom WP's ram. Den buffertzon som 
skapats i Europa och som möjliggjorde 
att ett framtida krig kunde föras utanför 
moderlandets gränser skulle vid en 
misslyckad offensiv helt eller delvis gå 
förlorad. Status quo och därmed ett be
varande av det Östeuropeiska imperiet 
blev främsta målet för Sovjetunionens 
europapolitik. För att försvara detta sitt 
imperium byggdes de militära resurser
na vid centralfronten upp till i fredstid 
aldrig tidigare skådade nivåer. 

Defensiven var den strategiska opera
tionsform den militära planeringen ut-
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gick från. En strategisk defensiv som na
turligtvis kunde innehålla offensiva mo
ment för att förekomma och störa fientli
ga anfallsförberedelser. Sovjetunionen 
hade under det kalla kriget inte anled
ning, styrka eller motiv att inleda ett stra
tegiskt storanfall mot Västeuropa. Till
skapandet av de stora flottbaserna i Mur
mansk-området innebar att även Norra 
Skandinavien fick ökad strategisk bety
delse. Mellan dessa vitala områden låg 
Sverige. Även om Sverige betraktades 
som flankområde , centralfrontens högra 
flank och Murmanskområdets vänstra, 
torde Sovjets militärledning haft anled
ning att noga följa utvecklingen av svensk 
försvars- och säkerhetspolitik. Vad som 
hände i Sverige var inte ointressant. 

Det neutrala Sverige 
Sveriges säkerhetspolitik syftade som 
bekant till neutralitet vid ett krig i Euro
pa. Sovjetunionen borde med sin defen
siva planering rimligen ha sett det som 
en stor fördel att Sverige förblev neu
tralt och hade förmåga att militärt upp
fylla en neutral stats alla åligganden. 
Sverige var ett bra flankskydd som med
gav att Sovjets försvarskrafter kunde 
koncentreras mot huvudmotståndarens 
fronter. Något motiv för ett militärt an
grepp på Sverige fanns endast om vi inte 
uppfyllde våra skyldigheter som neutral 
stat och därmed tvingade Sovjetunionen 
att själv svara för den önskvärda 
skyddszonen i Skandinavien. Detta an
grepp skulle dock kräva betydande mili
tära resurser med därmed följande för
svagning av huvudfronten . 

Hur trovärdig var den svenska neu
traliten? Att Sverige stod västmakterna 
nära politiskt, ekonomiskt och kultu
rellt var uppenbart. Vår starka vilja att 

Bild nr l. Under det kalla kriget var Sverige, med ett starkt försvar, Sovjetunionens 
skandinaviska sköld gentemot NATO. 

stå utanför ett krig i Europa gjorde det 
dock sannolikt att vi skulle förbli neu
trala. Om NATO var den angripande 
parten, vilket Sovjetisk planering förut
satte, skulle det vara ytterst osannolikt 
att Sverige skulle bryta sin neutralitet. 
De vänskapliga förbindelserna och Sve
riges starka försvar gjorde det mindre 
troligt att NATO genom militärt hot 
skulle kunna tilltvinga sig militära för
delar av Sverige i likhet med vad Nazi
tyskland gjorde för att få permittenttra-

fiken och transiteringen av trupp till 
stånd under det andra värdskriget Där
emot skulle NATO kunna utnyttja luck
or i den svenska neutralitetsvakten i lik
het med vad som skedde när Engelska 
bombförband flög över södra Sverige 
för att nå sina anfallsmål i norra Tysk
land. Det svenska flygvapnet hade un
der andra världskriget inte förmåga att 
upptäcka och avvisa/bekämpa flygplan 
nattetid. Denna lucka utnyttjade det 
engelska bombflyget till sin fördel. 
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Vid ett krig i Europa där Sverige var 
neutralt kunde planerarna i Moskva kon
statera: 

- Den svenska armen var tillräckligt 
stark för att förhindra att NATO mot 
vår vilja skulle upprätta baser på 
svensk territorium för operationer 
mot Sovjetunionen. 

- Det svenska flygvapnet var också 
starkt och torde kunna avhålla 
NATO från att flyga över Sverige för 
att nå sina anfallsmål. 

- Den svenska flottans strukturella 
uppbyggnad var mer problematisk. 
Flottans förmåga att hävda svenskt 
sjöterritorium på havsytan kunde nog 
bedömas som tillfredsställande sär
skilt vid beaktande i den assistans 
som flyget kunde lämna. Förmågan 
att hävda svenskt sjöterritorium un
der havsytan mot kränkande ubåtar 
hade medprioriterats redan i 1958 års 
försvarsbeslut Avvecklingen av den 
fartygsburna ubåtsjakten påskynda
des i 1972 års försvarsbeslut Bristen 
blev akut 1979 när Sverige utvidgade 
sitt sjöterritorium från fyra till tolv 
distansminuters bredd, utan att vidta
ga några åtgärder för att hävda detta 
nya territorium. Sverige hade från 
1979 alltså ett betydande sjöterritori
um som kunde hävdas på men inte 
under havsytan. Som avslutning på 
detta kapitel vill jag citera den syn på 

Bild nr 2. Många bombflygplan, som 
hade blivit skadeskjutna över Tyskland, 
nödlandade i Sverige. Detta kan inte ha 
ansetts som kränkande av vår neutralitet, 
men då engelska bombförband flög över 
Sverige för att nå sina mål i norra Tysk
land var detta en klar neutralitetskränk
ning. 

Sveriges strategiska betydelse som 
Finlands dåvarande ÖB Amiral Jan 
Klenberg gav uttryck för vid ett anfö
rande för Paasikiviförbundet 1984; 
"Sverige är nyckeln till den militära si-

tuationen på norra Östersjön. Detta beror 
på att landet förfogar över hela Östersjöns 
västkust. Från svenska kusten och från det 
12 sjömil breda svenska territorialvattnet 
kan man med taktiska flygplan, luftbevak
ningsradar samt elektronisk spaningsut
rustning vid behov ta sig över det smala 
havsområdet till motsatta kusten och dess 
luftrum och agera där. Med såväl ytgående 
fartyg som utbåtar samt dessas vapensys
tem är det relativt lä// att inverka på det 
internationella östersjöområdena. Å andra 
sidan erbjuder svenska kusten och skär
gården ett mycket förmånligt basområde 
för alla dylika krafter. 

A v det sagda följer att det måste anses 
vara av särskild betydelse för de sovjetiska 
säkerhetsintressena all den svenska kusten 
skall förbli alliansfri och neutral. Då Sov
jets främsta linje på Ostersfön förskjutits 
söderut skulle varje militärt hot som yppar 
sig på mellersta eller norra Ostersfön träffa 
en ömtålig och livsfarlig punkt- "Buken" 
-i supermaktens försvarssystem. Försvars
frågor som gäller säkerheten i det också 
historiskt känsliga Petersburg/Leningrad 
eller de baltiska kustbygderna är förvisso 
allt fortfarande i allra högsta grad faktiska 
problem varje bedömning eller ens speku
lationer om att Ostersjöns västkust skulle 
kunna utnyttjas av mot Sovjet fientliga 
krafter torde föranleda bekymrade säker
hetsöverväganden inom denna stormakts 
militärledning. " 

Enligt Klenberg betraktade alltså den 
Sovjetiska ledningen Sverige som en del 
av Sovjets försvarssystem gentemot 
NATO; samma bedömning som jag själv 
givit uttryck för. 
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Om Ubåtsjakt 
Innan vi fortsätter vårt resonemang bör 
vissa elementa om ubåtsjakt förklaras. 
Ubåtsjakt indelas definitionsmässigt i två 
skilda former; 
• Bunden ubåtsjakt 
• Fri ubåtsjakt. 

Bunden ubåtsjakt bedrivs i direkt an
slutning till en konvoj, för att skydda den 
för anfall. Beroende på hur mycket resur
ser som kan avdelas kan skyddet bli mer 
eller mindre effektivt men det finns alltid 
en chans att anfallande ubåtar lyckas ta 
sig igenom skyddet och sänka de fartyg 
som skulle skyddas. Denna risk ökar om 
ubåtarna är grupperade nära konvojens 
färdriktning och kan inleda anfallen utvi
lade och med fulladdade batterier. 

Fri ubåtsjakt bedrivs som termen ly
der "fritt" dvs utan något fartyg eller 
konvoj som skall skyddas. Syftet med 
denna ubåtsjakt är att trötta ut ubåtarna, 
förhindra dem att ostört ladda batterier
na samt jaga bort dem från konvojleder
na. För att fri ubåtsjakt skall få god effekt 
måste den bedrivas under lång tid och 
över ett stort havsområde. 

Ubåtar i Östersjön 
Vid ett krig i Centraleuropa skulle trans
porter till och från fronten ha avgörande 
betydelse för att föra fram nödvändiga 
förstärkningar och underhåll. Den svaga 
infrastrukturen i Östeuropa och trans
portledernas sårbarhet gjorde fartygs
transporter utmed den baltiska kusten 
med sin stora kapacitet att framstå som 
helt nödvändiga. Denna transportled 
måste dock, för att kunna utnyttjas , ges 
ett effektivt skydd. Nato's attackflyg och 
ytattack skulle neutraliseras främst ge
nom baslåsning till de trånga basområdet 
i Nordtyskland och Danmark. Hotet mot 
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de 30 NATO-ubåtarna skulle inte bli lika 
enkelt att bemästra. 

Fartygstrafiken längst den baltiska 
kusten krävde för ett fullgott skydd mot 
ubåtar både fri och bunden ubåtsjakt. 
Den fria ubåtsjakten måste bedrivas i 
hela Östersjön för att bli effektiv. 

Om Sverige var neutralt kunde Sov
jets Östersjömarin inte bedriva fri ubåts
jakt på vårt territorium. Fri ubåtsjakt är 
en krigshandling. En neutral stat har 
skyldighet att med vapenmakt förhindra 
att krigshandlingar äger rum på dess ter
ritorium. Sverige hade således både skyl
dighet och möjlighet att avvisa eller skju
ta ned de ubåtsjaktflygplan som uppträd
de i svenskt luftrum. Försökte Sovjet 
med vapenmakt skydda sina ubåtsjakt
styrkor vid operationer på svenskt vat
ten, var risken uppenbar att Sverige blev 
en krigförande nation på NATO sidan. 

Fri ubåtsjakt på svenskt sjöterrito
rium var därför utesluten så länge som 
Sverige förblev neutralt. Denna påtving
ade avhållsamhet skulle ge NATO's ubå
tar två stora fördelar. 
• Deras anmarschvägar kunde gå på 

svenskt sjöterritorium från Falsterbo 
till Svenska Björn. Att operera med 
ubåtar på svenskt vatten skulle visser
ligen vara en allvarlig kränkning av 
svensk neutralitet från NATO's sida, 
men eftersom Sverige saknade möj
lighet att indikera och bestrida ubåtar 
var verksamheten inte förknippad 
med någon risk. 

• Om den fria ubåtsjakten som sovjets 
östersjömarin bedrev utanför den 
baltiska kusten blev för intensiv kun
de NATO's ubåtar alltid söka skydd 
på svenskt sjöterritorium vid Got
land. Från snorklingsområden vid 
Gotlands östkust kunde ubåtar nå 
sina anfallsområden på några timmar. 

- WP sjötransporter 

- NATOubåtsled 

.-A... Ubåt 

....Å Torpedbåt 

- - Territorialvattengräns 

c-J 
O Sovjets syn på -~et '!Iot_ uba.tar oför· ~ : 
svarade svenska SJOtemtonet. ~~ 

Bild nr 3. Sovjetunionens syn på det mot ubåtar oförsvarade svenska sjöterritoriet. 
Observera att NA TO:s ubåtsled längs svensk kust är en "krigsled". Under fredstid finns 
det ingen anledning förNA TO:s ubåtar att kränka vårt sjöterritorium. 

Utvilade och med fulladdade batte
rier utgjorde de där ett allvarligt hot 
mot sjötrafiken även om denna fram
fördes i skyddade konvojer. 

Sintsats 
Om vi accepterar antagandena att 
- Sovjet planerade för en strategisk de

fensiv i Europa. 
Det låg i Sovjetunionen intresse att 
Sverige förblev neutralt. 
Sveriges möjligheter att hävda sin 
neutralitet bedömdes som god utom 
mot ubåtar 
Denna brist var från 1979 till stor 
nackdel för Sovjetunionen 

Härur kan vi dra slutsatsen att det låg 
i Sovjetunionens intresse att Sverige för
bättrade sin förmåga att på eget sjöterri
torium jaga främmande ubåtar. 

Val av metod 
Hur får man en nation att ändra sin för
svarspolitik i önskad riktning? 

För att få Sverige, med en stor arme 
och en stark flygindustri, att välja en mer 
maritim försvarsprofil krävdes något 
drastiskt. 

Den metod som valdes för att uppnå 
den önskade omavvägningen var att pro
vocerat uppträda med ubåt på svenskt 
vatten. 
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1983 års ubåtsskyddskommission 
konstaterar i sin rapport: 

"Utö-incidenten (1980) brukar åbero
pas som det första otve!ydiga exemplel på 
en större incident där främmande ubåtar 
föreler ett klar/ provocerande upp! rädan
de genom att vidta undanmanövrer, och 
därigenom framhärda i kränkningen, i 
stället för att låta sig avvisas. Redan tidi
gare samma år, utanför Blekinge skär
gård i mars, inträffade dock en incident 
vid vilken en främmande ubåt reagerade 
på en insatt varning med knallskott och 
sjunkbomb genom att vidta en undanma
növer längre in mot svensk kust" 

Ubåtar hade kränkt svenskt vatten re
gelbundet under både 60- och 70-talen 
men 1980 ändrade kränkningarna plöts
ligt karaktär och blev provocerande, ett 
förhållande som stöder teorin. Eftersom 
den önskade förstärkningen av svensk 
ubåtsjaktförmåga gick långsamt fortsatte 
kränkningarna år efter år. De försämra-

de relationerna mellan Sverige och Sov
jetunionen som kränkningarna gav upp
hov till var ett pris man var villig att beta
la då vitala säkerhetpolitiska värden stod 
på spel. Hade inte det kalla krigets slut 
och Sovjetunionens sönderfall kommit 
emellan skulle nog kränkningarna fort
satt till dess Sverige skaffat sig en ubåts
jaktstyrka som stod i proportion till vårt 
territorialhavs storlek. I och med Sovjet
unionens upplösning och de Baltiska sta
ternas självständighet bortföll motivet 
för kränkningarna och ubåtsoperationer
na vid svensk kust upphörde. 

Det inträffade visar dock på vikten av 
att vårt försvar även i framtiden utformas 
på ett sätt som står i överensstämmelse 
med Sveriges säkerhetspolitiska mål. 
Varje avvikelse mellan mål och medel 
kommer av vår omvärld att noteras och 
kan leda till att vår säkerhetspolitik inte 
uppfattas som trovärdig. 

WANT ED 
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Swedish Navy cap-ribbons (all ships and periods). 
Also memorabilia regarding intemed Polish sub
marines in Sweden 1939-1945. 

Please, contact Robert Brytan, #602-1865 
Barday Street 
VANCOUVER, B.C. V6G 1K7 
Canada 

.. 
Vi bygger 

ALUMINIUMBÅTAR 
FOR FART OCH STYRKA 

10 12 13 

Prototyperna 
Serie 1 

STRIDSBAT 90H 

Strb 801-802 
Strb 803-814 

lev. 1989 
lev. 1991-1992 
lev. 1993-1995 1l 
lev. 1996-1997 1l 

Serie 2 Strb 815-877 
Serie 2 B Strb 878-907 

N. SUNDIN 

DOCKSTAVARVET AB 
S-870 33 DOCKSTA SWEDEN Tfn. 0613-402 80 

GOTLANDS VARV AB 
S-620 35 FÅRÖSUND Tfn 0498-22 19 00 

1
l Levererar alla båtar med jämna nummer i Serie 2/2 B 

15 • 
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Korresponderande ledamoten 
JARL ELLSEN 

Kommendörkapten Jarl Elisen har under de senaste tio 
åren varit knuten till Svensk försvarsindustri som teknisk 
rådgivare. Jarl Elisen-aktiv i svensk försvarsdebatt- som 
även är medlem i Naval Submarine Leauge i USA, där han 
vid symposiet 1987 höll ett föredrag med titeln "Foreign 
intruders in Swedish waters", har översatt och redigerat 
referatet av nedanstående anförande från 1994 års 
symposium 

Amerikansk ubåtspolicy 

Referat av anförande av Chefen för Atlantflottans ubåtsförband, Vice Admiral 
George W Emery, USN vid Naval Submarine League's årliga symposium i Washing
ton DC 15 juni 1994. Anförandet gav bl a uttryckför föredragshållarens syn på hur 
det förändrade säkerhetspolitiska läget påverkat utnyttjandet av det amerikanska 
ubåtsvapnet. 

-Verkställande direktören för amerikan
ska National Security Planning Associates 
Inc., Dr Jackie Davis, har arrangerat en 
rad frukost- och luncharrangemang, som 
han kallat Seminarier för undervattens
krigföring. Dessa var rundabordskonfe
renser för en imponerande grupp deltaga
re bestående av analytiker och policyex
perter från ett flertal av Washingtons vik
tigare staber, bl a kongressen, försvars
och marinministrarna, militärledningen 
(Joint Chiefs of Staff), ett flertal av flot
tans flaggmän m fl nyckelpersoner. Semi
nariernas huvudsyfte var att skapa con
census mellan alla representerade organi
sationer inom ubåtsvapnet om varför 
USA behöver detta och hur vapnet skall 
se ut i framtiden. 

Talaren vid ett av dessa sammanträden 
var chefen för Atlantflottan, Admiral 
Hank Mauz. Amiralen Mauz, som inte 
själv kommer från ubåtsvapnet, gav sin 
syn på ubåten som en nödvändig kompa-
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nent i samverkande operationer och han 
gjorde det på ett mycket positivt och över
tygande sätt. Han påstod för den skull inte 
att USA skulle behöva 100 atomdrivna 
ubåtar, vilket- enligt Emery- naturligtvis 
skulle ha glatt auditoriet på NSL-sympo
siet, men Mauz gav ett starkt stöd för 
ubåtsvapnet såsom mycket betydelsefullt 
för flottan. 

-Jag behöver i det här auditoriet inte 
inpränta ubåtens betydelse i ett modernt 
sjöförsvar, sade amiral Emery. - Men jag 
kan förstå den plåga ni känner av typen 
allt är förlorat, när ni tvingas notera hur 
jakten på ubåtar inte längre är flottans 
främsta uppgift. Vi kanske inte längre lig
ger etta på alla prioritetslistor. Många 
gamla sanningar måste nu revideras. Oav
sett detta är det ett faktum att högeffekti
va atomdrivna ubåtar fortfarande kom
mer att spela en vital roll i landets försvar! 

Emery fortsatte med att hävda:- Flot
tan är det instrument, som gör det möjligt 

Föredragshållaren vid ubåtssymposiet i 
Washington DC, Vice Admiral George W 
Emery, US Navy. 

att utöva "power projection". Flottan 
måste alltid behärska haven på och under 
ytan. Det kräver hela spektra t av den ma
rina kapaciteten flygstyrkor, ytattack, 
ubåtar och amfibiestyrkor. Utan tillgång 
till dessa element kan den totala uppgif
ten inte lösas. 

Precis som efter andra världskriget, då 
ubåtsvapnet anpassades till det kalla kri
gets krav - till nya former av operationer 
och taktik, anpassas ubåtsstyrkorna idag 
till vad den nya tiden kräver. Och det gör 
de bra. Det kalla krigets slut krävde att 
verksamheten mer eller mindre överför
des till kustnära grunda farvatten, samti
digt som USA ändå bibehöll sin ubåtsja
gande förmåga ute i de stora havsdjupen. 

Amiral Emery fortsatte : 
-Dagens ubåtsoperationer genomförs 

nu helt i överensstämmelse med den för-

ändrade säkerhetspolitiska miljön och 
inte i enlighet med myten att det inte läng
re skulle finnas några uppgifter för atom
ubåtarna, varför vi skulle vara ute och leta 
efter sådana. Det är logiskt och naturligt 
att - mot bakgrund av dagens hotbild -
flottan inte längre har behov av lika 
många ubåtar som tidigare (inte så myck
et folk, fartyg, flygplan, marinkårsförband 
och baser heller för den delen) och man 
måste acceptera att andra typer av strids
krafter för närvarande har högre prioritet. 
Hur som helst är det emellertid upp till 
både aktiva och avgångna ubåtsmän och 
andra berörda personer att försäkra sig 
om att flottan och nationen inför en even
tuell framtida konflikt kan bevara tillräck
ligt mycket av alla nödvändiga försvars
komponenter, så att inte våra efterföljare 
en dag i ett krisläge skall finna ett ore
parabelt hål i försvarsmuren. 

Men vad är då ett tillräckligt antal ubå
tar för framtiden? Visserligen finns ingen 
som just nu kan göra den rätta bedöm
ningen, men vi planerar just nu för 55 
atomdrivna attackubåtar och 18 med ball
istiska missiler. Detta gäller fram till 1999. 
Försvarsministern har angivit en målsätt
ning för tiden efter det året till totalt 45 
ubåtar. 

-Jag kan försäkra er, fortsatte amiral 
Emery, att dagens ubåtsvapen är precis 
lika effektivt och har samma höga bered
skap som tidigare. Inom Atlantflottan har 
vi idag 55 attackubåtar. 44 av dessa har 
omedelbar operationsberedskap - de lig
ger alltså inte i någon slags depå - 26 av 
dessa är på väg till eller från operations
områden. 16 av de 26 ubåtarna övar i ka
ribiska och nordatlantiska farvatten resp i 
Medelhavet. Endast en av de 44 ubåtarna 
har en lägre operativ beredskap och är på 
provtur efter översyn. Våra ballistiska 
missil-ubåtar fortsätter sin formidabla in-
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satsberedskap och ligger ute på krigsav
skräckande operationer, precis som de 
alltid gjort under de senaste 30 åren. 

De gamla George Washington-båtar
na går nu ur tjänst och ersätts med ubåtar 
av Trident-typ. Fjorton av dessa är rusta
de och den femtonde, USS Rhode Island, 
ansluter till sin flottilj i Newport 9 juli. 

En av diskussionspunkterna vid en av 
nyssnämnda måndagsluncher var vilken 
roll våra attackubåtar kan få inom aktuel
la operationsområden för sjöstridskrafter
na, fortsatte Emery. Svaret blev att dessa 
båtar kan sättas in i praktiskt taget alla 
områden, där de överhuvudtaget kan 
fungera. De ingår i den ständigt pågående 
underrättelsetjänsten, de ger indikationer 
och varning, deltar i ubåtsjakt och annan 
stridsverksamhet i speciella företag*l, min
krigföring och överhuvudtaget vara på 
plats i framskjutna lägen. Dagens attack
ubåtar fullgör dessa uppgifter som en in
tegrerad del av ylattacken och vi lär oss 
mer och mer för varje dag om denna typ 
av operationer genom övningar och sam
verkan med stridsgrupper och samman
satta förband. Jag vill här lämna några 
exempel från verksamheten, för att ge en 
uppfattning om variationer och omfatt
ning av ubåtarnas engagemang i enlighet 
med dagens planläggning: 

- Om någon för en månad sedan hade 
frågat mig hur många attackubåtar, som 
ingår i Atlantflottans stridsgrupper, skulle 
jag ha svarat: - Två. Men med den fortsat
ta utvecklingen av sammansatta strids
grupper (JTF = Joint Task Force), så skul
le rätt svar idag ha blivit: -Tre, i alla fall 
när det gäller de just nu tre organiserade 
stridsgrupperna i Medelhavet. Var och en 
av dessa består av ett större amfibiefartyg 

utgörande kärnan i en amfibiebered
skapsstyrka (ARG = Amphibious Ready 
Group). USS Boise blir den första av At
lantflottans attackubåtar som tilldelas 
denna ARG. Denna ubåt kommer för öv
rigt att operera i stridsgruppen "Eisenho
wer" tillsammans med två andra attack
ubåtar- USS Springfield och USS Anna
polis. Dessa ARG-ubåtar kommer dock 
först att genomgå en sex månaders utbild
ningsperiod. 

Nästa två organiserade stridsgrupper 
omfattar vardera tre attackubåtar. USS 
Key West, USS Montpelier och USS Bat
fish som ingår i "Theodore Roosevelt"
gruppen, medan USS Oklahoma City, 
USS Hampton och USS Finback tillhör 
"America"-gruppen. 

Som förbindelseofficer och "ubåtsad
jutant" till chefen för ARG "Nassau" har 
kommenderats en kvalificerad löjtnant 
som ingår i 2:a amfibiegruppens stab. 
Denne löjtnant assisterar också ubåtsoffi
ceren, kommendörkapten Tom Fursman i 
konteramiral Gehmans stab ombord på 
USS Eisenhower. Med amiralen Mauz's 
helhjärtade stöd är nu Atlantflottans poli
cy att alltid ha minst en kvalificerad ubåts
officer knuten till stridsgruppsstaberna, 
som fungerar som stridsgruppschefens 
professionelle expert, så att ubåtarna leds 
effektivt och säkerhetsmässigt. 

Ett omfattande underrättelseinhäm
tande fortsätter också. Bl a innebär denna 
verksamhet operationer i samband med 
NATO's kontroll av Adriatiska havet**l. 
Underrättelsetjänst bedrivs också i Ka
ribiska havet, där den även ingår i kam
pen mot drogsmuggling. 

Amiral Emery fortsatte med att be
skriva övningen Agile Provider, som ge-

*)såsom landsättning av underrättelsepersonal m m (Översättarens anm) 
**) Här avses övningen Sharp Guard (Översättarens anm) 
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nomfördes i april och maj 1994. I denna 
deltog fyra attackubåtar och specialstyr
kor ur armen, flottan, marinkåren och 
flygvapnet. Ubåtspersonal hade kom
menderats till stridsgruppen för kombine
rade specialoperationer vid Camp Lejue
ne, varifrån också taktisk kontroll av at
tack-ubåten USS L. Mendel Rivers utöva
des under övningen. Ubåten genomförde 
ett flertal olika specialuppdrag, varvid 
hon utnyttjade sin särskilda förmåga med 
ett Dry Deck Shelter*l. Ubåtarna USS 
Trepang och USS Minneapolis-St Paul 
opererade under taktisk ledning av che
fen CARRIER GROUP EIGHT. De ge
nomförde en speciell stridsverksamhet, 
bl a övning i bekämpning av diesel ubåtar. 
En sådan representerades av attackubå
ten USS Montpelier. 

Övningen Arctic Express, en kombine
rad fältövning i samarbete med danska, 
brittiska, holländska, norska och ameri
kanska förband, genomfördes i mars, 
dessutom i samverkan med en samtidigt 
pågående intern norsk marin övning. 
Denna gick bl a ut på att skifta taktisk 
ledning av en amerikansk attackubåt över 
till en norsk stab, något som ej tillämpats 
tidigare. För att garantera säkerheten 
skickades emellertid en erfaren officer 
från ubåtsstaben med uppgift att biträda 
den norska ubåtsledningen. 

Jag har- påpekade Emery- vid redo
görelsen för dessa övningar använt mig av 
begreppen taktisk kontroll resp taktisk 
ledning. Taktisk kontroll innebär: Ställa 
uppgifter och sedan leda taktiska utnytt
jandet av den tilldelade ubåten samt kon
trollera att de regler, som gäller för öv
ningen, följs. 

I taktisk ledning, som också omfattar 
taktisk kontroll, utökas ledningsansvaret 
med att förhindra företag att gå in i 
varandra och att förhindra interferens 
mellan insatta ubåtsjaktvapen. Målsätt
ningen är att ge stridsgruppchefen anting
en taktisk kontroll eller taktisk ledning, 
vilket som nu bedöms vara bäst ur hans 
resp sjöstyrkechefens synvinkel. 

Så nämnde amiralen några ord om 
ubåtarnas uppgifter i flottans framskjutna 
operationsområden: 

- Vår flottas roll idag är att operera 
framskjutet och stödja strategin om Part
nerskap för fred, att förhindra konflikter 
och om sådana ändå skulle uppstå, att 
vara beredd på militära aktioner. Somliga 
människor tycks tro och det finns också 
flaggmän bland dessa - att ubåtar skulle 
ha litet att göra i en sådan mission långt 
fram inpå konflikthärdens kuster. Uppen
barligen är orsaken till detta att ubåtarna 
ligger i uläge och är därför osynliga. 

För att skingra denna missuppfattning 
vill jag säga att våra ubåtar.årligen besö
ker 200 hamnar i 50 länder runt om i värl
den. Förra året, förutom dessa hamnbe
sök, utnyttjades 200 attackubåtsdagar i bi
och multilaterala övningar och dessa siff
ror inkluderar inte en mängd korttidsöv
ningar och övningar under förflyttning 
(passexes). Hittills bara under detta andra 
kvartal 1994 har ubåtarna besökt utländ
ska hamnar i sammanlagt 180 dagar. Så
lunda var USS Whale i Wilhelmshaven, 
USS Boston i Suda Bay på Kreta, USS 
San Juan i Tromsö, USS Cincinnati i Tou
lon och USS Narwhal i Haifa. Detta är 
bara några exempel på hur vi med just 
ubåtarna söker göra oss synliga hos våra 

*) Dry Deck Shelter (DDS) är en tryckfast behållare, som tillfålligt monterats på ubåtens d~ck. I 
DDS är små undervattensfarkoster stuvade avsedda för specialförband t ex attackdykare (Over
sättarens anm) 
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allierade och hos ev blivande bråkmaka
re. Dessa besök missar aldrig poängen att 
imponera på värdarna, bl a presidenterna 
i Italien och på Cypern samt norske ma
rinchefen. De inbjöds förresten att med
följa under gång till sjöss. 

Amiralen Mike Barr (chefen för Stilla
havsflottan) är övertygad om den av
skräckande effekt som hans ubåtar i lik
nande framskjutna lägen utövar i Stilla 
Havsområdet. Irak och Iran missade sä
kert inte vinken, när USS Asheville nyli
gen besökte Bahrein. Förra året uttalade 
chefen för CENTCOM:s ( = Middle East 
Forces, Central Command) styrkor, vice
amiralen Doug Katz, att attackubåtarna 
hade gjort mera för att öppna dörrar än 
några andra av de fartyg som tillförts för
bandet. Med andra ord - grunden i det 
här resonemanget är att ubåtarna visar en 
synlig närvaro vid främmande kuster runt 
om i världen och som rent rutinmässigt 
ingår och kommer att ingå i deras norma
la verksamhet. 

Bekämpning av landmål är ett annat 
område, där allmän kunskap om våra at
tackubåtars möjligheter saknas och varför 
det är så viktigt att just den egenskapen 
finns hos ubåtarna. Det torde stå helt 
klart att sådana operationer på behörigt 
avstånd minimerar risken för förluster 
bland amerikanska sjömän. Det finns för 
övrigt många orsaker till att vi behöver 
just denna kapacitet hos attackubåtarna: 

l. Ubåtsvapet utgör nära en tredjedel 
av flottans stridsfartyg och bär en avse
värd del av den samlade vapenkapacite
ten. I en typisk stridsgrupp avsedd för 
Medelhavet representerar de tillhörande 
ubåtarna hälften av Tomahawk-robotar
na. Vi har inte råd med att undanta tredje
delen av stridsfartygen från möjligheten 
att bekämpa mål i land. 

2. Attackubåtar kräver inte luftskydd 
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från ytattacken, vilket gör dem till en 
kostnadseffektiv kraftresurs för planläg
garen av en operation, då det gäller att 
välja bästa möjliga utgångsläge för en in
sats. 

3. Genom att ha denna bekämpnings
förmåga hos ubåtarna, frigörs utrymme i 
ytfartygens robotmagasin och man får ka
pacitet över för mer och bättre flygskydd, 
ytmålsbekämpning och möjligheter till 
bättre motverkan mot ballistiska robotar. 
Allt detta ger befälhavaren inom det ak
tuella operationsområdet, liksom strids
gruppcheferna, bättre flexibilitet för att 
uppfylla alla insatskrav. 

4. Attackubåtarna är oftast först på 
scenen innan man har full kontroll över 
luftrummet och ytan. De har dessutom 
förmåga att direkt slå mot viktiga mål som 
kan hota andra enheter i sjöstyrkan. 

5. slutligen har vi det, som vi kallar 
riskfri attackubåtsleverans, vilket är något 
som det inte talats tillräckligt mycket om. 
Få av tredje världens nationer har någon 
ubåtsjaktförmåga att tala om för att be
kämpa atomdrivna attackubåtar. Detta 
ger oss möjligheten att använda just dessa 
för land- och ytmålsbekämpning utan risk 
för motverkan. 

Amiral Emery ställde så frågan: 
-Hur ligger det till med dessa ubåtars 

insats ute på det fria havet? Existerar den
na fortfarande? Svaret är tveklöst: -Ja! 
Lärdomarna från första och andra världs
krigen är fortfarande giltiga och vi kan 
inte tillåta någon att förhindra kommuni
kationer över världens fria hav. Medan 
jag verkligen hoppas på att demokratiska 
reformer skall kunna bli genomförda i 
Ryssland - och jag tror faktiskt inte att de 
hyser några planer på att ta upp en kon
flikt med Väst - så är det ett faktum att 
den enda nation i världen, som har ett 
ubåtsvapen tillräckligt starkt och tillräck-

ligt kapabelt att utmana något lands sä
kerhetsintressen, så är det Ryssland. 

Ubåtsbyggandet i Ryssland fortsätter 
och Norra flottan, speciellt dess ubåtsstyr
kor, har mycket hög prioritet inom krigs
makten. Skulle denna militära makt alliera 
sig med ett eller flera av tredje världens 
länder för att utmana våra sjöstridskrafter 
ute på de fria haven eller i kustfarvatten, 
måste ubåtarna ha förmåga att komma till
rätta med det problemet. Det akustiska 
övertag, som vi tidigare haft över de ryska 
ubåtarna har dessvärre stadigt sjunkit för att 
nu vara ytterst litet eller inget övertag alls. 

Jag brukar använda mig av en bild för 
att ibland visa besökare som kommer till 
mig i Washington. Bilden visar en jämfö
relse av upptäcktsavstånd med sonar un
der det kalla kriget och dagens. Det rör 
sig om enorma skillnader. Medan somliga 
säger att Seawolf-ubåten inte behövs där
för att den är ett Kalla kriget-vapen, så är 
sanningen den att vi behöver Seawolf med 
hennes förmåga till osynlighet och för
bättrade sensorer. 

- Om vi nu ser in i framtiden, vilka 
främsta egenskaper behöver vi på våra 
ubåtar vid operationer i grunda far
vatten?, frågade Emery fortsättningsvis. 

-Ubåtarna gör redan idag ett trovär
digt jobb i denna miljö och det kommer 
de att fortsätta med många år till. Men vi 
kan och och måste bli ännu bättre. Den 
mest nödvändiga förbättringen på Los 
Angeles-ubåtarna, som kommer att utgö
ra kärnan i ubåtsstyrkorna en bra bit in på 
2000-talet, är ett bättre system att upp
täcka minor och förbättrad förmåga till 
s k specialoperationer. Generalmajor 
Harry Jenkins från marinkåren, som leder 

avdelningen för tillfälliga militära engage
mang (N85) inom marinledningen, har 
kommit ut med ett förslag till program
plan för flottans obemannade undervat
tensfarkoster (UUV). Denna plan går ut 
på att ge högsta prioritet i närtid ( < fyra 
år) åt UUV som en integrerad del av ett 
ubåtsbaserat minsökningssystem. 

Beträffande den förbättrade förmågan 
till specialoperationer planerar vi att förse 
ubåtarna med DDS och ett avancerat ut
stigningssystem för attackdykare (ASDS 
= Advanced SEAL Delivery System). 
Dessa utvalda 688-båtar skall ersätta snart 
utrangerade DDS-ubåtar. 

Utöver att modernisera 688-båtarna, 
ägnar vi mycken tid åt konstruktionsrit
ningarna till den nya attackubåten (Sea
wolfs efterföljare) med ett flertal finesser 
för att åstadkomma hög kapacitet för ope
rationer i grunda vatten. De är bl a: 

l. Förbättrad smygteknik är ett måste 
och denna gäller givetvis lika mycket 
akustik, magnetism som inom radioområ
det Beträffande akustiken måste vi nå 
upp till samma egenskaper som på Sea
wolf. På övriga nämnda områden bättre 
än på både 688-båtarna och på Seawolf. 

2. Vi behöver ett förbättrat styrsystem 
för att kunna operera med stor noggrann
het i grunda vatten, t ex att s k utnyttja 
delade roderarrangemang akter (split 
stern planes)* allt för att minimera risker
na för djupdykningar resp ofrivillig yt
gång. 

3. Vi önskar oss också förbättringar av
seende operativ ledning, såsom fullständi
ga integrerade lednings- och kontrollsys
tem för störningsfri samverkan mellan 
egna och allierade sammansatta strids-

*) Split Stern Planes = Akterroder konstruerade på ett sådant sätt att mindre del av roderytan 
kan separat manövreras t ex vid noggrann djupstyrning i grunda vatten (amerikanska ubåtar har 
korsroder till skillnad från svenska ubåtar, som har kryssroder )(Översättarens anm) 
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USS Albany (SSN 753) är en attackubåt i Los Angeles-klassen. 
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grupper. Dessutom behöver vi förbättra
de och pålitligare nattperiskop. 

4. Slutligen måste vi, som jag nyss 
nämnt, ha bättre förmåga till specialope
rationer, inkluderande applicering av 
DDS och ASDS. Detta inebär bl a ett 
mobilt arrangemang i torpedrummen för 
att möjliggöra snabb utstigning och mot
tagning av submarina specialstyrkor till 
ett betydligt större antal än på nuvarande 
ubåtar. Möjligheter till tyst viktreglering
hovring är ett annat viktigt krav i detta 
sammanhang. 

Då det gäller sambandet, berättade 
amiral Emery om ett prov som utfördes 
förra månaden ombord på USS Albany, 
där man använde sig av en kommersiell 
utltrahögfrekvent satellit. Det gällde en 
kapacitetsdemonstration i samarbete med 
GTE och General Dynamics Electric 
Boat Division. En 12 1/2 tums skivantenn 
placerades i en BRD, ubåtsradom, som 
testades såväl vid kaj som till sjöss. De 
preliminära resultaten utvisade en motta
gen datahastighet på upp till 64 kilobites/ 
sekund. Demonstrationen omfattade 
överföring av ett stort antal datafiler (10 
megabites ), krypterad talförbindelse, 
krypterad elektronisk post via en PC-ba
serad dator, överföring av frysta TV-bil
der från periskop. Vidare live periskopvi
deo samt telefonkonferenskapacitet (med 
något lägre än videohastighet, 30 rutor/ 
sekund). 

Den här typen av tester, sade amiralen, 
skall hjälpa oss att utveckla effektiv ubåts
kommunikation i framtiden för att lösa 
alla moderna krav. Särskilt viktigt är detta 
vid samverkan med ytattacken. Under 
veckan, som kommer, blir för övrigt den 
första attackubåten utrustad med ett ex
tremt högfrekvenssystem. 

En stor del av problemen beträffande 
ubåtarnas spanings- och sambandsförmå-

ga förklarar Emery med en historiskt sett 
stor okunskap hos ickeubåtsspecialister 
beträffande ubåtars kapacitet och opera
tiva möjligheter. Man arbetar dock hårt 
för att öka den kunskapen. Mycket större 
ansträngningar än tidigare görs för att lära 
nyckelpersoner och beslutsfattare genom 
att bjuda in dem till demonstrationer, sjö
turer och rundvandringar med genom
gångar i båtarna. 

Emery berättade att, när amiral Chiles 
var chef för Atlant-ubåtarna organiserade 
han en s k regional krisdemonstration, där 
besättningen på en förtöjd ubåt visade 
vad de skulle göra till sjöss med ubåten 
under befäl av en stridsgruppschef. De
monstrationen gav exempel på åtgärder 
med ubåten i grunda farvatten i en simu
lerad krissituation. Demonstrationen tog 
ca fyra timmar och innefattade även at
tackdykarverksamhet. De kongressmän, 
stabsfolk och tjänstemän från försvarsde
partementet, som varit med om den de
monstrationen, säger sig ha fått en mycket 
klar bild av hur det hela skulle tett sig i 
verkligheten till sjöss i ett operationsom
råde. Dessa krisdemonstrationer kommer 
att fortsätta, fastslog amiral Emery. 

- Vi har varit ganska framgångsrika 
inte minst genom att få ut kongressmän 
och deras stabspersonal på övningar till 
sjöss eller att besöka oss i hamn. Under 
det senaste året har vi inom Atlantflottans 
ubåtsstyrkor haft besök av 337 VIP-ar, 
varav 47 medlemmar ur Kongressen, 72 
personer från Kongressens stab och 35 
personer från de förenade stabschefernas 
stab. Vi har genomfört tio embarkeringar 
till sjöss på attackubåtar, ytterligare 20 på 
Tridentbåtar och elva regionala krisde
monstrationer. Vi har också haft kontakt
män, som burit vårt budskap från dörr till 
dörr i kongressbyggnaderna. 

-Dessutom har vi inriktat oss på media 
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och genomfört 20 sjöturer och 35 visningar 
i hamn under bara de senaste sex månader
na. Vidare öppnar vi dörrarna för allmän
heten. I elva fall har besättningsmedlem
mar besökt den plats, som gett ubåten dess 
namn, och dessutom i fem fall gjort turer 
till sjöss med medborgare från staden/sta
ten i fråga. Vidare har vi startat ett nyhets
blad för ubåtsvapnet med information från 
verksamheten världen runt, så att speciellt 
icke sjökommenderad personal kan hålla 
intresset för sitt vapen uppe. 

- Det är emellertid svårt att få unga 
officerare att stanna kvar i aktiv tjänst. På 
sikt är det nödvändigt att 38% av dessa 
står kvar för att kunna fylla personalmyn
digheternas krav. Idag är denna siffra 
bara 30%. Ä ven om vi kan leva med detta 
förhållande över nästa år, eftersom vi idag 
har ett visst övertal av de yngre inom vap
net, måste vi vända den här trenden i 
framtiden. Vi har påpekat detta i nyss-

nämnda kvartalsvisa nyhetsblad och hop
pas därmed att de yngre skall få en något 
mer vidgad syn på vad som håller på att 
ske med ubåtsvapnet och flottan - och 
söka ubåtstjänst 

Amiral Emery avslutade sitt föredrag 
med följande ord, som även svenska 
ubåtsofficerare kan hålla med om: 

- Vi skall fortfarande vara stolta över 
ubåtsvapnet. Även om det återstår många 
blindskär att passera, är vi alltid beredda, 
välövade och i sanning välmotiverade. Vi 
drar fortfarande till oss det bästa folket i 
flottan och vi kan fortfarande erbjuda 
goda möjligheter till karriär. Även om vi 
minskat antal, ser framtiden ljus ut och 
det ligger många spännande möjligheter 
framför oss. Jag har svårt att tänka mig att 
den dag skall komma, då det här landet 
inte längre behöver ett starkt och effektivt 
ubåtsvapen. Må vi arbeta tillsammans och 
se till att så förblir! 

(Reprinted with permission from The Submarine Review) 

Vad ärNSL 
Naval Submarine League (NSL) är en sammanslutning i USA av ubåtsofficerare, aktiva och 
avgångna, samt av ingenjörer och industrimän engagerade i framställning av skrov, vapen och 
utrustning för ubåtar. Medlemsantalet uppgår till drygt 4.000 varav 72 utlänningar. 

Verksamheten inom NSL kan sammanfattas på detta sätt: 

1. Stimulera och skapa/väcka amerikanska allmänhetens intresse för behovet av ett starkt ubåts
vapen i försvaret 

2. studera problem rörande ubåtar, som kan påverka försvarsaspekten 

3. Genom individuella och samlade aktiviteter stödja det militära etablissemanget att muntligt 
och skriftligt behandla frågor kring ubåtsvapnet 

4. Sammanföra personer inom det militära försvaret, vilka bör engageras kring problem, som 
berör ubåtstjänsten 

5. Främja ett bättre samarbete och en förbättrad kommunikation mellan den militära, den 
akademiska och den del av affärsvärlden, som är berörda av frågor eller som kan tänkas bli 
berörda av frågor rörande militär undervattensverksamhet 

6. Vara ett forum, där medlemmarnas åsikter och förslag kan belysas och vidareutvecklas 

NSL anordnar årligen ett internationellt symposium, där företrädare för försvarsledning och de 
sjögående styrkorna behandlar aktuella frågor om ubåtsvapnet och lämnar redogörelser för 
genomförd övnings- och operativ verksamhet. Dessutom ordnas varje år ett antal tekniska 
symposier med deltagande av endast amerikanska medborgare. 
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Rätt klimat ombord 

G Fläkt 
ABB Fläkt Marine 
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HJÄlPBARN 
MED 
Anders Holmertz är en av Sveriges främsta tävlingssimmare, 
med OS-silver, EM-guld och världsrekord på 400 m frisim. Han 
känner starkt för de barn som på grund av cancer inte kan ägna 
sig åt idrott och uppleva den gemenskap som t.ex. simningen 
ger. Därför stöder han Barncancerfonden, som informerar om 
sjukdomarna och bidrar med resurser till forskningen. 

Gör det du också. Hjälp oss hjälpa. 

J~~"'"' eocMm" 

Kungl Örlogsmannasällskapets tävlingsskrifter 

Kungl Örlogsmannasällskapet är en Kunglig akademi stiftad 1771. Sällskapets syfte är 
att följa och arbeta för utvecklingen av sjökrigsvetenskapen och sjöväsendet i allmän
het. 

I enlighet med detta syfte delar Sällskapet ut belöningar för tävlingsskrifter, artik
lar i Tidskrift i Sjöväsendet och förtjänta arbeten vid militärhögskolan. 

Tävlingsskrift får även avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen eller sjö
väsendet i allmänhet. Vägledande vid ämnesval kan då vara den indelning i veten
skapsgrenar och fack som gäller inom Sällskapet nämligen: 

l. Strategi och stridskrafters användning. 
2. Personal, utbildning och organisation. 
3. Vapenteknik. 
4. Vapenbärares konstruktion. 
5. Humanteknik och underhållstjänst. 

Tävlingsskrifter för år 1995 skall senast den l september 1995 vara Sällskapet 
tillhanda under adress: 

Sekreteraren i Kungl Örlogsmannasällskapet 
Box 10186 
100 55 STOCKHOLM 

Tävlingsskriften bör åtföljas av ett förseglat kuvert som innehåller författarens 
namn och adress. 

Om tävlingsskrifter bedöms förtjänstfulla kan författaren tilldelas Sällskapets me
dalj eller hedersomnämnande samt penningbelöning. 

Kungl Örlogsmannasällskapet förbehåller sig rätt att i sin tidskrift, Tidskrift i 
Sjöväsendet, publicera inlämnad -även inte belönad- tävlingsskrift. 

Fabian och Ewa Tamms stipendiefond inom Kungl Örlogsmannasällskapet 

Fonden har till ändamål att genom stipendier främja sjökrigsvetenskapligt arbete 
inom områdena sjötaktik - även innefattande utvecklingen av vapenbärare, vapen 
och hjälpmedel - navigation och sjöfart. 

Örlogsmannasällskapet beslutar varje år i oktober månad på förslag av sin styrelse 
om utdelning av stipendier för inlämnande och granskade arbeten. Stipendiet utdelas 
vid Sällskapets högtidsssammanträde. 

Den som önskar ifrågakomma för stipendium under år 1994 skall skicka in utred-
ning eller avhandling till 

Sekreteraren i Kungl Örlogsmannasällskapet 
Box 10186 
100 55 Stockholm 

senast den l september 1995. 

Arbete för vilket författaren tilldelats stipendium förbehåller Örlogsmannasällska
pet sig rätten att publicera i sin tidskrift, Tidskrift i Sjöväsendet 
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Elektronik för försvar 
och telekommunikation 

i teknisk samverkan 
Vi utvecklar försvarselektronik för målupp

täckt och samband och system för telekom

munikation baserade på mikrovågsteknik. 

Produktområdena rar tekniskt mer och mer 

gemensamt och vi utnyttjar aktivt en teknisk 

växelverkan i utvecklingen av de civila och 

militära produkterna. 

Vi är specialister på mikrovågsteknik och 

signalbehand ling , huvudtekniker i våra ra

darsystem för flygvapnet, armen och marinen. 

Vi är också en ledande leverantör av digitala 

radiolänkar med mikrovågsteknik och radio

basstationer med höghastighetselektronik för 

både privata och publika telenät. 

I ett modernt kunskapsföretag som vårt är 

våra 3 000 medarbetare naturligtvis den största 

resursen. Nästan två tredjedelar av dem är 

ingenjörer och tekniker, varav ett fem tiotal på 

doktorsnivå. 

N u utvecklar vi de nästa generationerna av 

radarsystem för luftförsvaroch höghastighets

elektronik för 2000-talets telekommunika

tionsystem. 

Ericsson Microwave Systems AB 

431 84 Mölndal 

ERICSSON ii 

Tackför 
att vi lever! 

Hjälp fler! 
Giro 900 800- 4 Röda korset 
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Kungl. Örlogsmannasällskapets bibliotek 

Biblioteket i KARLSKRONA 
Biblioteket hålles öppet måndagar och torsdagar kl 11.30-13.00. Under tiden 

då mässen hålles stängd Oul- och nyårshelgerna samt sommarsemester un

der juli månad) håller även biblioteket stängt. l övrigt efter överenskommelse 

med bibliotekarien. Bibliotekarie är korresponderande ledamoten Gunnar 

Nordanfors. 

Telefon: Biblioteket under öppningstid 0455/259 91 
Bibliotekariens bostad 0455/1 05 62 

Bibliotekets postadress är Amiralitetstorget 7, 371 30 KARLSKRONA 

Biblioteket i STOCKHOLM 
är uppdelat i två avdelningar. Den moderna litteraturen samt bildarkivet och 

kalendrar har flyttats till Jungfrugatan 51, källarvåningen i MHS elevhotelL Den 
äldre litteraturen, huvudsakligen de böcker som inköptes av framlidne korre

sponderande ledamoten Karl-Erik Westerlund, finns kvar i Kastellet. Person
datorn finns på Jungfrugatan. 

Bibliotekarie är ledamoten Bo Granath. 

Biblioteket är tillgängligt under tiden 1 oktober t o m 30 april efter överens
kommelse med bibliotekarien. Telefon: bostad 08-84 98 58, sommarbostad 

0221-301 30. Bibliotekets postadress är: Box 10186, 100 55 STOCKHOLM. 
Telefon: 08-664 70 18 (till Jungfrugatan) överkopplad till bibliotekariens bo

stad, då han ej finns i biblioteket. 
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Kungl Örlogsmannasällskapets 

[8)~ l[O)~[Ri~~w 
innehåller f n drygt 33 000 bildkartonger med över 100 000 bilder, sys
tematiskt ordnade, lätta att finna. Arkivet finns nu i Sällskapets lokaler 
Jungfrugatan 51. Arkivet handhas av korresponderande ledamoten, 
överstelöjtnant Stellan Bojerud, och (efter eget åtagande) redaktör 
Richard Areschoug, Erik Dahlbergsgatan 71, 115 57 Stockholm, tel 08-
782 98 37. 

Om Du villlåna bilder, vänd Dig till Richard Areschoug. 

Har du själv några bilder 
som kan doneras till arkivet? Det kan vara fotografier, teckningar, 
reproduktioner av tavlor, kartor, bilder av personer m m, berörande 
mariner, både utlandet men framför allt svenska marinen, d v s både 
flottan och kustartilleriet. Sänd dem i så fall till Areschaug eller till 
Sällskapets sekreterare. 
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Compact Power 

Wärtsilä Nohab 25 används som huvudmotorer i olika 
typer av patrullfartyg. Effektområde 2000- 16 000 kW 

WÄRTSILÄ ®0~@1][1 
Wärtsi lä Diesel AB, Box 920, 461 29 Trollhättan 

Telefon 0520- 226 00, Telex 42141 diesel s, Telefax 0520-228 50 
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